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1 Algemene bepalingen  
  
1.1 Geldigheid  

Dit wedstrijdreglement geldt voor de interne competities van bridgeclub De 
Gaech. Voor situaties waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, geldt het 
Competitie- en Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).  

  
1.2 Verantwoordelijkheid  
  
1.2.1 De wedstrijdcommissaris heeft als bestuurlijke taak de verantwoordelijkheid 

voor de interne competities. De wedstrijdcommissaris wijst één als zodanig 
functionerende WL als eerst verantwoordelijke voor die zitting aan.De 
wedstrijdcommissaris wordt bijgestaan door een door het bestuur in te stellen 
commissie van bijstand.  

  
1.2.2 De commissie van bijstand is verantwoordelijkheid voor het speelklaar maken 

van de accommodatie, voor de organisatie en orde tijdens de speelavond.  
  
1.3 Clubavond en aanvangstijd  
  
1.3.1 Bridgeclub de Gaech speelt op de dinsdagavond.  
  
1.3.2 De competitieavonden vangen aan om 19.30 uur.  
  
1.3.3 Indien men op een clubavond niet aanwezig kan zijn, dient men af te 

schrijven. Hiertoe kan men gebruik maken van de door de club ter beschikking 
gestelde middelen. Afschrijven via de website geniet de voorkeur. Niet 
afschrijven zal worden beschouwd als afwezig zonder kennisgeving. Voor 
bijzondere wedstrijdvormen kan de leden worden gevraagd om in te schrijven 
i.p.v. af te schrijven.  

  
1.4 Systeemkaarten  
  
1.4.1 In de A-lijn is een volledig ingevulde systeemkaart verplicht. Indien deze niet 

kan worden overlegd dient men verplicht volgens Biedermeijer Groen zonder 
verdere conventies te spelen.  

  
1.4.2 In de B-lijn en lagere lijnen is een systeemkaart alleen verplicht indien het 

systeem afwijkt van Biedermeijer Groen of Berry’s Bridge in een Flits 1&2. 
Indien het vermoeden bestaat dat de tegenstander niet goed op de hoogte is 
van deze systemen dient men die tegenstander vooraf goed te informeren.  

  
1.4.3 De stop- en alerteerregels zijn in de hoogste twee lijnen (A/B) verplicht.  
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1.5 Speeltijd  
  
1.5.1 Reguliere speeltijd  

De speeltijd bedraagt 38 minuten per 5 spellen, 30 minuten per 4 spellen en 
23 minuten per 3 spellen. De wisseltijd bedraagt 2 of 3 minuten.  
  

1.5.2 Overschrijding speeltijd  
  Aan het eind van de reguliere speeltijd dienen alle spellen gespeeld te zijn. 

Doorspelen tijdens de wisseltijd wordt echter wel getolereerd. Het is echter 
strafbaar om nog te beginnen met bieden op een nieuw spel als er nog minder 
dan drie minuten reglementaire speeltijd resteren. Voor dit spel ontvangt men 
de arbitrale score van G-.  Indien twee tegen elkaar spelende paren 
constateren dat ze de reguliere speeltijd dreigen te overschrijden mag men, 
indien beide paren daartoe bereid zijn, het spel na afloop van de speelavond 
na spelen. In plaats daarvan mag men echter ook “niet gespeeld” schrijven.  
 
 

2 Indeling competitie  
  
2.1 Wedstrijdkalender  

Voor de aanvang van een nieuw bridgeseizoen wordt door het clubbestuur 
een jaarprogramma bekend gemaakt. Het jaarprogramma kan bestaan uit 
onder meer de volgende elementen: 

2.1.1 Parenwedstrijden en butlerwedstrijden die meetellen bij de berekening van het 
clubkampioenschap (zie Art. 7). Bij parenwedstrijden worden de scores 
berekend op basis van matchpunten (“percentages”) en bij Butlerwedstrijden 
worden de scores berekend op basis van internationale matchpunten (IMP) . 
In beide typen wedstrijden wordt de uitslag vervolgens omgezet naar 
rankingpunten op basis van vaste formules of tabellen (zie bijlage A). 

