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1. Algemeen 
 
Dit wedstrijdreglement is ingesteld krachtens artikel 19 van de statuten. 
 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels, zoals die door de 
Nederlandse Bridge Bond (NBB) worden gepubliceerd in de uitgave: “Spelregels 
voor wedstrijdbridge”. 
Tevens is van toepassing het wedstrijdreglement, zoals dat als aanvulling op de 
spelregels door de NBB is gepubliceerd, met inbegrip van de stop- en 
alerteerregeling. 

 

2. Technische Commissie 
 
Krachtens artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement (HR) kent de vereniging een 
Technische Commissie (TC) 
 

De TC is verantwoordelijk voor advies over en uitvoering van het technisch beleid. 
De TC komt zo dikwijls in vergadering bijeen als door tenminste twee van haar 
leden noodzakelijk geacht wordt, met een minimum van drie vergaderingen per 
speelseizoen. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt. Het bestuur van 
de club ontvangt een kopie van deze notulen. 
 
De TC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het wedstrijdprogramma dat door 

de ALV is vastgesteld. 

3. Wedstrijdleiding 
 
Voor elke speeldag benoemt de TC een wedstrijdleider (WL), die voor die speeldag 
verantwoordelijk is voor het organiseren van de zittingen. De WL laat zich bijstaan 
door assistent wedstrijdleiders en arbiters, die toezien op het goede verloop bij de 

aan hen toegewezen zittingen. 
Deze arbiters dienen benoemd te worden uit de hiervoor aanwezige 
gekwalificeerde personen binnen de vereniging. 
Tot de taak van de arbiters behoort hetgeen genoemd is in artikel 81 van de NBB  
Spelregels. Bij Bricas leggen we de nadruk op: 

- het toezien op de aanwezigheid van systeemkaarten 
- bevorderen dat de verplichting van de kant van de spelers om direct ná een 

onregelmatigheid de arbiter te roepen wordt nageleefd. 
Arbiters arbitreren zoveel mogelijk in dezelfde lijn. 
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4. Competities 
 
De vereniging kent een aantal competitievormen die hieronder worden beschreven.  
 
(een ‘paar’ bestaat uit 2 of 3 personen en een ‘viertal’ bestaat uit 4 of meer 
personen) 
 

a. Paren competitie met Ranking 
De Ranking competitie werkt volgens het NBB Ranking systeem. De scores worden 

bepaald met toekenning van matchpunten. 
I. Per speler wordt een ranking bepaald door het gemiddelde van de behaalde 

ranking punten in de laatste zes (6) zelf gespeelde zittingen. (Voor de ranking 
puntenberekening zie bijlage 3); 

II. Een nieuwe speler krijgt door de WL een vervangende ranking toegekend;  
III. De ranking van een paar is gelijk aan de som van de ranking van de 

betreffende spelers; 
IV. Bij de indeling van de competitiezitting worden alle aanwezige paren op basis 

van hun ranking gesorteerd (van hoog naar laag). Op basis van deze 
sortering worden de lijnen ingevuld gericht op een evenwichtige verdeling 
tussen de lijnen. De WL bepaalt de grens tussen de lijnen; 

V. Bij afwezigheid van een speler blijft diens ranking ongewijzigd. 
 

b. Paren competitie met vaste lijnen 
De paren competitie met vaste lijnen wordt gespeeld in één periode van meerdere 
speeldagen voor een competitieronde. De scores worden bepaald met toekenning 
van matchpunten. 

I. De indeling wordt gemaakt op basis van het resultaat van de vorige 
competitieronde of met behulp van de ranking of een combinatie van beiden. 

II. Het aantal paren dat promoveert en degradeert wordt vooraf door de WL 
bekend gemaakt. Om te kunnen promoveren is vereist dat het paar tenminste 
de helft van het aantal zittingen van de ronde met de eigen partner speelt en 

ten hoogste twee zittingen niet deelneemt. Automatische degradatie vindt 
plaats als een paar in de ronde aan minder dan de helft van het aantal 
zittingen deelneemt. Spelen met een invaller of vervanging door een 
deelnemend paar wordt als deelnemen beschouwd.  

 
c. Butler competitie (op basis van butler-telling) 

De Butler competitie wordt op dezelfde wijze verspeeld als onder het vorige punt 
omschreven met dien verstande dat de scores worden bepaald in IMP’s volgens de 
Butler methode. 

 
d. Viertallen competitie 

I. De indeling wordt gemaakt aan de hand van het resultaat van de vorige 
competitieronde of met behulp van de ranking of op basis van een combinatie 
van beiden. 

