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1. Algemeen

1.1. Bereik
1. Dit document bevat het reglement voor de interne clubcompetitie van de Bridgeclub Leusden, alsmede een aanvullend 

reglement voor de externe viertallencompetitie waaraan viertallen van de Bridgeclub Leusden meedoen.
2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het reglement van de Nederlandse Bridgebond van kracht.

1.2. Organisatie en verantwoordelijkheid.
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor de organisatie en het juiste verloop van de verschillende vormen van 
competitie.

1.3. Inrichting Competitie
1. Aan het begin van het seizoen wordt het wedstrijdschema bekend gemaakt met daarop de diverse wedstrijdvormen en de 

data waarop zij gespeeld worden.
2. De wedstrijden worden gespeeld in meerdere lijnen waarbij de teams of paren naar sterkte worden ingedeeld.
3. Er worden meesterpunten toegekend conform de NBB-methodiek.
4. Bridgeclub Leusden onderscheidt twee seizoenen met bijbehorende wedstrijdvormen.

a. Het zomerseizoen: in de zomermaanden kan de TC een competitievorm organiseren waarbij een individuele 
ranglijst wordt bijgehouden. 

b. Het winterseizoen: buiten de zomermaanden wordt een gereguleerde en officiële competitie gespeeld, waarbij een 
ranglijst van paren wordt bijgehouden. Er kunnen in het winterseizoen meerdere wedstrijdvormen worden gespeeld:
paren met MatchPoint-telling, paren met butlertelling (ook wel butlercompetitie genoemd), een top-integraal met 
MatchPoint-telling (ook wel kort  topintegraal genoemd), een laddercompetitie of andere vormen.

1.4. Absentieregeling 
1. Indien een speler verhinderd is, dan moet dit uiterlijk de avond vóór de speelavond bij het afzegadres worden gemeld. 
2. Indien door verhindering een incompleet paar ontstaat kan  de TC voor een invaller zorgen en een nieuwe combinatie 

maken.
3. De TC zal zoveel mogelijk proberen om een invaller te regelen met een vergelijkbare speelsterkte als de afgemelde 

speler
4. De TC kan besluiten om invallers buiten de club te zoeken

1.5. Oneven aantal paren in een lijn
Het kan voorkomen dat een lijn een oneven aantal paren bevat. In dat geval probeert de TC een extra paar in te schakelen om het 
aantal weer even te maken en daarmee een stilzittafel te voorkomen. Daarbij zal de TC eerst proberen om een incompleet paar 
aan te vullen met een invaller. Als dat niet lukt dan probeert de TC om een paar samen te stellen uit andere leden van de 
Bridgeclub Leusden. Indien geen gelegenheidspaar van twee clubleden kan worden gemaakt, kan de TC besluiten invallers van 
buiten de club te zoeken.

1.6.  Spelen als driemanschap
1. Het is toegestaan om niet als paar maar als driemanschap aan een competitie deel te nemen. 
2. Op een driemanschap en de leden van een driemanschap zijn dezelfde bepalingen van toepassing als de bepalingen die

in het reglement voor een paar en de leden van een paar gelden.
3. Tijdens een speelavond mogen slechts twee van de drie leden van een driemanschap samen spelen; er mag tijdens een

speelavond niet worden gerouleerd.
4. In dit wedstrijdreglement wordt overal waar van paren wordt gesproken ook op driemanschappen geduid, tenzij expliciet 

anders is vermeld.

1.7. Vorming nieuwe paren
Vorming van nieuwe paren is op ieder moment mogelijk maar moet minstens een week voor de eerstvolgende zitting worden 
gemeld aan de TC.
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2. Winterseizoen: inrichting competitie

2.1. Algemeen

2.1.1. Zittingen
Het winterseizoen omvat meerdere zittingen. Daarbij geldt het volgende
– Elke zitting bestaat uit tenminste 24 borden
– De TC kan voor een zitting kiezen uit verschillende wedstrijdvormen
– Voor het indelen van een zitting en het bepalen van de competitiestand wordt de NBB-Clubranking-methode gebruikt

2.1.2. NBB-Clubranking
De Bridgeclub Leusden maakt voor het winterseizoen gebruik van programmatuur van de NBB: de NBB-Clubranking. De 
NBB-Clubranking wordt gebruikt om zittingen in te delen en om de clubkampioenen van een winterseizoen te bepalen. Voor 
een gedetailleerde beschrijving van de werking van deze programmatuur verwijzen we naar de documentatie van de NBB. In 
grote lijnen komt deze methode op het volgende neer:

