Bridgen en Regels Deel 3
Uitslagen en standen bij bridgen en percentages en punten in allerlei maten
en soorten
Een aantal mensen op de club heeft gevraagd hoe precies de uitslag van een zitting tot
stand komt en wat al die percentages en (match)punten van de zittinguitslag en de
competitiestand betekenen. In dit artikel wordt niet alleen een uitleg van de
zittinguitslag gegeven, maar ook de informatie in de e-mail met de zittinguitslag, de
eindstand van een competitieronde en het slemkampioenschap uitgelegd.
De zittinguitslag
Bridgeclub Hout-Blerick Hiernaast staat het ingevulde
scorekaartje van een spel uit de
NOORD vult alleen de N/Z score in
begintijd van onze club, met de
scores plus en min van NZ van ieder
N/Z
O/W Contract + Door Score N/Z TotaalNZ
contract zoals die door de spelers
Resultaat
Plus Minus
MP
worden ingevuld. Maar hoe worden
1
2 2SA + 1 O
150
4 die omgezet naar een (totaal)score?
2
Dat gebeurt na afloop bij het ‘tellen’.
Allereerst
wordt van ieder spel de
3
16 2SA + 2
O
180
0
laagste score van het NZ paar
4
gewaardeerd met 0 MP (de
5
zogenaamde MatchPoints), de één6
7 3R +2
O
150
4 na-laagste score met 2 punten, de
twee-na-laagste score met 4 punten,
7
etc. Bij gelijke score worden de
8
5 4H * - 1
W
200
13
punten gedeeld. Bij 16 paren, is de
9
12 5R - 1
O
100
9 hoogste score die het NZ paar kan
behalen 14 punten ( de top) en
10
11
10 3SA - 2
O
200
13 uiteraard geldt hier ook dat bij
gelijke scores de punten worden
12
gedeeld. Hier krijgen de paren 8 en
13
14 3SA - 1
W
100
9 11 dus ieder 13 punten ( de helft
van 12 + 14)
14
15
4 2 SA + 1 O
150
4 Als het NZ paar 0 punten scoort (in
het voorbeeld paar 3), dan scoort
16
het OW tegenpaar (paarnr.16) op
datzelfde spel de top, dus 14 punten. Zo scoren de NZ paren 8 en 11 in dit voorbeeld
13 punten en dus de OW paren 5 en 10 slechts 1 punt.
Op deze manier worden per spelgroep (dat zijn de 4 spellen die in één ronde worden
gespeeld), de punten van de NZ en de OW paren opgeteld.
De laatste stap in de uitslagberekening is het optellen van alle behaalde MatchPoints
van ieder paar en deze te delen door het maximaal aantal te behalen MatchPoints om
zo het totaal percentage van de hele zitting te berekenen. Met andere woorden: als je
alle spellen het beste speelt haal je een eindresultaat van 100% en als je alle spellen
het slechtste van allemaal speelt dan is je eindresultaat 0 %. Dit komt uiteraard in de
praktijk nooit voor. In het algemeen liggen de eindscores tussen de 30 en 70 %.
Bijvoorbeeld: Paarnr. 5 behaald 172 MP’s van maximaal te behalen 336 MP’s, en heeft
dus een eindscore van 51,19 % en dat is dus een bovengemiddeld resultaat.
Vroeger werden deze berekeningen allemaal met de hand gedaan, maar tegenwoordig
hebben we daar de computer en de kastjes voor waarmee dit allemaal in minder dan
een seconde wordt uitgerekend, zodat we aan het einde van de bridgemiddag of avond meteen de zittinguitslag hebben.
Spelnr. 4 dd. 4 oktober 2011

