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WEDSTRIJD REGLEMENT  
(versie 9)  
 

AFKORTINGEN  

TC  staat voor Technische Commissie.  
WL  staat voor Wedstrijdleider, inbegrepen dienstdoende wedstrijdleider.  
 

1. ALGEMENE BEPALINGEN  

Dit reglement is van toepassing op alle door Bridge Inn georganiseerde wedstrijden en  
geldt als aanvulling op de Spelregels en het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge 
Bond (NBB). Beide laatstgenoemde documenten zijn te vinden op de website van de NBB 
(https://www.bridge.nl).  
 
In bijzondere gevallen heeft de TC het recht om af te wijken van de bepalingen in dit Wedstrijd 
Reglement. Op een eerstvolgende ledenvergadering kan de TC (indien gewenst) hierover een 
toelichting geven.  
 

2. WEDSTRIJDPROGRAMMA  

2.1. Algemeen 

Het jaarlijkse wedstrijdprogramma wordt door de TC opgesteld en, na goedkeuring door het 

bestuur, tijdig aan de leden bekendgemaakt. Het wedstrijdjaar loopt van 1 september tot en 

met 31 augustus van het volgend jaar en is onderverdeeld in 2 periodes: het wedstrijdseizoen 

(van 1 september tot en met de slotdrive medio juni van het volgend jaar) en het 

zomerseizoen. Het wedstrijdprogramma kent de volgende wedstrijdvormen:  

• Competitiezittingen 

De indeling van de competitiezitting wordt gedaan op basis van de stand in de 

clubranking (zie ook par. 2.3.2.) van de deelnemende paren. De uitslag van de 

competitiezittingen wordt op haar beurt meegenomen in de bepaling van de nieuwe 

clubranking. 

• Overige zittingen 
Hieronder vallen de viertallen zittingen1), drives en de zomerzittingen 

 
Tijdens alle wedstrijden is het gebruik van systeemkaarten verplicht (zie ook artikel 6, punt 2 
in het Wedstrijdreglement van de NBB).  

 

2.2. Invallen  

Indien een speler van een paar of twee spelers van een driemanschap verhinderd is/zijn aan 
een zitting deel te nemen, heeft de overblijvende speler het recht met een andere speler uit te 
komen. Voor het deelnemen met een andere speler is wel toestemming van de WL vereist.  
 

                                                           
1 De meerderheid van de leden van Bridge Inn heeft tijdens de op de ALV van 26-02-2018 de wens uitgesproken de viertallen 

wedstrijden niet mee te laten tellen in de bepaling van de clubranking. Derhalve zijn de viertallenzittingen (voorlopig) geen 
onderdeel van de competitie en tellen zij niet mee in de bepaling van de clubkampioen. 
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Een overblijvende speler mag zelf bepalen of met een invaller, of met een gast wordt 
gespeeld. Kiest de overblijvende speler echter met een gast te spelen, dan wordt in overleg 
met de WL eerst naar de beschikbaarheid van de eigen leden van Bridge Inn gekeken.  
Het door dat paar behaalde resultaat wordt alleen toegekend aan de individuele spelers, niet 
aan de afwezige speler(s).  
 

2.3. Competitiezittingen 

2.3.1. Algemeen 

De competitiezittingen zijn parenwedstrijden, waarin 24 spellen worden gespeeld in 6 rondes 
van elk 4 spellen. De rondetijd is maximaal 30 minuten (richtlijn NBB is gemiddeld 7,5 minuten 
per spel).2) 

 
De scores worden berekend op basis van matchpunten en uitgedrukt in percentages.  
 