II. Het aantal viertallen dat promoveert en degradeert wordt vooraf door de WL 
bekend gemaakt. Om te kunnen promoveren is vereist dat het viertal 
tenminste de helft van het aantal zittingen van de ronde met de eigen spelers 
speelt.  

 
 
 



Wedstrijdreglement Bricas per 28 oktober 2019 

 

wedstrijdreglement per 28 oktober 2019 definitief
  Pagina 3 

5. Invallers 
 
Elke deelnemer heeft het recht met een invaller te spelen en elk paar heeft het 
recht zich te laten vervangen door een paar van ongeveer gelijke sterkte. 

Bij spelen met een invaller of bij spelen door een vervangend paar dient dit van 
tevoren (bij voorkeur de dag voor de zitting), doch uiterlijk voor aanvang van de 
wedstrijd, aan de WL te worden gemeld. 
 
De invaller en het vervangend paar mogen geen beduidende versterking of 
verzwakking zijn ten opzichte van de speler of het paar dat vervangen wordt. Dit is 
ter beoordeling van de WL. 
Indien bij de uitnodigende speler of het uitnodigende paar twijfel bestaat aan de 
speelsterkte dient de WL hierover tevoren te worden geconsulteerd. Als hieraan 
niet is voldaan en het invallend paar deelneemt, terwijl de WL van oordeel is dat er 
bij de invaller(s) van een duidelijke versterking of verzwakking sprake was, kan 
aan dit paar een arbitrale score toegewezen worden. Bovendien kunnen de tegen 
deze invaller(s) behaalde scores worden gecorrigeerd, alsof er tegen dit paar een 
stilzittafel geweest is. 
Beroep hiertegen is mogelijk conform artikel 8 van dit wedstrijdreglement. 

 
Op de met/door invallers behaalde scores zullen in dat geval aanpassingen worden 
toegepast volgens de regeling die als bijlage 1 bij dit reglement is opgenomen. 
 
De WL zal streven naar het voorkomen van stilzittafels volgens de regeling die in 
bijlage 2 bij dit reglement is opgenomen.  

6. Kampioenen 
 

a. Ranking kampioen 

Alleen paren die in het seizoen aan minimaal driekwart (75% afgerond) van het 
totaal aantal ranking zittingen in het seizoen als vast paar hebben deelgenomen, 
dingen mee naar het ranking kampioenschap. 
De kampioenschapscore per individu is de gemiddelde score van 75 % van de 
hoogste scores behaald door het individuele lid. De kampioenschapscore per paar 
is de som van beide individuele kampioenschapscores. Het paar met de hoogste 
kampioenschapscore is ranking kampioen.  
 
 

b. Kampioen paren vaste lijn of butler kampioen 

Alleen paren die niet meer dan 2x afwezig geweest zijn, kunnen meedingen naar 
het kampioenschap.  
Het hoogste geëindigde paar in een lijn kan zich parenkampioen van die lijn 
noemen. Het paar dat in de A-lijn kampioen geworden is, mag zich kampioen 
paren cq. butler noemen. Dit geldt voor elke speelmiddag of -avond. 
 
 

c. Viertallen kampioen 

Het hoogst geëindigde viertal in een lijn kan zich viertallenkampioen van die lijn 
noemen.  

 
 

d. Clubkampioen per dagdeel 

In bijlage 4 is geregeld hoe de Clubkampioen per dagdeel wordt bepaald. 
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7. Wedstrijden buiten de eigen competitie/ vereniging 
 

a. Deelname aan Bonds- of Districtsviertallen competities. 
Door de TC zullen teams, die wensen deel te nemen aan de viertallencompetitie 

van de NBB of van het district, daartoe worden aangemeld, ingedeeld en 
genummerd naar sterkte. Vorming van de viertallen is een zaak van de spelers 
zelf. Wel kan de TC de vorming van viertallen bevorderen en begeleiden.  
Het door een viertal verworven recht op het spelen in een bepaalde klasse dient 
door de TC te worden geëerbiedigd, zolang de samenstelling van het viertal 
ongewijzigd blijft. 
 

b. Deelname aan parenwedstrijden van bond of district 
Dit is een zaak van de deelnemers zelf. De TC heeft hierin geen taak, maar kan 
deelname wel bevorderen en begeleiden. 
Indien het district een Clubkampioenendrive organiseert, heeft de Clubkampioen 
recht op deelname. Bij verhindering wijst de TC een plaatsvervangend paar aan, 
dit overeenkomstig het behaalde seizoensresultaat. 
 

