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Algemeen 
Dit reglement is met ingang van 1 september 2018 van toepassing op de interne competities van 
Bridgeclub Waddinxveen. 
 
Definities  

Speelmoment 
Ochtend, middag of avond, waarop de vereniging een competitie organiseert. 
  
Zitting 
Een speelperiode, gewoonlijk een speelmoment, waarna een (tussen-)ranglijst van de deelnemers 
opgemaakt wordt. 
  
Ronde 
Een deel van een zitting, waarin de spelers niet van plaats verwisselen. 
  
Competitie 
Een reeks van één of meer zittingen, waarna een eindstand opgemaakt wordt. Deze eindstand is 
bepalend voor een nieuwe indeling in groepen. 
  
Wedstrijd 
Een competitie over één zitting 
  
Spelregels 
Van toepassing zijn de laatst gepubliceerde: 
1. Spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridgebond; 
2. Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond; 
3. Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond; 
4. Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden zijn niet toegestaan; 
 
Team 
De zelfstandige eenheid die deelneemt aan een bepaalde speelvorm, bijvoorbeeld een individu, een 
paar of een viertal. 
  
Speelvorm 
Competitiesoort, zoals uitgewerkt in artikel 6 van dit reglement. 
   
Artikel 1 Jaarindeling 
Een verenigingsjaar bestaat uit: 

 een winterseizoen, van 1 september tot en met 31 mei; 

 een zomerseizoen van 1 juni tot en met 31 augustus. 

Binnen een seizoen kunnen er één of meer speelmomenten zijn. De competities van de verschillende 
speelmomenten zijn gescheiden. In de regel wordt wekelijks gespeeld. 
Een winterseizoen bestaat uit meerdere competities, bij voorkeur verdeeld over verschillende 
speelvormen. Daarnaast worden speciale wedstrijden georganiseerd, die bij aanvang van het  
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speelseizoen bekend zijn gemaakt dan wel door de Algemene Ledenvergadering nader worden 
vastgesteld. 
Een zomerseizoen bestaat uit een of meer competities. 
De Technische Commissie maakt tijdig voor aanvang van enig seizoen het speelschema voor dat seizoen 
bekend. 
  
Artikel 2 Speelgelegenheid 
Het bestuur draagt, in overleg met de Technische Commissie, zorg voor een geschikte speelgelegenheid 
voor ieder speelmoment. 
  
Artikel 3 Zitting 
Iedere zitting bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal ronden, afhankelijk van de speelvorm. 
Inschrijving sluit 10 minuten voor aanvang van de zitting. 
Afhankelijk van het aantal ronden zullen er een of meer pauzes tijdens een zitting zijn, om ieder in de 
gelegenheid te stellen een consumptie te gebruiken. 
  
Artikel 4 Ronde 
Bij een paren- of individuele competitie is er voor iedere ronde zevenenhalve minuut per spel 
beschikbaar, zo nodig naar boven afgerond op een geheel aantal minuten voor de betreffende ronde. 
Na iedere ronde is er twee minuten om te wisselen van tafel 
Vijf minuten voor het einde van een ronde zal een signaal gegeven worden, om aan te geven dat het 
huidige spel afgemaakt mag worden. Het beginnen van een nieuw spel na dit signaal is niet toegestaan. 
Er worden geen spellen nagespeeld in de pauze of na afloop. Indien niet tijdig gespeeld is het aan de 
arbiter om een score te bepalen. In bijzondere omstandigheden kan de wedstrijdleider hiervan afwijken. 
 
 Artikel 6 Competitiesoorten, teams en scoreberekening 
6.1 Parencompetitie 
Competitievorm, waarbij ieder team uit twee spelers bestaat. De scoreberekening per spel is gebaseerd 
op de vergelijking met andere teams en wordt uitgedrukt in procenten. De scoreberekening per zitting is 
gebaseerd op het gemiddelde over alle spellen, uitgedrukt in procenten. 
 
6.2 Viertallencompetitie 
Competitievorm, waarbij ieder team uit vier spelers bestaat. De scoreberekening per spel is gebaseerd 
op het absolute verschil met de score van het andere viertal en wordt uitgedrukt in IMP. De 
scorebereking over alle spellen tegen een bepaald team wordt berekend in wedstrijdpunten (WP 
Continu). 
 