2.1.2.1. Ranking-score
1. Op basis van een op een zitting behaald resultaat wordt aan de spelers van een paar een score toegewezen: de 

ranking-score. 
2. De behaalde scores van een speler worden in een individuele stand bijgehouden. 
3. Ook de scores die in een bepaalde samenstelling als paar zijn behaald worden in een stand bijgehouden. 
4. Op basis van de gemiddelde rankingscores wordt op het eind van een seizoen bepaald wie de individuele 

clubkampioen is en welk paar de clubkampioen is.

2.1.2.2. Indeling van een zitting
1. Voor het indelen van een zitting wordt een ranglijst gemaakt van de ranking-scores van de paren die op een zitting 

aanwezig zijn. In deze ranglijst worden alleen de 6 meest recent behaalde rankingscores meegenomen.
2. Op basis van het aantal deelnemende paren op een zitting wordt het aantal lijnen bepaald waar de zitting in 

gespeeld gaat worden.
3. Vervolgens worden de paren gelijkelijk over de lijnen verdeeld, waarbij de paren met de hoogste ranking in de A-lijn 

komen, en die met de lagere rankings in lagere lijnen, waarbij de paren met de laagste ranking in de laagste lijn 
spelen.

4. Deze indeling in lijnen geldt voor 1 zittting omdat na de zitting een nieuwe ranglijst ontstaat die weer de basis is 
voor de indeling van de volgende zitting.

5. Als er sprake is van een gelegenheidspaar dan wordt het paar ingedeeld op basis van de combinatie van de 
persoonlijke ranking-scores van de spelers

6. Als er geen persoonlijke ranking-score beschikbaar is, dan bepaalt de TC de positie van een speler/paar op de 
ranglijst op basis waarvan een zitting wordt ingedeeld.

2.2. Wedstrijdvormen
Er zijn in ieder geval de volgende wedstrijdvormen mogelijk. Iedere wedstrijdvorm kent zijn eigen manier van berekening van 
de uitslag. Maar of dat nu matchpoints, IMPen of wedstrijdpunten zijn: deze punten worden in alle gevallen vertaald naar een 
NBB-clubranking-score. Die rankingscore wordt in de competitiestand verwerkt.

2.2.1.Parenwedstrijd
Voor een parenwedstrijd geldt:
1. De uitslag wordt berekend op basis van de matchpoint-telling en wordt uitgedrukt in procenten
2. De winnaar van een zitting is het paar dat het gemiddeld hoogste aantal procenten heeft behaald.

2.2.2.Butlerwedstrijd
Voor een butlerwedstrijd geldt:
1. De uitslag wordt berekend op basis van de IMP-telling.
2. De winnaar van een zitting is het paar dat het hoogste aantal IMPen heeft behaald.

2.2.3.Cross-IMP-wedstrijd
Voor een cross-IMP-wedstrijd geldt:
1. De uitslag wordt berekend op basis van de cross-IMP-telling (xIMP).
2. De winnaar van een zitting is het paar dat het hoogste gemiddelde aantal cross-IMPen heeft behaald.
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2.2.4.Top-integrale wedstrijd
Bij een top-integraal ingerichte zitting kan de TC kiezen voor een scoreberekening op basis van match-points (parentelling) 
dan wel op basis van IMPen (butlertelling). 

2.2.5. Viertallen
Voor een viertallenwedstrijd geldt:
1. De uitslag wordt berekend op basis van wedstrijdpunten (VP).
2. De winnaar van een zitting is het viertal met de meeste wedstrijdpunten.

2.3. Publicatie
Zowel de uitslag van een zitting als de actuele stand in de clubcompetitie als de stand op basis waarvan de zitting is 
ingedeeld worden op de website van de club gepubliceerd.

3. Clubkampioenschap
Op het einde van het winterseizoen worden de clubkampioenen bepaald.

3.1. Klassementen
Er worden per speelavond twee klassementen bijgehouden: het klassement voor paren en het klassement voor individuele 
spelers

3.2. Clubkampioen
Clubkampioen in de ranglijst voor paren is het paar dat na afloop van de competitie de hoogste gemiddelde ranking heeft. 
Clubkampioen in de ranglijst voor individuele spelers is de speler die na afloop van de competitie de hoogste gemiddelde 
ranking heeft.

