
Capablanca competitiereglement 2018-19 

Inleiding 
Ook dit seizoen spelen we in de Kappenburgsoos van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te 
Groningen en spelen we volgens het in 2015 aangenomen Keizersysteem.  
 
De (hoofd-) regels zijn als volgt: 

a) We spelen volgens het Keizer systeem (zie uitleg verderop). 
b) We kennen twee competitie periodes waarin we 12 ronden spelen. Periode A voor de Kerst 

(vanaf dinsdag 4-9 t/m 11-12) en periode B in het nieuwe jaar (2019).  
c) Afmelding voor een partij dient te geschieden voor de zondag voorafgaand aan de 

speelavond op dinsdag. Dit is een wijziging ten opzichte van de praktijk van vorige jaren.   
d) De paring - wie tegen wie met welke kleur speelt - vindt dan op zondagmiddag plaats door de 

wedstrijdleider. De paring rolt automatisch uit het gratis Keizer programma Sevilla, nadat de 
afmeldingen zijn ingevoerd. Vandaar dat tijdig afmelden absoluut noodzakelijk is.  

e) We beginnen om 7 uur te spelen en de klokken worden dan ook aangezet door de 
wedstrijdleider. Het is dus raadzaam om iets daarvoor al aanwezig te zijn. 

f) Het speeltempo wordt 1 uur plus 30 seconden per zet vanaf de eerste zet voor de hele partij. 
Hiermee zijn we vrijwel altijd keurig op tijd klaar om schaakruimte voor kwart over tien te 
verlaten. 

g) De clubkampioen wordt bepaald via een play-off van 6 partijen aan het eind van het seizoen. 
(zie paragraaf play-off). 

h) Minimum aantal te spelen partijen: minimaal 6 partijen. Indien een speler te weinig partijen 
heeft gespeeld, komt de speler niet meer in aanmerking voor het kampioenschap via de play-
off.  

i) Om aan h) te voldoen mogen spelers zich afmelden met de Capablanca  regel om later in 
dezelfde week (dus van woensdag t/m zaterdag) te spelen. Deze optie geschiedt op basis van 
vrijwilligheid. Zie voor nadere uitleg verderop. 

 
Hieronder treffen jullie een uitleg aan van het Keizer systeem dat de schaakclub Assen hanteert. Hier 
en daar wijken wij iets af, maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Het is dus grotendeels plagiaat, maar 
zelf het wiel uitvinden duurde mij te lang. 
 

A. Uitleg Keizer systeem 
Het competitiesysteem, waar Capablanca vanaf het seizoen 2014-2015 mee werkt, is het 
Keizersysteem. Dit systeem is voor een niet-ingewijde zeer moeilijk te volgen en soms 
ondoorgrondelijk. Om een ieder toch mee te laten genieten van de ondoorgrondelijkheid van Keizer 
zet ik de regels aan de hand van de ranglijst op een rij. 
De ranglijst vertoont een vijftiental kolommen. 
Kolom 1 = Pos: de plaats op de ranglijst. 
Kolom 2 = Naam deelnemer. 
Kolom 3 = Prt: aantal gespeelde partijen. 
Kolom 4 = W: aantal gewonnen partijen. 
Kolom 5 = R: aantal remises. 
Kolom 6 = V: aantal verloren partijen. 
Kolom 7 = Score: totaal score.  
Kolom 8 = Wrde: eigen waardepunten  
Kolom 9 = S: som van de kleur waarmee speler gespeeld heeft. 

-2 betekent 2 keer vaker met zwart. 
+2 betekent 2 keer vaker met wit. 
0 betekent evenveel met zwart als met wit. 



Kolom 10 = Rtg: laatste – meest actuele - rating 
Kolom 11 = BRtg: rating aan begin van de periode 
Kolom 12 = AMB: aantal malen afwezig zonder bericht 
Kolom 13 = AZB: aantal malen afwezig met bericht 
Kolom 14 = BYE: aantal keren oneven (stilzit of “bye”). 
In principe mag iedere speler 1 keer per periode een bye hebben (stilzitten). 
 

Om clubkampioen te worden moet men eerst zorgen om veel punten te vergaren in kolom 7.  
Daarna volgt er tussen de beste vier spelers een play-off. Zie Play-Off verderop voor de regels 
dienaangaande.  
 

B. Puntensysteem Keizer 
Hoe kun je in het Keizersysteem zo veel mogelijk punten verzamelen? 
b1 Winst:  
Bij winst krijgt de speler de waardepunten van zijn tegenstander. Dus: waardepunten (kolom 8) van 
tegenstander bij eigen puntenaantal (kolom 7) optellen. 
 
b2 Remise 
Bij remise krijgt de speler de helft van de waardepunten van de tegenstander. 
 
b3 Verlies 
Bij verlies krijg je geen punten erbij 
 
b4 Oneven (stilzit of “bye”) 
Als je een stilzit hebt bij een oneven aantal krijg je 2/3 van je eigen waardepunten. De wedstrijdleider 
zal je per sms/tel/ of mail informeren dat je een stilzit hebt, zodat je dan zelf kunt beslissen of je dan 
wel of niet fysiek aanwezig bent.  
 
b5 Afwezig met bericht 
Bij tijdige afmelding krijg je 1/3 van eigen waardepunten.  
NB: de definitie van tijdige afmelding is: 
Indien men zich voor zondag per email/sms/what’s app heeft afgemeld, dan wordt dat als tijdig 
beschouwd. Daarna krijg je geen punten meer als je niet verschijnt.  
 