c. Deelname aan andere wedstrijden tegen andere verenigingen 

Indien de vereniging deelneemt aan bekerwedstrijden van de NBB of andere 
wedstrijden tegen andere verenigingen, stelt de TC de teams op voor deze 
wedstrijden. 
Indien de vereniging als gastheer optreedt, is de TC verantwoordelijk voor de 
organisatie, indien noodzakelijk in overleg met het bestuur. 
 

d. Niet kunnen deelnemen aan eigen competitie 

Indien een paar, door verplichtingen voortvloeiend uit deelname aan districts- of 
landelijke competities, verstek moet laten gaan op een speelavond van de 
onderlinge parencompetitie (alleen Butler of Paren met vaste lijn), ontvangt het 
voor de desbetreffende speelavond als score het gemiddelde van de percentages 
die het in de desbetreffende serie heeft behaald. 
 
Indien een zodanig aantal paren aan een dergelijke verplichting moet voldoen dat 

daardoor, naar het oordeel van de TC, het goede verloop van de competitie 
verstoord wordt, kan de TC besluiten de uitslagen van de desbetreffende avond 
buiten de competitie te laten. 
 
Indien een paar door genoemde verplichtingen niet aan een wedstrijd van de 
onderlinge viertallencompetitie kan deelnemen, wordt voor deze wedstrijd uitstel 
verleend naar een, in overleg met betrokkenen vast te stellen, later tijdstip. 

De hierboven omschreven regeling geldt eveneens voor verplichtingen die 
voortvloeien uit deelname aan kaderopleidingen. 
Indien echter meerdere speelavonden hierdoor gemist worden, kan de TC een 
andere regeling treffen. 

8. Afhandeling arbitrage en protesten 
 

Als de arbiter aan tafel is geroepen hoort deze het verhaal aan van degene die hem 
heeft geroepen, hoort de anderen aan en neemt een beslissing. Bij een beslissing 
na afloop van het spelen hoort de arbiter beide partijen apart en/of samen en deelt 
hij de beslissing mee aan beide partijen. 

 
Protesten tegen de uitslag of tegen een arbitrage moeten zo snel mogelijk 
ingediend worden (liefst op dezelfde zittingsdag). Protesten kunnen tot maximaal 6 
dagen na afloop van de wedstrijd worden ingediend 
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Protest procedure: 
1. De WL beoordeelt eerst de arbitrage, deze kan om regeltechnische redenen 

door de WL worden gecorrigeerd, waarmee het protest is afgehandeld. Tegen 
deze beslissing kan nog in protest worden gegaan. 

2. Een protest wordt onder betaling van €10,- schriftelijk ingediend bij de WL 

van de avond op het daarvoor bestemde en volledig ingevulde formulier (te 
verkrijgen bij de WL). Beide partijen en de arbiter vullen het formulier in. 

3. De WL vormt een protestcommissie (PC) die bestaat uit drie leden van Bricas, 
waarvan de leden niet bij het voorval betrokken mogen zijn. Bij de 
samenstelling van de commissie wordt ernaar gestreefd dat de leden 
tenminste de speelvaardigheid en de arbitragevaardigheid hebben die past bij 
de klasse waarin de arbitrage zich afspeelt. 

4. Als het niet mogelijk is het protest op korte termijn te behandelen dan wordt 
het protest later behandeld en dientengevolge is de uitslag van de wedstrijd 
een voorlopige. 

5. De PC kan zich door andere ter zake kundigen laten bijstaan, deze maken 
geen deel uit van de PC. De PC bestaat altijd uit leden van Bricas. 

6. De PC kan bij het protest betrokkenen om nadere toelichting of verduidelijking 
vragen als naar haar oordeel het protestformulier niet voldoende informatie 

geeft. 
7. De PC maakt de uitspraak schriftelijk bekend aan de WL die deze schriftelijk 

meedeelt aan alle betrokkenen. Tegen de uitslag van de PC is geen beroep 
mogelijk. 

8. Als het protest toegekend wordt ontvangt de protesterende partij de €10,- 
retour. 

9. Strafbepalingen 
 
De WL - en namens hem de arbiter - kan straffen opleggen in geval van verstoring 
van de goede gang van zaken bij de wedstrijd met inbegrip van de 
uitslagberekening, zoals geregeld in de spelregels van de NBB met betrekking tot 
procedurele straffen. 
 

Als voorbeelden zijn in deze te denken aan het: 
- vergeten de score van een spel in de bridgemate in te voeren 
- spelen met een onjuist aantal kaarten 
- verkeerd insteken van de kaarten in de borden 
- te langzaam spelen 
- spelen van verkeerde spellen. 
Beide paren zijn hiervoor verantwoordelijk. 