3.3. Overige bepalingen
1. De TC publiceert in het speelplan van een nieuw seizoen welke zittingen relevant zijn en dus meetellen voor het 

clubkampioenschap.
2. Om als paar clubkampioen te kunnen worden moet een paar minstens 70% van de relevante zittingen zonder invaller 

gespeeld hebben.
3. Om als individu clubkampioen te kunnen worden moet een speler minstens 70% van de relevante zittingen gespeeld hebben. 

Het maakt daarbij niet uit met welke partner de scores behaald zijn.
4. Voor het individuele clubkampioenschap geldt aanvullend het volgende. Voor elke zitting die iemand meer heeft gespeeld dan

de minimaal vereiste 70% komt 1 score te vervallen. Dat is de slechtste behaalde score. Het aantal scores dat kan vervallen 
is maximaal 5. 

Wedstrijdreglement Bridgeclub Leusden 3.2
5/10



4. Zomerseizoen: individuele competitie

4.1. Algemeen
1. De competitie uit het zomerseizoen bestaat in principe uit 12 zittingen.
2. Iedere zitting bestaat uit minstens 24 borden.
3. De competitie staat open voor zowel leden als niet-leden.

4.2. Indeling

4.2.1. Indeling begin van de competitie
De indeling van de zomercompetitie is niet afhankelijk van enig resultaat behaald in het verleden. Elke paar begint elk jaar 
weer met 0.

4.2.2. Inschrijving per competitieavond

4.2.2.1. Algemeen
1. De inschrijving sluit om 15 minuten voor aanvangstijd of zoveel eerder als de maximum zaalcapaciteit bereikt is.
2. De indeling geschiedt op volgorde van inschrijving.  
3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven paren wordt per speelavond door de W.L. het aantal lijnen bepaald.
4. Inschrijving staat alleen open voor paren.

4.2.2.2. Leden
1. Paren die door leden, of door een combinatie van een lid en een niet-lid gevormd worden, krijgen indien zij op tijd 

aanwezig zijn voorrang op niet-leden.
2. Voor leden is deelname gratis.

4.2.2.3. Niet-leden
1. Indien de maximale zaalcapaciteit is bereikt, worden paren van niet-leden niet ingeschreven.
2. Van niet-leden wordt een bijdrage verlangd, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

4.3. Scores
De scores die, in welk partnership dan ook, worden behaald, worden individueel toegekend.

4.4. Uitslagberekening

4.4.1. Na elke zitting.
Winnaar van de avond is het paar (de paren) met het hoogste percentage in de lijn (lijnen) behaald.

4.4.2. Eindklassering
1. Klassering geschiedt op individuele basis en vindt plaats met een door de TC vastgesteld minimaal aantal speelavonden.
2. Indien iemand meer dan het minimaal aantal avonden deelgenomen heeft, vindt klassering plaats op basis van een door 

de TC vastgesteld aantal hoogst behaalde scores.
3. De TC kan voorafgaande aan het zomerseizoen bekend maken dat andere bepalingen van kracht zijn.

4.5. Winnaar competitie zomerseizoen
Winnaar is de speler die het hoogste gemiddelde percentage heeft behaald.
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5. Bepalingen met betrekking tot de Externe Viertallencompetitie 
(EXT4T)

5.1. Algemeen
De EXT4T is een krachtmeting tussen verschillende bridgeclubs. De deelnemende viertallen vertegenwoordigen hun club. De club 
kan op hun gedrag worden aangesproken. De organiserende instantie van de externe viertallencompetitie is op districtsniveau het 
district Gooi en Ommeland, en op hoger niveau de Nederlandse Bridge Bond.

5.2. Uitgangspunten
1. De club houdt zich te allen tijde aan de regels van de organiserende instantie.
2. De club hanteert naast de regels van de organiserende instantie eigen regels die op de algemene ledenvergaderingen 

worden  vastgesteld.
3. De clubregels voor de EXT4T mogen niet in strijd zijn met de regels van de organiserende instantie.