6.3 Butlercompetitie 
Competitievorm, waarbij ieder team uit twee spelers bestaat. De scoreberekening per spel is gebaseerd 
op de absolute vergelijking met andere teams en wordt uitgedrukt in IMP. De scoreberekening per 
zitting wordt gebaseerd op het totaal aantal behaalde IMPs. 
 
6.4 Individuele competitie 
Competitievorm, waarbij ieder team uit een speler bestaat. De scoreberekening per spel is gebaseerd op 
de relatieve vergelijking met andere teams en wordt uitgedrukt in procenten. De scoreberekening per 
zitting is gebaseerd op het gemiddelde over alle spellen, uitgedrukt in procenten. 
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6.5 Speciale wedstrijden 
Dit zijn onder meer de Kerstdrive, de Paasdrive en de Einddrive en Ruitenboer. Hiervoor kunnen 
afwijkende reglementen gelden. 
Voor deze wedstrijden kunnen met name over indeling en invallersregelingen aanvullende bepalingen 
van toepassing zijn, die de Technische Commissie voor aanvang van deze wedstrijd(en) bekend zal 
maken. 
  
Artikel 7 Teamindeling 
Leden van de vereniging zijn vrij in de samenstelling van teams voor deelname aan de afzonderlijke 
competities. 
Desgevraagd zal de vereniging proberen uit haar gelederen spelers voor te dragen om tot zo veel 
mogelijk complete teams te komen. 
Indien een team in de loop van een seizoen besluit uit elkaar te gaan, kan het grootste overblijvende 
deel aanspraak maken op de bestaande plaats, indien men als team verder speelt. Anders valt deze 
plaats toe aan het daarop volgende deel. Bij gelijke grootte van de overblijvende delen, valt deze plaats 
toe aan het daartoe naar het oordeel van de Technische Commissie meest geëigende team. 
  
Artikel 8 Overcomplete teams 
Zolang het NBB-rekenprogramma bij parenwedstrijden nog geen voorziening kent voor een goede 
score-verwerking van overcomplete teams (ook wel trio’s genaamd), wordt van een trio een naam en 
bondsnummer ingevoerd van de speler die(bijna) altijd aanwezig is en voor de andere speler een 
combinatienaam. Bij de combinatienaam wordt het bondsnummer ingevuld van de speler die het meest 
speelt. Dit moet door het trio zelf bijgehouden worden en bij beëindiging van een competitieronde aan 
de TC opgegeven worden. 
  
Artikel 9 Incomplete teams 
Zolang het NBB-rekenprogramma nog geen voorziening kent voor registratie van incomplete teams, 
worden spelers die geen paar vormen gezien als invaller. Ze kunnen invallen in een bestaand team. 
Spelen 2 invallers samen dan zijn ze op dat moment een gastpaar. Ze worden niet in de competitiestand 
opgenomen. 
  
Artikel 10 Groepsindeling 
De indeling van (nieuwe) teams in de groepen wordt door de Technische Commissie vastgesteld. Indien 
een of meer groepen naar het oordeel van de Technische Commissie te groot of te klein worden, kan 
een herindeling plaats vinden. Beroep tegen de indeling is mogelijk bij het bestuur. 
Aspirant-leden worden bij kleinere aantallen geplaatst in een passende groep (meestal de laagste), 
anders in een nieuwe groep onder de bestaande groepen. 
Na afwezigheid van een team gedurende een heel seizoen heeft de Technische Commissie het recht een 
team in een lagere groep in te delen.  
   
Artikel 12 Beroep 
Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider of van zijn gedelegeerde of tegen een beslissing van 
de Technische Commissie is mogelijk bij het bestuur (Artikel 12 Huishoudelijk Reglement). Vereist het 
protest een snelle beslissing, dan zal deze, indien mogelijk, binnen zeven dagen na indiening van het 
protest, een beslissing nemen. Indien daartoe behoefte bestaat kan het bestuur een protestcommissie 
(installeren en daarna) inschakelen en/of deskundigen raadplegen. 
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Artikel 14 Tussen- en eindstand 
14.1 Tussenstand 
Na afloop van iedere zitting, met uitzondering van de laatste, wordt een tussenstand opgemaakt per 
groep. In de tussenstand worden alle speelgerechtigde teams opgenomen. 
 
