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WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE
BRIDGECLUB HOUT-BLERICK PER AUGUSTUS 2022
Artikel 1. Algemeen
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, tenzij in
dit reglement anders is bepaald of tenzij dit bij voorkomende gevallen uitdrukkelijk is
bepaald en bekend gemaakt.
Artikel 2. Het speelseizoen
Het speelseizoen loopt van begin september tot eind augustus. Het wedstrijdprogramma
wordt gepubliceerd aan het begin van het seizoen. Hierop zijn altijd wijzigingen mogelijk.
Deze worden tijdig medegedeeld en op het informatiebord en de website van de club
worden gepubliceerd.
Per speelseizoen wordt een parencompetitie gespeeld die bestaat uit een aantal
competitieronden van elk 6, 7, 8, 9 of 10 zittingen. Een competitieronde kan ook in de
vorm van een ladder worden gespeeld. Zie art 14 van dit reglement.
Daarnaast worden ook bij speciale gelegenheden losse zittingen gespeeld, zoals
Openings-, Slot-, Kerst- en Paasdrives en in de zomerperiode wordt bij voldoende
belangstelling een zomerladder gespeeld. Viertallenwedstrijden en individuele drives
kunnen optioneel worden georganiseerd.
Artikel 3. Indeling
De indeling van de paren is op basis van de eindstand van de vorige competitieronde
met promotie/degradatie.
De indeling voor de eerste periode van de parencompetitie in het nieuwe seizoen wordt
bepaald door de eindstand na de laatste ronde van de voorafgaande parencompetitie.
Nieuwe paren starten in de groep, die met hun speelsterkte overeenkomt, ter
beoordeling van de wedstrijdleiding.
Artikel 4. Eindscore van een competitieronde
Lid 1. De eindscore wordt berekend volgens het gewogen gemiddelde van de scores van
de gespeelde zittingen. In geval van handmatige berekening van de eindscore wordt het
rekenkundige gemiddelde berekend.
Lid 2. Een paar krijgt een reglementaire eindscore met bijbehorende kampioenspunten,
wanneer tenminste de helft van het aantal zittingen (naar boven afgerond) van de
competitieronde is gespeeld en minimaal de helft van de zittingen (naar beneden
afgerond) in de oorspronkelijke samenstelling van het paar. In deze situatie vervalt ook
een eventueel toegekend plaatsbehoud, conform artikel 6.1 voor die competitieronde.
E.e.a. is in onderstaande tabel verduidelijkt:
Aantal zittingen per competitieronde
Minimumaantal zittingen te spelen voor reglementaire eindscore
waarvan in originele samenstelling van het paar