Het naspelen van een spel aan het eind van de zitting is niet toegestaan.  
Indien men niet klaar is bij het signaal "einde ronde" (méér dan 6 kaarten nog te spelen), of 
indien "vergeten" is een score in te voeren, dan wordt het niet-gespeelde spel als "niet 
gespeeld" aangemerkt en wordt aan beide paren voor dat spel een arbitrale score van 40% 
toegekend door de wedstrijdleider.2) 
Indien men ziet aankomen dat niet alle spellen gespeeld kunnen worden en men dit tijdig 
meldt bij de wedstrijdleider, kan deze het niet-gespeelde spel als "stilzit" aanmerken waarmee 
dit spel voor elk paar gewaardeerd wordt met het gemiddelde van dat paar op die avond 
behaald over alle wél gespeelde spellen.  
 
NB. Ook de jaarlijkse voorronde van het Ruitenboertoernooi is een competitiezitting. 
 

2.3.2. Clubranking  

Voor iedere speler wordt de individuele speelsterkte bepaald volgens de NBB clubranking 
systematiek (zie ook bijlage A).  
Per competitiezitting worden aan individuele spelers rankingpunten toegekend op basis van 
het behaalde resultaat en de betreffende speellijn. De ranking van een speler is het 
gemiddelde van de vijf (5) behaalde rankingpunten in de vijf meest recente competitie-
zittingen waaraan de speler deelgenomen heeft.  
De ranking van een paar is de som van de rankingpunten van de individuele spelers. Deze 
ranking is de basis voor de indeling van de lijnen voor de volgende competitiezitting.  
 
Aan het begin van een seizoen kent de TC aan alle spelers een vervangende individuele 
rankingwaarde toe gebaseerd op de laatste ranking van het afgelopen seizoen.  
Voor een speler die minder dan vijf (5) rankingscores heeft, voor een nieuwe speler, of voor 
gastspeler kent de TC een vervangende rankingwaarde toe, zo mogelijk op basis van 
bekende/bekendgemaakte resultaten uit het recente verleden.  
 
De individuele en parenranking worden gepubliceerd op de NBB-clubwebsite.  
 
Een speler of paar dat met kennisgeving afwezig is behoudt de individuele spelersranking.  

                                                           
2 Als door arbitrage of andere oorzaken de rondetijd te kort is, kan, naar oordeel van de WL, eventueel extra tijd worden 

gegeven.  
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Een paar dat zonder kennisgeving afwezig is, krijgt voor de betreffende zitting een fictieve 
ranking score die gelijk is aan 25. Toepassing van deze maatregel wordt beoordeeld door de 
TC. 
 

2.3.3. Indeling  

De indeling van de deelnemende paren geschiedt door de WL. Afhankelijk van het aantal 
aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere lijnen, het streven is 3 lijnen.  
 
Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele parenranking. De paren 
worden verdeeld over de lijnen A, B en C volgens de parenranking van hoog tot laag. Er wordt 
gestreefd naar lijnen met gelijke even aantallen paren, per lijn minimaal 12 paren en maximaal 
20 paren.  
 
De paarnummers worden willekeurig toegewezen waarna de parenlijst wordt ingevoerd in het 
NBB Rekenprogramma.  
 
In geval dat er een oneven aantal paren voorkomt in een lijn wordt er een wachttafel 
gecreëerd. De WL ziet er op toe dat de wachttafel wisselend worden toebedeeld aan de lijnen.  
 
Een paar dat gedurende het wedstrijdseizoen wil gaan spelen in een andere samenstelling 
moet dit minimaal een week voor de volgende zitting aan de TC bekend maken; de nieuwe 
parenranking wordt verkregen als som van de individuele spelersrankings.  
Indien beide spelers van een paar zich elk met een nieuwe partner aanmelden worden de  
parenrankings bepaald op basis van de individuele spelersranking.  
 

2.4. Overige zittingen 

Hieronder vallen 

• Viertallenwedstrijden  
De viertallenwedstrijd is een serie van 8 zittingen,  waarin telkens twee viertallen 12 spellen 
spelen, in 2 rondes van elk 6 spellen. De rondetijd is maximaal 45 minuten3). Een 
speelavond bestaat uit 2 zittingen. 