10. Slotbepaling 
 
Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 
Het kan worden gewijzigd bij besluit van de ALV met een gewone meerderheid van 
het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, mits bij de oproeping voor de 
desbetreffende vergadering de tekst van de voorgestelde wijziging volledig is 

weergegeven. De wijziging dient aan alle leden ter kennis te worden gebracht. Dit 
kan door middel van een wijzigingsblad of door publicatie op de website. 
 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of in speciale gevallen, beslist 
het bestuur, zulks overeenkomstig artikel 20 van de statuten en nadat de TC 
daartoe is geraadpleegd.  
 

Aldus goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 28 oktober 2019. 
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Bijlage 1 - Tabel scores invallers, wegblijvers en te laat komers 
 

Regeling bij: Paren vaste lijn Butler Ranking 

Wegblijven zonder kennis-
geving 

35% -20 Imps -10 punten 
(avond + totaal) 

Wegblijven met kennis-
geving 

  
 

Per competitieronde: 
  

 

1e keer gemiddelde gemiddelde n.v.t. 

volgende keren 45% -15 imps  

Spelen met invaller 
  

 

Ingeval te sterk 45% -15 imps 45% 

Anders: 
  

 

maximum score hoogste eigen 
score 

hoogste eigen 
score 

n.v.t. 

minimum score 45% -15 imps  

De invaller is lager 

geplaatst: 

  
 

maximum score behaalde score behaalde score n.v.t. 

minimum score gemiddelde in eigen 
lijn nooit minder dan 

50% 

gemiddelde in eigen 
lijn nooit minder dan 

0 imps 

n.v.t. 

Het invallende paar speelt in 
een hogere groep 

  
n.v.t. 

maximum score behaalde score behaalde score  

minimum score gemiddelde in eigen 
lijn nooit minder dan 

50% 

gemiddelde in eigen 
lijn nooit minder dan 

0 imps 

 

Het invallende paar speelt in 
een lagere groep 

  
n.v.t. 

maximum score 55% gemiddelde 
+10 imps 

 

minimum score eigen 
gemiddelde 

eigen 
gemiddelde 

 

   
 

Regeling bij: Viertallen 

Wegblijven zonder kennisgeving 0 WP 

Wegblijven met kennisgeving 5 WP 

de tegenstander krijgt eigen gemiddelde + 3WP 

Spelen met invaller(s) 
 

indien invaller(s) te 
sterk 

Maximaal 5 WP 

de tegenstander krijgt eigen gemiddelde + 3 WP’s (maximaal 25) 

Anders: 
 

maximum score bij   

3 of 4 invallers 

18 WP’s 

minimum score behaalde score indien minder dan 19. 

Het eigen gemiddelde is de score die met de eigen partner of met een invaller behaald is 
(dus niet met een invallend paar!) 

 

Te laat aanwezig zijn waardoor 
spellen niet gespeeld kunnen 

worden 

Bij Paren en Butler: spellen worden als NG ingevoerd. 

Bij viertallen: ter bepaling door de WL (evt. volgens 

NBB regels) 
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Bijlage 2 - Stilzittafel/ combitafel 
 
De WL zal altijd proberen een stilzittafel te voorkomen, immers ieder komt om te 
bridgen. Een stilzit telt niet mee voor de score. 

 
Vooraf kan geprobeerd worden door het inzetten van reservespelers/paren (die 
zich hiervoor kunnen opgeven) om tot een even aantal paren te komen. Indien dit 
niet lukt zijn op de betreffende avond 3 situaties mogelijk 

I. In één van de lijnen ontbreekt een paar: 
geen oplossing mogelijk: er is een stilzit in de betreffende lijn. 

II. In twee aansluitende lijnen ontbreekt een paar: 
oplossing: de combitafel.  

III. In twee niet aansluitende lijnen (bijv. A- en C-lijn) ontbreekt een paar. Het 
verschil in speelsterkte is te groot voor een combitafel. De oplossing is het 
verplaatsen van een geschikt paar (gemiddeld) naar een hogere of lagere lijn.  

 
Indien aan het eind van de competitieronde een duidelijke onredelijkheid blijkt 
door de toepassing van een der bovenstaande procedures, heeft de TC de 
bevoegdheid tot het corrigeren van uitslagen in het voordeel van betrokken paren. 
 
 
Bijlage 3 - Berekening toe te kennen ranking punten per speler 
 

Parenwedstrijd 
Het aantal rankingpunten van een speler in een competitieronde hangt af van het 
door deze speler behaalde percentage in deze competitieronde. Daarnaast wordt 
het aantal ranking punten bepaald door de hoogste en laagste score in zijn lijn. 
 