6

7

8

9

10

3

4

4

5

5

3

3

4

4

5

Lid 3. Wanneer een paar niet voldoet aan het minimum aantal te spelen zittingen, zoals
gedefinieerd in lid 2 van dit artikel, krijgt het paar geen reglementaire eindscore en
derhalve ook geen kampioenspunten voor die competitieronde. Zonder toegekend
plaatsbehoud volgt dan degradatie.
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Artikel 5. Promotie/degradatie
Per periode promoveren en degraderen verplicht tenminste 20 % van de paren uit een
groep. Bij een reglementaire eindscore voor de ronde, conform artikel 4 komt men in
aanmerking voor promotie of degradatie, afhankelijk van de behaalde eindrangschikking
in de groep. Om de groepen zo evenwichtig mogelijk in grootte te verdelen kan voor een
competitieronde een afwijkende promotie en/of degradatie worden vastgesteld. Dit wordt
tijdig tijdens de competitieronde bekend gemaakt.
Artikel 6. Plaatsbehoud
Lid 1. Eénmaal per speelseizoen kan een paar, zonder opgave van redenen, voor aanvang
van de betreffende competitieronde schriftelijk een verzoek tot plaatsbehoud indienen bij
de voorzitter van de Technische Commissie (TC). Dit plaatsbehoud geldt voor maximaal
1 competitieronde. Plaatsbehoud aanvragen voor de laatste ronde in een seizoen en
daarna ook in de eerste ronde van het volgende seizoen is niet mogelijk, behalve zoals
omschreven in lid 2. Bij afwezigheid van meerdere ronden volgt slechts één keer
degradatie naar de lagere groep.
Lid 2. Ingeval van ziekte of andere zwaarwegende redenen kan men plaatsbehoud
aanvragen bij de TC voorzitter voor meerdere competitieronden.
Toegekend plaatsbehoud wordt gepubliceerd bij de groepsindeling voor elke nieuwe
competitieronde.
Artikel 7. Afwezigheids- en invallers regeling
Lid 1. Bij afwezigheid van een paar, na tijdige afmelding, krijgt het paar een vervangende
score, die gelijk is aan het gemiddelde over de gespeelde en nog te spelen zittingen van
die competitieronde. Dit geldt ook voor een 2e en 3e keer afwezigheid.
Lid 2. Een paar waarvan een lid afwezig is kan met een invaller spelen. De invaller kan
zowel een clublid van dezelfde speeldag, een clublid van de andere speeldag alsook een
gastspeler van buiten de club zijn. Gastspelers zijn welkom na uitdrukkelijke
toestemming van de wedstrijdleiding. Clubleden van de betreffende speeldag hebben
altijd voorrang boven invallers van de andere speeldag of gastspelers. Het paar met
invaller speelt in principe in de groep van de hoogst geklasseerde speler; echter de TC
behoudt het recht om hiervan af te wijken i.v.m. een evenwichtige en gelijke
groepsindeling. De door dit paar behaalde score telt mee voor de competitiestand, echter
met een maximum van 55.00 % en een minimum van 45.00 %.
Artikel 8. Spelen in een andere lijn
Lid 1. Wanneer tijdens zittingen van de parencompetitie zowel in de A als in de B lijn,
ofwel zowel in de B als in de C lijn, een stilzittafel is, spelen de stilzittende paren uit de
twee lijnen aparte spellen aan een extra tafel, de zgn. combitafel. De paren uit de hoogste
lijn spelen in de NZ-richting, de paren uit de laagste lijn spelen OW. De scores op deze
extra spellen tellen mee voor de uitslag in de betreffende zitting. Wanneer er een
stilzittafel is in de A en in de C groep, dan spelen de stilzittende paren extra spellen
zonder dat deze meetellen in de uitslag van de betreffende zitting.
Lid 2. De TC kan om organisatorische redenen, zoals bv. ruimtegebrek voor een
combitafel of onvoldoende paren in een groep, besluiten om een of meerdere paren in
een hogere of lagere lijn te laten spelen.
Het hoogst geplaatste paar in de actuele competitiestand van de lagere groep, speelt dan
in de hogere lijn en krijgt een bonus van + 5 % op de behaalde score.
In het geval dat een paar van een hogere groep in een lagere lijn moet spelen is dit het
laagst geplaatste paar in de actuele competitiestand van de hogere groep en krijgt de
behaalde score met een maximum van 60 %.
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Artikel 9. Invullen van de scorebriefjes resp. Invoeren van de scores
De noordspeler vult de paarnummers en het contract met resultaat in op het scorebriefje,
waarna de oostspeler het scorebriefje controleert. Bij het gebruik van Bridgemates voert
de noordspeler, na het bieden en vóór het afspelen, het spelnummer, paarnummer en
richting en het contract in en laat dit controleren door oost. Na afloop van het spelen
voert noord het resultaat in en overhandigt het scorekastje aan de oostspeler, die de
ingevoerde gegevens controleert en de resultaten van dat spel in de voorgaande ronden
opnoemt. Men is pas klaar met de ronde als de Bridgemate "einde ronde" of "einde zitting"
heeft aangegeven !
Artikel 10. De 5 minuten regel
Wanneer het signaal "5 minuten voor einde ronde" is gegeven, is het niet meer
toegestaan nog aan een nieuw spel te beginnen. Voor dit spel moet bij contract en
resultaat "niet gespeeld" worden ingevoerd (nul intoetsen). De wedstrijdleiding kan
beslissen dit spel eventueel na afloop te laten naspelen.
Artikel 11. Uitslag
Na afloop van de zitting volgt de uitslag en competitiestand onder voorbehoud.
De definitieve uitslag volgt een week later. Scorebriefjes en telstaten kunnen eventueel
ter inzage ter beschikking worden gesteld.
Tegen de uitslag kan een paar dan tot het begin van de nieuwe zitting bezwaar maken
bij de wedstrijdleider.
Artikel 12. Clubkampioenschap
De eindstand van een competitieronde levert kampioenspunten op, gebaseerd op
kampioenspuntenschaal voor clubcompetities van de NBB:
rangnummer
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. en lager