2.1.2 Andere drives en interne viertallenwedstrijden die niet meetellen bij de 
berekening van het clubkampioenschap. De andere drives bestaan uit de 
drives voor het herfstkampioenschap (Zie Art. 7.2) en ‘feestelijke’ drives. De 
TC is volledig vrij in de organisatie van een feestelijke drive. Bij interne 
viertallen worden de onderlinge scores berekend op basis van internationale 
matchpunten (IMP) en omgezet naar WP volgens de actuele IMP-WP-tabel 
van de NBB.  
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3 Scoreberekening  
  
3.1 Speluitslag  

Paren: De uitslag van een spel uit een parencompetitie wordt weergegeven in 
Matchpunten (MP).   
Butler: De uitslag van een spel uit een Butlercompetitie wordt weergegeven in 
internationale matchpunten (IMP). 
Viertallen: De uitslag van een spel uit een (interne) viertallenwedstrijd wordt 
weergegeven in internationale matchpunten (IMP). 
Het niet spelen van één of meerdere spellen vanwege tijdgebrek wordt als 
“niet gespeeld” berekend. Indien een paar buiten zijn/haar schuld een spel niet 
kan spelen vanwege een onregelmatigheid krijgt het paar voor dit spel een 
score van “niet gespeeld” of een score van G+ toegekend, afhankelijk van wat 
de arbiter/WL het meest rechtvaardig vindt. Een paar dat door eigen schuld 
een spel niet kan spelen krijgt een G- score toegekend. Een G- score wordt 
tevens aan beide partijen toegekend voor niet toegestane tijdsoverschrijding 
(Art. 1.5.2). 
 

3.2 Wedstrijduitslag  
Paren: De uitslag van een wedstrijd in een parencompetitie wordt uitgerekend 
in MP en weergegeven in een percentage over de gespeelde spellen. Een 
stilzittafel telt daardoor niet mee in de scoreberekening.  
Butler: De uitslag van een wedstrijd in een Butlercompetitie wordt 
weergegeven in G-IMP.  
Viertallen: De uitslag van een (interne) viertallenwedstrijd wordt weergegeven 
in internationale matchpunten (IMP) en omgezet naar WP volgens de actuele 
IMP-WP-tabel van de NBB. 

 
4  Ranking 
 

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het 
gemiddelde van zijn of haar 6 meest recent behaalde rankingpunten (zie 
artikel 2 en bijlage A). Voor een speler die in het lopende seizoen minder 
dan 6 keer rankingpunten behaald heeft (minder dan 6 rankingscores heeft), 
kent de TC een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van 
ontbrekende rankingscores meetelt. 

4.1 Bij begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler een Rv toe 
gebaseerd op de 6 meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen 
seizoen. 
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4.2 Bij nieuwe spelers en bij invallers (bijv. donateurs of introducés) bepaalt de TC 
een Rv zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, 
meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen. 
De rankings worden gepubliceerd via de NBB website van de club. 
 
                           

5 Paren, Driemanschappen 
 

Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit 
twee aan elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een driemanschap 
vormen dat net als een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in 
wisselende combinatie van twee van de drie spelers die bij het driemanschap 
horen. Wijzigingen (opbreken van bestaande partnerships, vormen van 
nieuwe paren of driemanschappen) dienen door de betrokken spelers aan de 
TC doorgegeven te worden.  
 

 
6  Groepsindeling                          

 
Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden 
gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de 
hoeveelheid aangemelde paren wordt gespeeld in meerdere lijnen. Voor elke 
zitting wordt een indeling gemaakt op basis van paarranking. De ranking van 
een paar wordt berekend als de som van de twee actuele individuele 
spelersrankings. De ranking van een paar wordt berekend als de som van de 
twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als 
voor incidentele koppels. Bij driemanschappen worden de twee voor een 
zitting aangemelde spelers als paar in de strekking van deze alinea 
beschouwd. De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking 
spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt naar gestreefd 
om lijnen van min of meer gelijke lengtes te hebben. 
 