14.2 Eindstand 
Na afloop van iedere competitie wordt een eindstand opgemaakt per groep. Uitsluitend de teams die 
een of meer keren gespeeld hebben, worden opgenomen in de eindstand. 
 
14.3 Plaats in de tussen- of eindstand 
14.3.1 Indien de score per zitting wordt uitgedrukt in procenten, worden de teams gerangschikt op basis 
van het gewogen gemiddelde. Hoe hoger dit gemiddelde, hoe hoger het team geplaatst wordt. Bij een 
gelijk gemiddelde, gaat het team dat aan de meeste zittingen heeft deelgenomen voor het andere team 
(de andere teams). 
 
14.3.2 Indien de score per zitting wordt uitgedrukt in IMP, worden de teams gerangschikt op basis van 
het totaal aantal behaalde IMP-en. Hoe hoger dit aantal, hoe hoger het team geplaatst wordt. Bij een 
gelijke score, gaat het team dat aan de meeste zittingen heeft deelgenomen voor het andere team (de 
andere teams). 
 
14.3.3 Indien de score over een aantal spellen wordt vertaald naar WP, worden de teams gerangschikt 
op basis van het totaal aantal behaalde WP. Is dit gelijk, dan wordt eerst gekeken naar het aantal WP dat 
de respectievelijke tegenstanders hebben behaald, vervolgens naar het totale netto aantal behaalde 
IMP’s, het aantal behaalde IMP’s en het onderlinge resultaat. 
 
14.3.4 Teams die nog niet hebben gespeeld in de betreffende competitie krijgen in de tussenstand een 
plaats bij de 50% zonder dat ze een score krijgen.  
  
Artikel 15 Promotie en degradatie 
15.1 In principe degradeert en promoveert 25% van het aantal deelnemende teams per groep, afgerond 
naar beneden. Deelnemende teams zijn teams die tenminste 1 (één) zitting gespeeld hebben. 
 
15.2 Na elke competitie vindt degradatie plaats van de laagst geëindigde teams van alle groepen met 
uitzondering van de laagste groep. 
Teams die uitsluitend één keer, niet in de vaste samenstelling, hebben deelgenomen aan de competitie 
kunnen niet degraderen. 
 
15.3 Na elke competitie vindt promotie plaats van de hoogst geëindigde teams van alle groepen met 
uitzondering van de hoogste groep. 

 
Om voor promotie in aanmerking te komen moet een team in de vaste samenstelling1 aan meer dan de 
helft van de zittingen hebben deelgenomen. Indien er niet voldoende paren zijn die aan deze voorwaar-
de voldoen of als een paar zou moeten promoveren dat een gemiddelde heeft van 50% of minder, zal 
een kleiner aantal promoveren. Daardoor zullen ook minder paren degraderen uit de naast hogere 
groep. 

15.4 Is de verdeling van het aantal teams over de groepen onevenwichtig geworden, dan kan de 
Technische Commissie besluiten tot extra promotie of degradatie in één of meer groepen. Dit zal zo  
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vroeg mogelijk tijdens de competitie worden medegedeeld. Dit geldt ook voor het spelen met een groep 
meer of minder.   
  
Artikel 16 Meesterpunten. 
Elke wedstrijd worden er meesterpunten toegekend volgens de door de N.B.B. vastgestelde aantallen, 
behorende bij de plaats in de eindrangschikking van die wedstrijd.  
In de huidige N.B.B. methodiek worden er bij parencompetities per speelmoment meesterpunten 
toegekend en bij viertalcompetitie op het einde van de viertalcompetitie 
 
Artikel 17 Kampioen van de parencompetities 
17.1 Over de competities die in het winterseizoen gespeeld worden, wordt een totaalklassement per 
speelmoment opgemaakt. Het gemiddeld behaalde percentage in de vaste samenstelling over alle 
gespeelde zittingen bepaalt de rangorde.  
 