De scores in wedstrijdpunten (WP) worden berekend op basis van internationale 
matchpunten (IMP).  

• Drives - de TC is volledig vrij in de organisatie van gelegenheidsdrives. Dit geldt zowel voor 
de lijnindeling en het aantal te spelen spellen en rondes, alsook voor de wijze waarop de 
uitslag wordt bepaald (paren-, butler- of viertallentelling).  

• Zomerzittingen 
Tijdens de zomermaanden worden open zomerzittingen gehouden waarbij ook invallers en 
paren, die geen lid zijn van Bridge Inn van harte welkom zijn. 
De zomerzittingen zijn parenwedstrijden, waarin 24 spellen worden gespeeld in 6 rondes 
van elk 4 spellen. De rondetijd is maximaal 30 minuten. 
De scores worden berekend op basis van matchpunten en uitgedrukt in percentages.  

 

  

                                                           
3 Als door arbitrage of andere oorzaken de rondetijd te kort is, kan, naar oordeel van de WL, eventueel extra tijd worden 

gegeven.  
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3. SLEM- EN CLUBKAMPIOEN  
De slem- en clubkampioen worden aan het eind van het wedstrijdseizoen op de slotdrive 
bekend gemaakt en worden bepaald aan de hand van de behaalde in het wedstrijdseizoen.  

• Slemkampioen is het reguliere clubpaar dat in het wedstrijdseizoen de meeste slempunten 
heeft behaald. De punten voor geboden en gemaakte slems en voor geboden en niet 
gemaakte slems zijn in het NBB Rekenprogramma ingesteld door de TC. De score van het 
reguliere paar wordt bepaald door de behaalde punten in de individuele slemstand in het  
NBB Rekenprogramma na de laatste competitiezitting van beide reguliere paarleden bij  
elkaar op te tellen.  
Let wel: het NBB Rekenprogramma berekent de slemstand alleen over de 
competitiezittingen en de viertallen wedstrijden, dus niet over bijvoorbeeld de Kerstdrive.  

• Clubkampioen is het reguliere paar dat op de competitiezittingen van het wedstrijdseizoen 
de hoogst gemiddelde parenranking heeft behaald. De wijze van berekening wordt 
uitgelegd in de bijlage B.  

 

4. PROTESTEN  
Het voornemen om protest aan te tekenen tegen een door de arbiter genomen beslissing  
tijdens een zitting, moet aan die arbiter worden kenbaar gemaakt tot uiterlijk een half uur na 
het beëindigen van de zitting. Dat protest moet voor aanvang van de eerstvolgende zitting, 
doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk bij de wedstrijdleider worden ingediend. Ook 
moet worden aangegeven welke instantie het protest moet afhandelen.  
Hierbij kan gekozen worden uit twee instanties, te weten: òf de Protest Commissie van de club 
waarin leden van de TC zitting hebben, òf de Protest Commissie van het District Zuid-Oost 
Brabant via de competitieleider van het district (DKL). Het advies van de gekozen instantie is in 
alle gevallen bindend en er is geen mogelijkheid om tegen deze uitspraak verder in beroep te 
gaan.  
De wedstrijdleider voorziet het protest van zijn commentaar, aanvullingen en beschouwingen 
en legt het zo snel mogelijk ter afhandeling voor aan de gekozen instantie.  
Protesten van andere dan wedstrijd-technische aard moeten binnen zeven dagen na het 
voorval worden ingediend bij het bestuur, dat over het protest beslist en deze beslissing ter  
kennis van alle betrokkenen brengt  
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Bijlage A - Berekening van Rankingpunten  

Bij parenzittingen of zittingen, waarin de butlertelling is toegepast, krijgen de meespelende 
spelers rankingpunten voor het door hun behaalde score in de gespeelde lijn.  
Per zitting krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van 

(1) het behaalde resultaat, en  
(2) de lijn waarin is gespeeld.  