5.3. Taak Technische Commissie (TC). 
De TC heeft als taak:

1. Toe te zien op de naleving van de clubregels.
2. Indien nodig af te wijken van clubregels.
3. Overleg te plegen met het bestuur over een afwijking van de clubregels.
4. Het benoemen van een wedstrijdsecretaris.
5. De indeling van de viertallen.
6. Te bemiddelen bij geschillen binnen de club.
7. Ondersteuning van de wedstrijdsecretaris.

5.4. Taak Wedstrijdsecretaris
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en verwijst de zaken, die tot de taak van de TC 
behoren, door naar de TC.

5.5. Aanmelden binnen de Club
1. Men kan zich opgeven als viertal, als paar of als individu.

2. De clubleden die aan de EXT4T willen meedoen aan het nieuwe seizoen moeten zich 4 weken na het sluiten van 
viertallencompetitie van het afgelopen seizoen aanmelden bij de TC.

5.6. Samenstellen Viertallen

5.6.1. Algemeen
1. Een viertal kan bestaan uit 4, 5- of 6 personen .
2. Elk viertal wijst, zodra het is gevormd, uit hun midden een captain aan.

5.7. Aanmelden voor externe viertallencompetitie

5.7.1. Complete viertallen
Elk compleet viertal dat zich bij de TC heeft opgegeven, wordt aangemeld om aan de EXT4T deel te nemen. 

5.7.2. Paren en individuen 
De TC vormt viertallen van degenen die zich als paar of als individu hebben opgegeven, zulks in overleg met de betrokkenen. 
Degenen die niet in een viertal kunnen worden opgenomen, worden als invallers aangemerkt.

5.7.3. Indeling naar sterkte 
1. De TC deelt in naar sterkte conform het reglement van de organiserende nstantie. 
2. De TC houdt bij de indeling rekening met de resultaten behaald in het voorgaande seizoen in zowel externe - als 

clubcompetities.
3. Bij gelijke sterkte hebben bestaande teams voorrang op nieuw gevormde teams. 
4. De TC probeert, daar waar het reglement van de organiserende instantie het toelaat, een viertal dat ook het vorige 

seizoen in dezelfde samenstelling heeft gespeeld in te delen in de klasse waarin het met inachtneming van eventuele 
promotie of degradatie is geëindigd.
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5.7.4. Protesten 
Indien een team vindt dat het te laag is ingedeeld kan de captain bij de TC om een kwalificatiecompetitie verzoeken. 
Het is aan de TC om te beoordelen of zo’n verzoek redelijk is.

5.7.5. Kwalificatiecompetitie
1. De TC stelt in overleg met de teams het aantal te spelen wedstrijden vast.
2. De TC stelt vooraf vast met welke wedstrijduitslag(en) het uitdagende team als winnaar zal worden beschouwd. 
3. De kwalificatiewedstrijd(en) dien(t)en voor het sluiten van de inschrijvingstermijn bij de organiserende instantie te worden

gespeeld 
4. Indien het lager ingedeelde team de kwalificatiecompetitie wint, verwisselen de teams van plaats in de eerder 

vastgestelde rangorde.

5.7.6. Rol van de organiserende instantie
De indeling is pas definitief als de externecompetitieleider (EKL) de teamindeling heeft overgenomen. De organiserende 
instantie heeft de laatste stem. 

5.8. Absentieregeling

5.8.1. Algemeen
Indien een speler van een viertal om welke reden dan ook is verhinderd dient door de captain in overleg met de 
wedstrijdsecretaris voor een invaller te worden gezorgd.

5.8.2. Invallen
1. De wedstrijdsecretaris stelt aan het begin van het seizoen een lijst samen van spelers, met hun speelsterkte,  die 

eventueel kunnen invallen en legt deze aan de EKL ter goedkeuring voor. Eventuele invallers zullen in eerste instantie op
deze lijst worden gezocht. 

2. Indien er niemand van deze lijst beschikbaar is, dan kan in overleg met de wedstrijdsecretaris een invaller worden 
gezocht, die niet op de invallers lijst voorkomt.

3. Indien het clubbelang zulks wenselijk maakt, is de TC bevoegd een speler (paar) uit een lager team te laten invallen in 
een hoger team, ook al is dit in het nadeel van het lagere team. 