groep A
100
90
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

groep B
74
67
59
52
44
37
33
29
26
22
18
14
11
8
4
1

de

groep C
49
44
39
34
29
24
22
19
17
14
12
9
7
5
3
1

Na afloop van de parencompetitie bepaalt de som van deze punten de eindstand
voor het clubkampioenschap.
Algemeen clubkampioen wordt het paar met het hoogste aantal kampioenspunten in een
seizoen.
Algemeen clubkampioen B wordt het paar dat de meeste kampioenspunten heeft en het
in afgelopen seizoen maximaal één competitieronde in de A-lijn heeft gespeeld.
Algemeen clubkampioen C wordt het paar dat de meeste kampioenspunten heeft en in
het afgelopen seizoen niet in de A-lijn en maximaal één competitieronde in de B-lijn heeft
gespeeld.
Bij gelijk puntenaantal wordt het paar met het hoogste gemiddelde percentage over de
hele parencompetitie de algemeen clubkampioen.
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Artikel 13. Slemcompetitie
Lid 1. Aan de parencompetitie is een slemkampioenschap verbonden. Het
slemkampioenschap is een individuele competitie en wordt gewonnen door die speler(s)
die het hoogste aantal slempunten haalt tijdens alle zittingen van de parencompetitie,
gedurende het speelseizoen. Bij gelijk puntenaantal wordt de speler met de hoogst
behaalde totale contractscore, de slemkampioen. Wanneer meerdere spelers dan ook
gelijk eindigen, wordt het kampioenschap gedeeld.
Lid 2. Puntentelling
Bieden en maken van groot slem +6 punten; niet gemaakt
Bieden en maken van klein slem +3 punten; niet gemaakt -1 punt.

-2

punten.

Artikel 14. Laddercompetitie
De TC kan besluiten om een competitieronde in de vorm van een ladderwedstrijd te
spelen. De indeling voor iedere zitting wordt gemaakt op basis van de dan geldende
competitiestand: De hoogste paren in de de hoogste groep, etc. Alle paren starten met
een fictieve score van 50 %.
Voor zover relevant zijn de artikelen 4, 6, 7, 10, 11 en 12 van dit reglement ook van
toepassing op een competitieronde in de vorm van een ladder. De eindstand van de ladder
telt mee voor het clubkampioenschap en is bepalend voor de indeling van de volgende
competitieronde.
Artikel 15. Opruimen bridgematerialen
Na de laatste speelronde brengen de noord-zuid spelers van iedere tafel het
speelmateriaal naar de verzameltafel en plaatsen dit gesorteerd en georganiseerd terug
in de daarvoor bestemde koffers en opbergboxen. De noord-zuid spelers van de tafels
A1, B1 en C1 bergen daarna alles op in de daarvoor bestemde materiaalkast.
Artikel 6. Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke
wedstrijdleider.
Tegen diens beslissing kan men binnen een week schriftelijk in beroep gaan bij het
bestuur.
Hout-Blerick, augustus 2022
Bestuur en Technische Commissie van
Bridgeclub Hout-Blerick