Voor een score van, respectievelijk, 50 % bij parenzittingen, en 0 G-IMP bij butlerzittingen 
worden M rankingpunten toegekend.  
De waarde van M is in lijn A, B of C resp. 80, 70 of 60 rankingpunten.  
 
Voor hogere of lagere scores worden meer, resp., minder rankingpunten toegekend.  
Bij behalen van een score S (zie onder) worden M+20 punten toegekend, bij een score s, M-20 
punten. S en s worden bepaald per wedstrijdvorm.  
Op deze wijze worden alle behaalde scores naar rato omgerekend naar de rankingwaarde, 
afgerond naar een geheel getal, en toegekend aan de speler.  

 

  wedstrijdvorm Rankingpunten (M) 

  paren score (%) butler score (G-IMP) lijn A lijn B lijn C 

 laag (s) 36,5 -2 60 50 40 

 gemiddeld 50 0 80 70 60 

 hoog (S) 63,5 +2 100 90 80 

 
Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden gemiddelde score en bereik van elke 
lijn gerekt naar rato van de aantal gespeelde lijnen.  
 
Bij speelavonden in de viertallencompetitie - twee zittingen van 12 spellen - krijgen de 
spelers een keer per speelavond rankingpunten op basis van de gemiddelde prestatie van het 
viertal als volgt:  

• Voor elk viertal wordt de speelsterkte berekend als gemiddelde van de rankings van de vier 
spelers die op een avond spelen.  
Voor elk team is de weerstand W het gemiddelde van de speelsterkte van de twee 
tegenstanderteams.  

• De spelers van een viertal krijgen rankingpunten, waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met: 

• de weerstand van de tegenstanders (hoe sterk waren zij ?) 

• de gemiddelde score (10 WP), de maximale score (17 WP), en de breedte van de lijn 
(i.h.a. gelijk aan 40) 

• de – positieve of negatieve - scores (wedstrijdpunten) ten opzichte van de gemiddelde 
score, behaald door een team tijdens de twee gespeelde zittingen 

Kort gezegd: de behaalde ranking punten van een viertal is gelijk aan de gemiddelde ranking 
van de twee tegenstander viertallen gecorrigeerd met de gemiddelde behaalde score resultaat 
van de twee zittingen op een speelavond. 
 
Voor een complete beschrijving van de berekening van rankingpunten is te vinden in het 
document "De NBB-Clubranking – de basistheorie". 
(https://www.bridge.nl/download.php?file=Automatisering%2FDe+NBB-Clubranking+-
+de+basistheorie.pdf) 
  

https://www.bridge.nl/download.php?file=Automatisering%2FDe+NBB-Clubranking+-+de+basistheorie.pdf
https://www.bridge.nl/download.php?file=Automatisering%2FDe+NBB-Clubranking+-+de+basistheorie.pdf
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Bijlage B - Clubkampioenschap  

Aan het einde van het wedstrijdseizoen wordt het Clubkampioenschap bepaald.  
In aanmerking komen alle paren - ook driemanschappen - die tot en met de laatste 
meetellende competitiezitting bij de TC als spelend paar bekend staan. 
 
Voor het Clubkampioenschap moet een regulier spelerspaar een minimum aantal zittingen 
met elkaar hebben gespeeld4). In geval van een driemanschap is het voldoende dat twee van 
de  drie spelers met elkaar hebben gespeeld. 
 
Clubkampioen is het paar (of driemanschap), dat het hoogste gemiddelde heeft behaald over 
alle rankingpunten, die tijdens de competitiezittingen, waarop de spelers van het paar (of 
driemanschap) met elkaar speelden, werden toegekend aan de spelers van het paar (of de 
twee samenspelende spelers van een driemanschap).  
 
 

                                                           
4 Het ingestelde minimum aantal keren is 22 (ca. 2/3 van het gemiddelde aantal voor de ranking meetellende zittingen in een 
wedstrijdseizoen) 