Per lijn is het aantal ranking punten begrensd: 

Lijn Minimale 
ranking 
punten 

Maximale 
ranking 
punten 

A-lijn 60 100 

B-lijn 50 90 

C-lijn 40 80 

D-lijn 30 70 

E-lijn 20 60 

 
De gehanteerde berekening is 
Ranking punten = Rank(min) + 40 * (PRO(beh)-PRO(min))/(PRO(max)-PRO(min)) 
Waarbij: PRO(beh): behaalde percentage 
  PRO(max): maximaal behaalde percentage in de lijn 
  PRO(min): minimaal behaalde percentage in de lijn 
  Rank(max): maximaal te behalen Ranking punten in de lijn  

  Rank(min): minimaal te behalen Ranking punten in de lijn  
 
Voorbeeld: 
In een competitieronde is in de A-lijn een maximum behaalt van 62% en een 
minimum van 42%. Hoeveel Ranking Punten krijgt iemand die een percentage van 
52 heeft behaald? Ranking punten = 60 + 40 * (52-42)/(62-42) = 80  
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Bijlage 4: Bepaling Clubkampioen per dagdeel 
 
Maandagmiddag 
De maandagmiddagcompetitie bestaat uit 2 gedeelten, die beiden bepalend zijn 
voor het Clubkampioenschap, nl. de Rankingcompetitie van ongeveer 24 weken en 

een Parencompetitie met vaste lijnen van 6 tot 7 weken. De maandagmiddag kent 
een Rankingkampioen, diverse Parenkampioenen en een Clubkampioen. 
 

- Rankingkampioen Maandag 
Conform punt 6A bepalen de individuele scores van beide partners samen wie 
uiteindelijk kampioen is. Scores met invallers tellen mee voor de bepaling van 
de individuele score.  

 
- Parenkampioen Maandag  

Conform punt 6B wordt na de Parencompetitie van 6 tot 7 weken bepaald 
welk paar zich in de diverse lijnen Parenkampioen mag noemen (voor de 
indeling in de diverse lijnen zie opmerking).   

 
- Clubkampioen Maandag 

De resultaten van de Parencompetitie (in %) van de A-lijn worden na afloop 
geconverteerd in Rankingpunten.  Clubkampioen van de 
Maandagmiddagcompetitie is het paar in de A-lijn met het hoogste gewogen 
gemiddelde van de Rankingcompetitie en de Parencompetitie met vaste lijnen. 
Voor de parencompetitie tellen de 4 of 5 beste scores (2 minder dan het 
aantal zittingen)  

 
- Opmerking: 

De indeling in meerdere lijnen is afhankelijk van het aantal deelnemende 
paren en geschiedt door de WL op basis van de individueel behaalde 
resultaten van de spelers tijdens de Rankingcompetitie. De A-lijn bestaat uit 
paren, die Clubkampioen kunnen worden, aangevuld met paren die blijkens 
de Ranking niet in een lagere lijn thuishoren. Om moverende redenen kan de 
WL van de Ranking afwijken. 

 
 

Dinsdagavond 
De dinsdagavond omvat drie competitievormen: ranking, butler en viertallen. Om 
Overall kampioen te kunnen worden, moet voldaan worden aan de eis per 
competitievorm om mee te dingen aan dit kampioenschap 
 
Om de Clubkampioen te kunnen bepalen worden de scores van de butler-, de 

viertallen- en de paren competitie bij elkaar opgeteld. 
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Voor de butler en het viertallen wordt de eindstand omgerekend, met behulp van 
onderstaande tabel, naar maximaal 500 punten. 
 

Eindstand in de lijn A-lijn B-lijn C-lijn D-lijn 

1 500 430 360 290 

2 460 390 320 250 

3 430 360 290 220 

4 400 330 260 190 

5 370 300 230 160 

6 350 280 210 140 

7 330 260 190 120 

8 310 240 170 100 

9 290 220 150 80 

10 280 210 140 70 

11 270 200 130 60 

12 260 190 120 50 

13 250 180 110 40 

14 240 170 100 30 

15 230 160 90 20 

16 220 150 80 10 

  
 
Voor de ranking wordt de kampioenschap score van desbetreffend paar genomen.  
 

Clubkampioen is het paar met de hoogst opgetelde score 
 
Woensdagavond 
Op woensdagavond is de Clubkampioen gelijk aan de Ranking kampioen van de 
woensdagavond. 
 
Donderdagavond 
Op donderdagavond is de Clubkampioen gelijk aan de Ranking kampioen van de 
donderdagavond 
 