Uitslag per mail
PERSOONLIJK OVERZICHT
Zitting: Zomerladder Donderdag 2014
Datum : 3 juli 2014
Lijn A
Paar 5: Gi Keunen & Bas Op het Veld
RONDE 1, Tafel 3, Spellen 9 - 12
NZ tegen paar 6. Geppo Moesker & Theo Stroeken (52,08%)
Spel 9: OW 4S
+1
= -650 -> 8%, 1 MP
Spel 10: NZ 4S
-1
= -100 -> 33%, 4 MP
Spel 11: OW 4R
C
= -130 -> 75%, 9 MP
Spel 12: NZ 3SA +1
= +630 -> 83%, 10 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 50,00%
RONDE 2, Tafel 8, Spellen 17 - 20
NZ tegen paar 16. Enny Derckx & Geertje de Vries (55,56%)
Spel 17: OW 4S
C
= -420 -> 33%, 4 MP
Spel 18: OW 2S
-1
= +50 -> 75%, 9 MP
Spel 19: NZ 2SA C
= +120 -> 67%, 8 MP
Spel 20: OW 4H
+2
= -680 -> 67%, 8 MP
Gemiddeld voor deze tafel: 60,42%

En omdat alle scores in de
computer zitten is het ook
mogelijk om iedereen na
afloop van de zitting per
mail de persoonlijke uitslag
te sturen. Zie onderstaand
voorbeeld met een gedeelte
van zo'n mail:Hierin staat
wie de tegenstanders waren
in iedere ronde met tussen
haakjes de behaalde
eindscore van die
tegenstanders op de zitting.
Per spel wordt het contract
gegeven en door wie het is
gespeeld en wat het
gescoorde percentage en
aantal MatchPoints op dat
spel zijn.
In de laatste regel staat het
gescoorde percentage voor

de 4 spellen van die ronde samen.
Bij de mail zijn ook altijd 2 bijlagen bijgevoegd: De uitslag van de hele lijn in de vorm
van een verzamelstaat met het totaal aantal MatchPoints en het eindpercentage van de
zitting. In de verzamelstaat wordt per ronde het gescoorde aantal MatchPoints
gegeven. Daarmee kun je zien of je in een ronde goed of minder goed hebt gespeeld.
De tweede bijlage is de zogenaamde "Frequentiestaat" van de lijn waarin je hebt
gespeeld. Hierin wordt van ieder spel aangegeven wat de andere paren geboden en
gespeeld hebben met de behaalde MatchPoints en percentages op ieder spel.
De competitiestand en clubkampioenschap
Op onze club spelen we voor het clubkampioenschap een parencompetitie die het hele
seizoen duurt en bestaat uit 5 ronden van ieder 6 of 7 zittingen. Per competitieronde
houden we de stand bij en die bestaat uit het gemiddelde van alle behaalde
zittingscores in die ronde. Op de zittingscores zijn ook nog een aantal regels van het
wedstrijdreglement van toepassing, bv wanneer je met een invaller speelt, etc. Als een
competitieronde helemaal gespeeld is, wordt de eindstand opgemaakt en worden de
kampioenspunten toegekend volgens artikel 12 van ons wedstrijdreglement (zie elders
op de website).Tevens worden de promoties en degradaties vastgesteld, waarmee dan
de indeling voor de volgende competitieronde vaststaat.
Aan het einde van het seizoen wordt van ieder paar alle behaalde kampioenspunten bij
elkaar opgeteld en daarmee wordt de eindstand om het clubkampioenschap
opgemaakt. Het paar met het hoogst aantal kampioenspunten is dan de algemeen
clubkampioen. Tevens worden ook de clubkampioenen van de B- en C-groep
vastgesteld volgens artikel 12 van het wedstrijdreglement.
Het slemkampioenschap
Aan de parencompetitie is een slemcompetitie gekoppeld. Dit is gewoon een
aardigheidje die verder geen betekenis heeft. Op veel clubs wordt een slemstand
bijgehouden, omdat het bieden en spelen van kleinslem of van grootslem natuurlijk
niet zo vaak voorkomt. Je moet er samen met je partner ook wel de kaarten voor
krijgen. Omdat de computer het allemaal bijhoudt is zo'n slemcompetitie makkelijk te
realiseren. Bij onze club krijg je voor een geboden en gemaakte kleinslem +3 punten
en als je kleinslem biedt en niet maakt wordt 1 punt afgetrokken van je totaal.

Voor grootslem krijg je +6 punten als je het contract maakt en als je het niet maakt
worden 2 punten afgetrokken. De computer houdt ook de behaalde contractscores bij
van gemaakte slemcontracten.
Aan het einde van het seizoen is de speler met de meeste punten de slemkampioen
van de club. Bij gelijk aantal punten geeft de hoogst aantal punten van de
contractscores de doorslag.
Arbie

