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Artikel 1 (gewijzigd oktober 2013) 

Speelavond en speelgelegenheid 

De wedstrijden worden iedere donderdagavond in het Zuidhonk aan de 

Zuidplaslaan 552 te Waddinxveen gehouden. Roken is in het Zuidhonk  

niet toegestaan. De wedstrijdavond vangt aan om 19.30 uur. Van 

toepassing zijn de Spelregels voor Wedstrijdbridge, zoals gepubliceerd 

door de NBB. 

 

Artikel 2 

Soort wedstrijden 

Het wedstrijdprogramma bestaat voor zover mogelijk uit meerdere 

competitieronden van parenwedstrijden in vijf of zes zittingen. Daarnaast 

kunnen bijzondere wedstrijden worden georganiseerd, die, indien 

mogelijk, bij aanvang van het speelseizoen bekend worden gemaakt dan 

wel door de Algemene Vergadering nader worden vastgesteld. 

 

Artikel 3 

Indeling 

De indeling van (nieuwe) paren in de groepen (in klimmend speelniveau) 

wordt door de wedstrijdleider vastgesteld. Beroep tegen de indeling is 

mogelijk bij het bestuur. 

 

Artikel 4 

Promotie / Degradatie 

Na elke competitieronde vindt promotie plaats van de drie of vier 

(afhankelijk van de grootte van de betreffende groep) hoogst geëindigde 

paren van alle groepen met uitzondering van groep A. 

Om voor promotie in aanmerking te komen moet een paar aan tenminste 

vijfenvijftig procent van de zittingen hebben deelgenomen. Na elke 

competitieronde vindt degradatie plaats van de drie tot vijf (afhankelijk 

van de grootte van de groep) laagst geëindigde paren in de groepen met 

uitzondering van de laagste groep. 

Voor de eindrangschikking in een competitieronde geldt hetgeen gesteld 

is in artikel 12 
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In principe degraderen en promoveren 25% van het aantal deelnemers 

per groep; afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld: In groep B zijn er 15 

deelnemers.  Er promoveren en degraderen er 3! 

 

Is de verdeling over de groepen onevenwichtig, dan kan de 

Wedstrijdleider besluiten tot extra promotie of degradatie in één of 

meerdere groepen. 

Dit zal dan meestal in het begin van die competitieronde worden 

medegedeeld. 

 

Artikel 5 

Kampioen van de club  

Er wordt een stand bijgehouden van de op elke avond (zitting) door de 

paren behaalde percentages. Aan het eind van het competitieseizoen 

bepaalt het gemiddeld behaalde percentage over alle gespeelde avonden 

de rangorde. 

 

Om in de eindstand te kunnen worden opgenomen: 

- moet tenminste aan b van het totaal aantal avonden (zittingen) in een 

seizoen, afgerond naar beneden, door het paar  zijn deelgenomen; 

- moet één van de beide leden van het paar tenminste het gehele seizoen 

deel uitgemaakt hebben van dat paar; 

- mag ten hoogste eenmaal in de B-groep zijn gespeeld en moeten de 

overige competitieronden in de A-groep zijn gespeeld, waarbij 

eventueel in de B-groep behaalde percentages met 2,5% worden 

verminderd; 

 

Artikel 6a 

Invallers 

Invallers dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd (19.30 uur) 

te worden gemeld bij het afmeldadres. Een ieder heeft het recht met een 

invaller te spelen. 

Er zijn drie categorieën invallers: 

a. een invallend lid uit dezelfde groep; 

b. een invallend lid uit een  lagere groep; 

c. een invaller, die geen lid is van de club. 

 

Bovengenoemde volgorde van invallen is van toepassing. 
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Ad a. 

Het met de invaller uit dezelfde groep behaalde resultaat geldt onbeperkt 

voor beide paren. 

 

Ad b. 