5.9. Veranderen van de vastgestelde speeldatum
1. Indien een viertal om welke reden dan ook een de vastgestelde datum van een thuiswedstrijd wil veranderen dan kan dat

alleen:
2. Conform de regels van de organiserende instantie. 
3. Uiteraard in overleg met de tegenstander.
4. In overleg met de Wedstrijd Secretaris. De wedstrijdsecretaris van het thuisspelende team vraagt de EKL toestemming 

voor het verplaatsen van de wedstrijd.

Wedstrijdreglement Bridgeclub Leusden 3.2
8/10



6. Arbitrages

6.1. Hoe wordt gearbitreerd
1. Op de clubavonden wordt de technische arbitrage verzorgd door leden die het diploma TCL, CLA, CLB of WL hebben  

behaald. Een gediplomeerd wedstrijdleider is als enige bevoegd de ethische arbitrage te verzorgen.
2. Op alle wedstrijden zijn de officiële spelregels voor wedstrijdbridge van toepassing.

6.2. Persoonlijke straffen
De arbiter kan aan paren voor acties die het bridge- en wedstrijdplezier tegengaan persoonlijke straffen toekennen, conform de 
bepalingen van het wedstrijdreglement van de NBB. Het betreft een kwart top straf in wedstrijden gebaseerd op matchpuntentelling
en 3 IMPen in wedstrijden gebaseerd op IMP-telling. (Voor een wedstrijd met matchpuntentelling over 24 spellen komt 25% van 
een top straf neer op 1,04%.)

6.3. Protesten
Het kan voorkomen dat iemand zich na een arbitrage (terecht of ten onrechte) onrechtvaardig behandeld voelt. Men kan dan na 
afloop van de zitting in beroep gaan bij een aanwezig lid van de Technische Commissie.

6.4. Behandeling protesten
De TC benoemt een protestcommissie van minimaal 3 personen (oneven aantal). Bij afwezigheid van een TC-lid wordt de 
protestcommissie benoemd door het bestuur.

6.5. Niet-voltooide boards
Voor spellen die niet voltooid zijn op het moment dat het signaal voor de aanvang van volgende ronde is gegeven (dan wel het 
signaal voor het einde van de zitting) geldt het volgende.

6.5.1. Board waarvan het spelen al is begonnen
1. Als het spelen al is begonnen, moet het spel worden afgespeeld. Het behaalde resultaat wordt geschreven. Beide paren 

krijgen een persoonlijke straf.
2. Alleen als het ontstane tijdgebrek aantoonbaar door 1 van beide paren is veroorzaakt, krijgt alleen dat ene paar een 

straf.
3. Paren die in de volgende ronde aan deze tafel moeten spelen en door het uitlopen van de vorige ronde in tijdnood 

komen, krijgen voor een spel dat ze niet hebben kunnen spelen gemiddeld plus (60% met een minimum van het eigen 
gemiddelde van de zitting dan wel +2 IMPen, afhankelijk van de wedstrijdvorm).

6.5.2. Board waarvan het spelen nog niet is begonnen
1. Een board waarvan het spelen nog niet is begonnen wordt niet meer gespeeld (ook niet na afloop van de zitting). Beide 

paren krijgen op dit board een score van gemiddeld min (40% met een maximum van het eigen gemiddelde van de 
zitting dan wel -2 IMPen, afhankelijk van de wedstrijdvorm). 

2. Alleen als het ontstane tijdgebrek aantoonbaar door 1 van beide paren is veroorzaakt, krijgt alleen dat ene paar 
gemiddeld min en het andere paar gemiddeld plus. Het is dus verstandig dat paren tijdig de arbiter roepen als zij denken 
dat het tempo van de tegenpartij tot tijdproblemen gaat leiden.

6.6. Bridgemate

6.6.1. Invoer voor niet gespeeld spel
Als een spel door tijdgebrek niet gespeeld kan worden moet de arbiter worden geroepen. Deze voert de arbitrale score in die 
van toepassing is.

6.6.2. Foutieve invoer
Paren die bemerken dat zij een foutieve score hebben ingevoerd die door hen niet meer te corrigeren is, dienen de arbiter te 
roepen. Deze wist de foutieve score uit de Bridgemate, waarna de paren alsnog de juiste score invoeren.
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7. Slotbepalingen
In gevallen waarin dit reglement of het NBB reglement niet voorziet, beslist de TC. 
Bij geschillen over de toepassing van dit reglement, beslist het bestuur.
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