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Uitleg keizersysteem   
Wie mag zich in 2006 damkampioen van Winterswijk noemen? Dat wordt bepaald in 
de onderlinge competitie van WDV. De jeugd- en seniorleden spelen samen in één 
competitie. Sinds enkele seizoenen spelen we volgens het keizersysteem. 
 In het keizersysteem gaat het om keizerpunten en niet om wedstrijdpunten! 
Elke speler heeft aan de hand van de actuele plaats op de ranglijst een bepaalde 
waarde. In onze competitie is de koploper 25 punten waard en de nummer laatst 
circa 10. De rest zit daar ergens tussenin. Als je tegen bijvoorbeeld de koploper 
speelt en wint, scoor je 25 keizerpunten. Bij remise scoor je de helft en bij verlies 
krijg je niets. Deze punten worden dan opgeteld bij je keizerpuntentotaal. Dit 
totaal aan keizerpunten bepaalt de volgorde op de ranglijst en dus niet de 
wedstrijdpunten! 
 Tegen acht uur worden de aanwezige spelers m.b.v. de computer tegenover 
elkaar gezet. Bij een oneven aantal aanwezigen zal er één speler vrij zijn. In dat 
geval win je (fictief) van de ‘dummy’ en scoor je dus de keizerwaarde van de 
dummy.  

Als je niet aanwezig bent, om welke reden dan ook, scoor je geen punten 
(dit in tegenstelling tot het originele keizersysteem). Op deze manier willen we de 
opkomst bevorderen. Hoe vaker je komt, des te groter de kans op een hoge 
klassering (mits je af en toe wat punten scoort natuurlijk). We gebruiken voor het 
keizersysteem het computerprogramma Toernooimanager. 

   

Eindstand 

  AW Punten KeizerTotaal 



1 Ferry Kemperman 20 37 347 

2 Klaas Jetten 30 39 337 

3 Erik Oonk 25 30 255 

4 Wim Bennink 22 27 233 

5 Gerrit Klompenhouwer 21 23 212 

6 Jan Elgershuizen 21 23 196 

7 Johan Tieleman 27 24 191 

8 Frank Ten Hagen 19 23 184 

9 Wim Sonderen 15 17 144 

10 Martijn Wolters 18 18 142 

11 Thomas Esselink 16 17 130 

12 Erik Ten Hagen 18 14 116 

13 Willem Kolstee 22 11 74 

14 Wim Klaassen 16 7 43 

15 Dummy 15 0 9 
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