7  Clubkampioenschap 
                          

7.1.1 Per bridgeseizoen wordt om het clubkampioenschap gestreden. Voor het 
clubkampioenschap tellen de rankingpunten mee die tijdens de reguliere 
paren- en butlercompetitieavonden worden toegekend (zie Bijlage A). Herfst-
competitieavonden, interne viertallen en en ‘feestelijke’ drives tellen niet mee.  
Tijdens de slotdrive (de ‘feestelijke drive’ ter afsluiting van het seizoen) zullen 
de clubkampioenen worden gehuldigd en wordt aan hen de wisselbeker (met 
daarin aangebracht hun namen) uitgereikt. Tijdens het seizoen worden de 
standen voor het clubkampioenschap bijgehouden via de NBB website van de 
club. 
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7.1.2 Het seizoen heeft in totaal Z zittingen die meetellen voor het 

clubkampioenschap (zie ook Art. 2.1.1). In de volgende bepalingen wordt 
uitgegaan van percentages van Z, afgerond naar boven tot een geheel getal. 
Het clubkampioenschap wordt uitgeroepen in twee categorieën: 

  - Paren/driemanschappen 
 - Individueel 

7.1.3 Paren/Driemanschappen 
In aanmerking komen alle paren en driemanschappen die minimaal 60% van 
het totaal zittingen Z hebben samengespeeld (Min = Z * 60%, afgerond naar 
boven). (Voorbeeld: 60% van de zittingen met Z = 26 levert 15,6, afgerond 
naar boven Min = 16 zittingen.) 
Het paar/driemanschap dat het hoogste gemiddelde aantal rankingpunten 
behaald heeft is clubkampioen paren/driemanschappen. 

7.1.4 Individueel 
Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, dingt mee voor het 
individuele clubkampioenschap. Om hierop kans te maken dient de speler 
echter wel minimaal 60% van het totaal zittingen Z hebben meegespeeld (Min 
= Z * 60%, afgerond naar boven). 
De speler  die het hoogste gemiddelde aantal rankingpunten behaald heeft 
(na weglating van de eventuele afvalscores) is individueel clubkampioen.  
 

7.2  Herfstkampioenschap  
  Gedurende de externe viertallencompetitie kan er op clubavonden een aparte 

parencompetitie worden gespeeld in verschillende lijnen, het Herfst-
kampioenschap. De lijnindeling wordt gemaakt op basis van het 
rankingsysteem (Zie Art. 4 en 6). Het paar dat de hoogste ranking heeft na de 
laatste wedstrijd is Herfstkampioen. Zoals reeds aangegeven in Art. 2.1.2 
tellen de wedstrijden om het herfstkampioenschap niet mee voor het 
clubkampioenschap.  

 Om in aanmerking te komen voor het herfstkampioenschap dient het 
paar/driemanschap minimaal de helft (naar boven afgerond) van het totale 
aantal wedstrijden te hebben samengespeeld.  

7.2 Slemkampioenschap 
Het slemkampioenschap wordt berekend op basis van punten per slem-
contract op de volgende wijze: 
Voor elk geboden en gemaakt klein slem in een troefcontract ontvangt ieder 
paar/driemanschap 2 punten en voor elk geboden en gemaakt klein slem in 
SA 3 punten. Voor een geboden en gemaakt groot slem worden in geval van 
een troefcontract 5 punten en in het geval van een SA-contract 6 punten 
toegekend. Indien het geboden klein of groot slem niet wordt gemaakt, volgt 
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een aftrek van 1 punt. Tijdens het lopende seizoen worden de standen voor 
het slemkampioenschap gepubliceerd via de NBB website van de club. Het 
paar/driemanschap met de meeste punten aan het eind van het seizoen is 
slemkampioen. 

 
8 Invallers van buiten  

Bij het spelen met een invaller heeft het spelen met een invaller van binnen de 
club de voorkeur. Een speler dient zich er eerst van te vergewissen dat er 
geen geschikte invaller van binnen de club beschikbaar is. Is dit het geval dan 
zijn invallers van buiten de club toegestaan met toestemming van de 
wedstrijdleider of de door hem aangewezen plaatsvervanger. 
De score verkregen door het spelen met een externe speler wordt op dezelfde 
wijze berekend als bij het spelen met een invaller uit de eigen club. 

  
9 Onregelmatigheden  
  
9.1 Arbitrages  
  Bij constatering van enige onregelmatigheid dient direct de arbiter te worden 

gewaarschuwd. Bij doorbieden of doorspelen vervalt het recht op verhaal. 
Instructies van de arbiter dienen altijd opgevolgd te worden. Tegen de 
uitspraak van de arbiter kan men altijd na afloop van de wedstrijd tot aan 30 
minuten na de officiële publicatie van de uitslag van de zitting protesteren. 