b6 Afwezig met bericht plus inhaal optie (de zg. Capablanca regel) 
Een speler die niet (of niet op tijd) op de speelavond aanwezig kan zijn, heeft de optie om zich af te 
melden met het verzoek om de partij op een andere dag te spelen. De afmelder doet dan wel mee in 
de “paring” maar speelt niet op de wedstrijdavond (dinsdag).  
Dit is lastiger om goed te regelen. Vandaar dat hier enkele duidelijke afspraken over gemaakt moeten 
worden.  

a) De C-regel wordt op basis van vrijwilligheid gehanteerd. Aan de tegenstander van de 
afmelder wordt de volgende keuze voorgelegd:  
- spelen op een andere avond (maandag ervoor of de woensdag tot zaterdag na de 

speelavond) dan gelden normale waarderingsregels (zie b1, b2 en b3) 
- indien hij weigert (om welke reden dan ook) dan wordt de afmelder alsnog in het 

Sevilla systeem ingevoerd als afwezig met bericht. Daardoor zal er een nieuwe paring 
ontstaan die dan definitief is. 

De wedstrijdleider zal de betrokken afmelder informeren over het besluit van zijn 
tegenstander zodat hij eventueel een afspraak met de speler kan gaan maken om de 
partij in te halen.  
 



b) Er moet verplicht in dezelfde speelweek (van maandag t/m zaterdag)  gespeeld worden 
vanwege de noodzakelijke herberekening van het Keizer systeem. 

 
c) Indien de partij om wat voor reden dan ook, ondanks afspraken daarover, toch niet 

gespeeld is, of indien de wedstrijdleider daarover geen bericht heeft ontvangen, dan zal 
de wedstrijdleider tot een arbitraire remise besluiten. 

 
d) Er wordt gespeeld bij de afmelder thuis conform onze vaste regels: met klok, noteren van 

zetten en een speeltempo van 1 uur plus 30 seconden per zet vanaf zet 1 voor dehele 
partij. 

 
e) De uitslag wordt door beide spelers gemaild naar de wedstrijdleider zodat hier geen 

misverstand over kan bestaan. Het meesturen van de zetten strekt tot aanbeveling. 
 
De volgende 3 alinea’s zijn de tekst van de wedstrijdleider van de schaakclub Assen! 
Nu komt namelijk het geheim van Keizer, want het bovenstaande is over het algemeen nog te volgen, 
maar de herberekening is voor velen het ondoorgrondelijke. Wanneer een speler heeft gewonnen of 
verloren of remise gespeeld zal hij/zij van plaats veranderen en daardoor een ander aantal 
waardepunten krijgen. Het aantal waardepunten is aan de ranglijstplaats gebonden. Nummer 1 heeft 
100 waardepunten, nummer 2 heeft er 99 etc. Een winst partij in het begin van het seizoen kan 
betekenen dat de speler enkele plaatsen stijgt, met verlies het omgekeerde, dus dalen. Later in het 
seizoen hebben winst of verlies vaak geen grote verschuiving te zien.  
 
Een plaats stijgen of dalen (kolom 1) geeft voor de betreffende speler een ander waardecijfer (kolom 
8) 1 punt meer of minder per plaats en tevens zal ook het puntenaantal (kolom 7) wijzigen. Een stilzit 
is namelijk 2/3 van eigen waardepunten waard, een plaats (kolom 1) stijgen of dalen geeft een ander 
waardecijfer (kolom 8) dus ook een andere 2/3 van eigen waardecijfer. 
  
Een winst partij levert de waardepunten (kolom 8) van de tegenstander op. Wanneer deze 
tegenstander op de 5e plaats staat, is de winstpartij 96 punten waard, indien de tegenstander zakt 
naar de 10e plaats is de winstpartij nog maar 91 punten waard. Zo kan het dus gebeuren als men 
heeft verloren, men minder punten heeft dan de vorige week. Want iedere week vindt er een 
herberekening plaats en wordt de waarde van een partij opnieuw bepaald en alle partijen bij elkaar 
opgeteld. Dit is computerwerk, ik heb hier geen invloed op en kan de zaak dus niet besodemieteren, 
zoals sommigen wel eens denken.  
 
 

C. Play-off regels om het kampioenschap  
Er worden twee periodes gespeeld, elk van 12 ronden.  

1) De nummers 1 en 2 van elke periode plaatsen zich voor de play-off.  
2) Bij gelijke spelers voor beide perioden worden de nummers 3 en/of 4 van beide perioden 

met elkaar vergeleken. De twee spelers met de hoogste scores (uit kolom zeven) van beide 
periodes plaatsen zich dan voor de play-off. Hierbij geldt de regel dat men in de 
eindranglijsten van beide perioden dient voor te komen. Een speler die gedurende een 
periode minder dan de helft van het aantal partijen heeft gespeeld, wordt voor het 
clubkampioenschap gediskwalificeerd. 

3) De play-off beslaat twee partijen (1 met wit en 1 met zwart) tegen elk van de andere play-off 
spelers. In totaal dus 6 partijen. 

4) Bij een gelijke eindstand geldt eerst het onderlinge resultaat. De speler met een betere 
onderlinge score in de play-off wordt kampioen. Indien de onderlinge score gelijk is, dan zal 
via rapid partijen bepaald worden wie zich clubkampioen mag noemen. Het speeltempo van 
de rapid partijen wordt in gezamenlijk overleg besloten.  



5) De overige spelers spelen een enkelvoudige competitie tegen elkaar voor de Capablanca 
Runners-up Cup (de RUC). Bij 7 spelers zijn dat ook 6 partijen en dat loopt dus mooi 
synchroon met de play-offs.  
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