Om in de eindstand te kunnen worden opgenomen: 

 moet tenminste aan 2/3 van het totaal aantal zittingen in een seizoen, afgerond naar beneden, door 
het paar in vaste samenstelling[1] zijn deelgenomen in de A-groep (alleen de scores spelend in de A-
groep tellen). 

 moet één van de leden van het paar tenminste het gehele seizoen deel uitgemaakt hebben van dat 
paar. 

 moet de laatste competitieronde in de A-groep zijn gespeeld, waarbij niet op één van de 
degradatieplaatsen geëindigd mag zijn. 

Het paar in de eindstand met het hoogste percentage is clubkampioen. 
  
17.2 Er wordt een klassement bijgehouden voor de slemcompetitie per speelmoment in de 
wintercompetitie. 
Alleen geboden slems in de vaste samenstelling tellen mee, die behaald worden in de parencompetitie 
(dus niet in viertallen of bij bijzondere drives). 
Geboden en gehaald groot slem levert 5 punten op. 
Geboden en gehaald klein slem levert 2 punten op. 
Geboden en niet gehaald groot en klein slem kost 1 punt. 
 
Bij gelijk eindigen is het totaal aantal van de scores bepalend.  
 
17.3 Er wordt voor de zomercompetitie een totaalklassement bijgehouden van alle avonden. De score is 
individueel. De beste 6 zittingscores tellen uiteindelijk mee.  
 
Artikel 18 Invallers 
18.1 Een ieder heeft het recht met een invaller te spelen. Een verzoek hiertoe moet tijdig voor aanvang 
van de zitting worden gemeld bij het afmeldadres. In overleg met het afmeldadres wordt bij voorkeur 
een combi-team gevormd met een ander incompleet paar van dezelfde sterkte en hetzelfde  
 
speelmoment. Vervolgens wordt een ander lid van de club gezocht. Indien geen acceptabele invallers 
binnen de club beschikbaar zijn mag er met een invaller van buiten de club worden gespeeld. Het  
initiatief om een invaller te zoeken ligt bij het lid, de TC/WC assisteert slechts naar vermogen en indien 
beschikbaar. 

http://www.nbbclubsites.nl/node/add/pagina?club=5017&destination=club%2F5017%2Fwebmaster%2Fpagina&gids_group%5B%5D=537&field_pagina_club_ref=537&render=overlay#_ftn1
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18.2 Als spelers met een invaller spelen uit een andere dan hun eigen groep beslist de wedstrijdleider in 
welke groep het paar die avond wordt ingedeeld om zoveel mogelijk een stilzittafel te vermijden. Bij 
voorkeur wordt gespeeld in de groep van de hoogst geklasseerde speler. 
 
18.3 Het met de invaller(s) behaalde resultaat telt voor alle betrokken teams onbeperkt mee, zij het dat 
bij een competitievorm waarbij de zittingresultaten worden uitgedrukt in procenten deze score niet 
minder zal bedragen dan het eigen gemiddelde verminderd met 5% en niet meer dan het eigen 
gemiddelde vermeerderd met 5%. 
  
Artikel 19 Langdurig invallende speler 
Onder bijzondere omstandigheden kan een team de Technische Commissie verzoeken tijdelijk maar 
voor tenminste meer dan 4 opeenvolgende wedstrijden met een invaller te mogen spelen onder opgave 
van redenen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn: een langdurige ziekte van de partner; een noodzakelijke 
studie van de partner op de speelavond; een afwezigheid van de partner gedurende een langere 
periode. 
Indien hiervoor toestemming wordt verleend gelden de scores behaald met de desbetreffende invaller 
of invallers als zijnde behaald met het team in vaste samenstelling. Tevens is de promotie-degradatie-
regeling van toepassing. 
De Technische Commissie bepaalt of de speelsterkte van de invaller acceptabel is voor de betreffende 
groep. 
Voor invallers die niet speelgerechtigd zijn op het betreffende speelmoment geldt een limiet van 8 
invalbeurten per seizoen; indien deze invaller meer dan 8 keer per seizoen invalt, wordt een contributie 
geheven die bepaald wordt door de penningmeester. 
  