 
9.2  Lastige arbitrages    
 Lastige arbitrages die veelal ‘ethische’ zaken betreffen kunnen in overleg met 

andere arbiters worden opgelost. Indien zinvol worden de zaken genoteerd in 
een speciaal arbitrageschrift wat de arbiters instaat, stelt bij meervoudige 
herhaling van dezelfde overtredingen door een bepaald paar een disciplinaire 
straf op te leggen.  

10  Slotbepaling  
  Het Bestuur van De Gaech beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet 

voorziet. 

BIJLAGE A       Berekening van Rankingpunten 
 
Per speelavond (zie ook Art. 2) krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op 
basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor iedere 
lijn geldt een gemiddelde waarde M van rankingpunten. Voor het behalen van een 
gemiddelde score (50 % bij parenwedstrijden en 0 G-IMP bij Butlerwedstrijden) 
worden M rankingpunten toegekend. Voor hogere scores worden meer 
rankingpunten toegekend, en voor lagere scores minder. Bij behalen van een 
score T (zie onder) worden M+B punten toegekend, bij een score t, M-B punten (met 
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B = 20). T en t worden bepaald per wedstrijdvorm. Voor andere scores hoger of lager 
dan T of t, worden rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. De 
rankingpunten per avond worden altijd afgerond tot een geheel getal. 
Er gelden de volgende gemiddelde waardes M voor de verschillende lijnen: 

Lijn Gemiddeld 

A 80 

B 70 

C 60 
                                                 
Er gelden de volgende scores T en t per wedstrijdvorm: 

Paren T = 63,5% t = 36,5 % 

Butler T = 2 G-IMP t = -2 G-IMP 
                           
Bij speelavonden met parenwedstrijden of butlerwedstrijden (enkele zitting van ca. 
24 spellen) krijgen de meespelende spelers rankingpunten voor het door hun 
behaalde resultaat in de gespeelde lijn.  
 
Voorbeeld 1: Een paar scoort in de A-lijn precies 50%. Beide spelers krijgen dan 80 
punten, het gemiddelde van de A-lijn. 
 
Voorbeeld 2: Een paar scoort in de A-lijn 63,5%. Beide spelers krijgen dan 80 punten 
plus B = 20, resulterend in 100 rankingspunten. 
 
Voorbeeld 3: Een paar scoort in de A-lijn 55%. Beide spelers krijgen dan 80 + (55-
50)/(63,5-50)×20 = 87.4 punten, afgerond 87 rankingspunten. 
 
Voorbeeld 4: Een paar scoort in de B-lijn 39%. Beide spelers krijgen dan 70 - (50-
39)/(50-36,5)×20 = 53,7 punten, afgerond 54 rankingspunten. 
 
 
Zittingen met afwijkend aantal lijnen: Bij zittingen met meer of minder dan twee lijnen 
worden gemiddelde M en breedte B van elke lijn gerekt naar rato van de aantal 
gespeelde lijnen. 
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Verklaring van gebruikte afkortingen en terminologie   
  
G+  
Arbitrale score. U ontvangt op dit spel tenminste 60%. Als uw gemiddelde die zitting 
hoger is ontvangt u uw gemiddelde.   
In Butlerwedstrijden komt G+ overeen met + 2 IMP en vindt geen correctie plaats als 
u meer dan 2 G-IMP scoort op die avond.  
  
G-  
Arbitrale score. U ontvangt op dit spel ten hoogste 40%. Als uw gemiddelde die 
zitting lager is ontvangt u uw gemiddelde.   
In Butlerwedstrijden komt G- overeen met -2 IMP en vindt geen correctie plaats als u 
minder dan 2 G-IMP scoort op die avond.  
  
WL  
De door de wedstrijdcommissaris aangewezen dienstdoende wedstrijdleider. Dit kan 
ook een Technisch Clubleider A of B zijn.  
  
G-IMP  
Het totaal van de door u behaalde IMP's gedeeld door het totaal aantal van de door u 
gespeelde spellen.  (N.B. Het NBB-rekenprogramma berekent de totaalscore in G-
IMP per 24 spellen i.p.v. per spel)  
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