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Je vindt de clubranking (o.a.) op de 
Star-website https://bcstar.nl, menu 
Clubcompetitie > NBB-Clubranking.

https://bcstar,nl/


Dit is de NBB-Clubranking-pagina op de Star-site. 
De balk bovenaan is een rij knoppen waarmee je 
de clubranking-pagina’s kunt openen. Deze uitleg 
geeft informatie over de pagina’s:

• Uitslagen
• Spelerrankings
• Parenrankings
• Uitleg

Op kleine schermen kan het handig zijn om 
de hele pagina voor de ranking-informatie te 
gebruiken. Klik daartoe op deze knop.



Zo ziet dat er bijvoorbeeld uit.
Je gaat terug naar de volledige website-
pagina door op deze knop te klikken.



De kolom “punten” geeft de rankingpunten voor de 
behaalde score, berekend door het clubranking-
rekenprogramma. Hier: 83.

De kolom “Gem. Lijn” geeft de gemiddelde ranking-
punten van de groep waarin is gespeeld. 
Je krijgt voor een score van 50% of 0 G-IMP in deze 
A-lijn 78 punten, in de B-lijn 69 en in de C-lijn 60.

Deze kolom geeft de behaalde scores: percentages of 
gemiddeld aantallen IMP per gespeeld spel.

De Uitslagen-pagina. 
Kies een zitting; in dit voorbeeld de meest recente. 
We zien nu de op die zitting behaalde scores en de 
daaruit berekende rankingpunten.

Het clubranking-rekenprogramma 
kent meerdere methoden om 
spelerrankings te berekenen. Bij Star 
staat dit ingesteld op “ranking naar 
rato, dynamisch”. Het op de website 
aanwezige document NBB-
Clubranking (de basistheorie) van 
Thilo Kielmann geeft alle informatie 
over deze rekenmethoden. 

https://bcstar.nl/wp-content/uploads/2022/10/De-NBB-Clubranking-de-basistheorie.pdf


De Spelerrankings-pagina

Onderstreepte getallen zijn initieël
toegewezen rankingpunten, naar de 
geschatte speelsterkte van een nieuwe 
speler. Bij elke gespeelde zitting verdwijnen 
die scores dus verder naar rechts ‘uit beeld’.

Wanneer een speler afwezig was, is er 
GEEN mutatie in de rankingpunten.

Na elke gespeelde zitting schuiven de 
rankingpunten in de kolommen “nw” tot 
en met “oud”  een plaats naar rechts, de 
oudste punten vervallen en in kolom 
“nw” komen de nieuw behaalde punten.
In dit voorbeeld vervalt de score 78 en 
toont kolom “nw” de 83 die we voor deze 
speler bij de laatste uitslag zagen.

De clubranking van een speler is het 
gemiddelde van de rankingpunten die de 
speler heeft behaald in de laatste 5 
zittingen.



De Parenrankings-pagina

De ranking van een drietal: de som van de drie 
clubrankings, gedeeld door drie, maal 2.

De ranking van een paar: de som van de 
clubrankings van de beide spelers.

Stijging of daling sinds de vorige zitting.

Op basis van de clubranking wordt de lijnindeling 
voor de volgende zitting gemaakt.



De Uitleg-pagina