Artikel 20 Afmelden 
Elk lid is verplicht zich tijdig af te melden en wel als volgt: 
-   via de site of e-mail naar afmelding@bcwaddinxveen.nl uiterlijk zevenenhalf uur voor aanvang van de 
zitting waaraan niet wordt deelgenomen. Dit laatste behoudens overmacht. Indien een lid zelf geen 
beschikking heeft over een computer wordt verwacht dat dat lid even aan een andere persoon vraagt 
om af te melden.  
  
Artikel 21 Te laat komen 
Indien een team te laat binnenkomt beslist de wedstrijdleiding of zij kunnen meespelen. Als zij niet mee 
kunnen spelen, vindt verder geen score-aanpassing plaats, het team zal voor die avond als afwezig 
geboekt worden in de uitslagenlijst. 
  
Artikel 22 Niet op komen dagen 
Indien een team zonder zich (tijdig) af te melden wegblijft, krijgt dit team bij een individuele of 
parencompetitie als resultaat van dat speelmoment de laagste score van dat speelmoment, behoudens 
overmacht.  
 
Artikel 23 Scoreverwerking 
Bij competitievormen waarbij de resultaten tussen meer teams op hetzelfde spel vergeleken worden, is 
de Noord-speler bij ieder spel verantwoordelijk voor het vastleggen van de score overeenkomstig de  
 
aanwijzingen van de wedstrijdleiding. De Oost-speler dient deze vastlegging te accorderen. Bij gebruik 
van de Bridgemates moet de Oost-speler op zachte toon de uitslagen voorlezen of ze tonen aan de 
spelers. 



Wedstrijdreglement (23-05-2022) 

Blz. 7 
 

 
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de genoteerde speelresultaten moet bezwaar 
worden gemaakt bij de wedstrijdleiding, die dit in behandeling dient te nemen. Indien geen oplossing 
gevonden wordt beslist de wedstrijdleiding aan de hand van de overige scores behaald op hetzelfde spel 
en aan de hand van de verklaringen van de betrokkenen. Zo nodig kan de wedstrijdleider, maar dat in 
laatste instantie, een arbitrale score geven. 
  
Artikel 24 Controle van de ingevoerde scores 
Na afloop van elke zitting in een paren- of individuele competitie worden scorebriefjes per team 
afgedrukt teneinde ieder team de mogelijkheid van controle van de ingevoerde scores te geven. Tevens 
worden de persoonlijke scores per e-mail verstuurd naar alle spelers die hun adres gemeld hebben bij 
de TC. Fouten in de score kunnen tot 96 uur na afloop gemeld worden, waarbij beide partijen hiermee 
moeten instemmen. 
Indien door de wedstrijdleider of diens vertegenwoordiger tijdens de verwerking van de uitslagen 
onregelmatigheden in de scores worden opgemerkt, heeft deze de plicht hier een onderzoek naar te 
doen. 
  
Artikel 25 Samenspelen van groepen 
De wedstrijdleiding kan in voorkomende gevallen beslissen twee of meer groepen samen te laten 
spelen, indien dat wenselijk is voor een ordelijke gang van zaken. 
Indien twee groepen een oneven aantal paren hebben zal door de wedstrijdleider een combitafel voor 
de 2 groepen worden neergezet.  
De hoogste groep speelt NZ, de laagste groep speelt OW.  
In incidentele gevallen kan een paar in een lagere/hogere groep spelen voor een ordelijke gang van 
zaken. 
  
Artikel 26 Opruimen na de laatste ronde 
De spelers zorgen gezamenlijk voor het terugbrengen van de materialen. 
  
Artikel 27 Overige gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  

[1] bij tussentijdse wijziging(en) van de samenstelling van een paar gelden de resultaten uitsluitend voor 
het paar dat - in nieuwe samenstelling - de plaats en klassering inneemt van het paar in oude samen-
stelling. 

http://www.nbbclubsites.nl/node/add/pagina?club=5017&destination=club%2F5017%2Fwebmaster%2Fpagina&gids_group%5B%5D=537&field_pagina_club_ref=537&render=overlay#_ftnref1

