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 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB WAALRE 

 

1. Inleiding 

In dit document worden de volgende onderwerpen beschreven: 

- De opbouw van een verenigingsjaar en een speelavond; 

- De wijze van afmelden voor een speelavond; 

- Het Rankingsysteem en de wijze van scoren hierbij; 

- Berekening van de jaar- en slemkampioen; 

- Enkele aandachtspunten betreffende gedrag aan de bridgetafel; 

- Arbitrage en sancties. 

Waar gesproken wordt over ‘speler’ worden zowel onze dames als heren leden bedoeld. 

Overal waar over procenten (%) gesproken wordt, wordt procentpunten bedoeld. 

 

2. Indeling speelseizoen  

In een seizoen worden bij voorkeur 35 reguliere speelavonden gepland. 

Daarnaast worden twee drives georganiseerd, één met Kerstmis en een Einddrive. 

Er wordt gespeeld in 3 lijnen: A, B en C. 

Na iedere speelavond wordt een nieuwe rangorde (ranking) bepaald, deze bepaalt in welke lijn 

een paar de daaropvolgende week ingedeeld wordt.  

Nieuwe leden beginnen in de C-lijn, hoewel de wedstrijdleiding hiervan mag afwijken. 

 

3. Speelavond 

Inschrijven van 19:15 tot 19:25 uur. 

Start eerste speelronde om 19:30 uur. 

De speeltijd per ronde van 4 spellen is 30 minuten. 

Na 3 rondes is er een pauze van ca. 10 minuten. 

Aan het einde van de speelavond wordt de uitslag van de avond bekend gemaakt. 

Uiterlijk de volgende dag worden de uitslagen van de avond ook per e-mail verstuurd.  

De nieuwste stand van de ranking, alsmede alle uitslagen, zijn vanaf dan ook op de website 

(www.bridgeclubwaalre.nl) te vinden. 

 

4. Afmelden 

Afmelden kan op 3 manieren geschieden: 

- Een afmeldbriefje invullen, deze liggen tijdens de speelavond op de wedstrijdtafel; 

- Via e-mail: te sturen naar bridgeclubwaalre@hotmail.com; 

- Telefonisch naar de mobiele telefoon van de wedstrijdleider (06-37523333). 

Afmelden per telefoon of  e-mail vóór 12:00 uur van de betreffende speeldag.  

 

Als één van de spelers van een paar zich afmeldt, wordt er vanuit gegaan dat de speler die NIET 

afgemeld is op de speelavond aanwezig is. 

De wedstrijdleiding tracht een vervangende partner te vinden, indien dit niet lukt krijgt u vóór 

18:00 uur bericht. Indien gewenst kunt u dan een partner van buiten de club meenemen. 
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5. Het Rankingsysteem 

In het Rankingsysteem wordt voor iedere speler een individuele rangorde (ranking) berekend, dit 

heet de spelerranking. 

De rangorde van een paar is de som van de spelerranking van de twee spelers.  

 

5.1 Scoren in het rankingsysteem 

Iedere speler scoort individueel.  

Een score van 50% levert in de A-lijn 80 rankingpunten op, in de B-lijn 70 punten en in 

de C-lijn 60 punten.  

Een score van meer dan 50% levert meer rankingpunten op, voor elke 1,5% ongeveer 1 

punt. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook bij lagere scores. 

 

5.2 Bepalen van de (individuele) spelerranking 

De individuele ranking wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de laatste 6 

resultaten. Als een speler niet gespeeld heeft, heeft hij/zij ook geen resultaat en blijft de 

ranking gelijk. 

 

5.3 Bepalen van de parenranking 

De ranking van een paar wordt bepaald uit de som van de ranking van beide spelers. 

De ranking van een gelegenheidspaar is eveneens de som van de ranking van beide 

spelers. 

 

5.4 Indeling in de A, B en C-lijn 

De indeling in de A, B en C-lijn wordt iedere speelavond opnieuw bepaald uit de dan 

geldende ranking. Het totaal aantal deelnemers wordt zo goed mogelijk over de drie 

lijnen verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met een zo gelijkmatig mogelijke 

verdeling van stilzittafels. 
 

6. Jaarkampioen 

Om voor het jaarkampioenschap in aanmerking te komen moet een paar minimaal 70% (25 van 

de speelavonden) samengespeeld hebben. 

De jaarkampioen is het paar dat over deze avonden het hoogste gemiddelde heeft gescoord. 

 

7. Slemkampioen 

Voor de berekening van de slemkampioen worden alle geboden slemmen, gehaald en niet 

gehaald, beschouwd. 

 

Klein slem Kleur Gehaald: 2 punten. Niet gehaald: -1 punt, 

 S.A. Gehaald: 3 punten. Niet gehaald: -1 punt, 

Groot slem Kleur Gehaald: 4 punten. Niet gehaald: -2 punten, 

 S.A. Gehaald: 5 punten. Niet gehaald: -2 punten, 

 

De slemkampioen is het paar dat het hoogste aantal punten behaald heeft. 
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8. Aandachtspunten 

Ter voorkoming van onregelmatigheden: 

- Let goed op dat u aan de juiste tafel en in de juiste richting gaat zitten; 

- Tel uw kaarten ongezien alvorens deze in te zien; 

- Kom met de beeldzijde naar beneden uit; 

- Tel en schud uw kaarten voordat u ze in het bord terugstopt; 

- Houd de klok in de gaten zodat u op tijd klaar bent om te wisselen; 

- Beperk het nakaarten tot na het vierde spel; 

- Praat niet met elkaar tijdens het bieden en spelen. 

 

Rondpas in de eerste ronde: 

- Als in de eerste ronde een rondpas optreedt mag opnieuw gedeeld worden 

Let op dat niet onterecht opnieuw gedeeld wordt als het betreffende spel samengespeeld wordt 

met een andere tafel (meer dan 12 paren spelen in de betreffende lijn). 

 

Alerteerafspraak: 

- Binnen onze club hanteren we een aangepaste alerteerafspraak.  

In principe wordt de alerteerregeling van de NBB gevolgd, echter een paar biedingen zijn 

alerteervrij verklaard.  

Voor de exacte invulling zie de website (kies: Informatie > Alerteerafspraken). 

PS: als je aan de beurt bent om te bieden mag je altijd naar de betekenis van een bod van de 

tegenstanders vragen, vraag dit dan aan de partner van degene die het bod gedaan heeft. 

 

9. Arbitrage 

Roep bij iedere onregelmatigheid de arbiter. Dit is niet onaardig ten opzichte van de tegenpartij, 

maar voorkomt onzuiverheden met betrekking tot de score. 

Enkele van de meest voorkomende onregelmatigheden zijn: 

- Verzaken; 

- Onvolledige hand (meer of minder dan 13 kaarten); 

- Onvoldoende bod (dit is een te laag bod); 

- Uitkomen uit de verkeerde hand; 

- Voor de beurt bieden. 

De arbiter zal, door het toepassen van de spelregels, zorgen voor een zo eerlijk mogelijke 

rechtzetting van de onregelmatigheid. 

  

10. Sancties 

Bij uitzondering kunnen sancties toegepast worden voor onderstaande situaties: 

- Regelmatig niet op tijd klaar met een speelronde, 3% gekort per avond; 

- Meer dan 7 minuten te laat aanwezig op een speelavond, 3% gekort per avond; 

- Regelmatig niet afmelden, 5% mindering op de uitslag van een competitieronde. 

De wedstrijdleiding zal in alle gevallen, zo nodig in samenspraak met het bestuur en 

betrokkenen, tot een oplossing van de onregelmatigheid zien te komen. 
 