Het met de invaller uit een lagere groep behaalde resultaat telt, voor de 

beide spelers in hun eigen groep, mee voor promotie en degradatie, doch 

indien een score behaald wordt, meer dan 2,5% lager dan het gemiddelde 

van het paar in de vaste samenstelling, zal het resultaat verhoogd worden 

tot het gemiddelde van het resultaat, behaald door het paar in de vaste 

samenstelling minus 2,5%. 

 

Ad c. 

Spelen met een invaller, niet lid van de club, is slechts mogelijk als aan 

onder de a en b genoemde mogelijkheden niet voldaan kan worden. Ten 

aanzien van het resultaat geldt dat dit meetelt voor promotie of 

degradatie. 

 

 

Artikel 6b 

Langdurig invallende speler 

Onder bijzondere omstandigheden kan een speler de wedstrijdleiding 

verzoeken tijdelijk maar voor tenminste meer dan 4 wedstrijden met een 

invaller te mogen spelen onder opgave van redenen. Een reden kan 

bijvoorbeeld  zijn: een langdurige ziekte van de partner; een noodzakelijke 

studie van de partner op de speelavond; een afwezigheid van de partner 

gedurende een langere periode om beroepsmatige redenen. 

Indien hiervoor toestemming wordt verleend gelden de scores behaald 

met de desbetreffende invaller of invallers als zijnde behaald met het paar 

in vaste samenstelling. 

 

Artikel 7a 

Spelen in een andere groep 

Indien de wedstrijdleiding dit noodzakelijk acht kan een paar uit een 

lagere groep verplicht worden in een direct hogere groep te spelen. De 

wedstrijdleiding kiest het paar waarvan de gemiddelde score in de 

desbetreffende serie gelijk is aan of hoger is dan 50% en tevens daarmee 

het dichtst bij de 50% ligt. Indien het de eerste wedstrijd van een serie 
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betreft geldt voor de selectie de eindstand van de vorige serie 

wedstrijden. 

Overigens kan de wedstrijdleider beslissen dat er aan een zogenaamde 

samenspeeltafel wordt gespeeld tussen de stilzitters  van de verschillende 

groepen. 

 

Artikel 7b 

Garantiescore 

De bij het spelen in een hogere groep behaalde score wordt verhoogd met 

2,5% maar zal nooit minder zijn dan het gemiddelde van de overige in de 

eigen groep in vaste samenstelling gespeelde wedstrijden. De definitieve 

score zal aan het einde van de serie worden bepaald. 

 

Artikel 8 

Reserve 

 

Artikel 9 

Arbitrage 

Arbitrage berust primair bij de wedstrijdleider; delegatie hiervan is 

mogelijk. 

 

Artikel 10 

Beroep 

Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider is mogelijk bij het 

bestuur. Vereist het protest een snelle beslissing, dan zal dit, indien 

mogelijk, binnen zeven dagen na indiening van het protest, een beslissing 

nemen.  

Indien daartoe behoefte bestaat kan het bestuur een protestcommissie 

inschakelen en/of deskundigen raadplegen. 

 

Artikel 11 

Systeemkaart 

Het op tafel leggen van een ingevulde systeemkaart is gewenst in alle 

groepen 

Lege systeemkaarten zijn verkrijgbaar bij de materiaalbeheerder. 

 

Artikel 12 
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Eindrangschikking bij onvoldoende aantal gespeelde wedstrijden 

a. Een paar dat niet alle wedstrijden in een competitieronde heeft 

gespeeld, krijgt voor elke niet gespeelde wedstrijd het eigen 

gemiddelde. Deze scores tellen mee voor de eindrangschikking in de 

groep met inachtneming van lid b. 

 

b. Een paar dat minder dan vijftig procent van de wedstrijden van een 

competitieronde heeft gespeeld en niet in de hoogste groep speelt, kan 

niet promoveren.   

 

c. Het bestuur heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen en die 

aantoonbaar zijn (langdurige ziekte, tijdelijke arbeidsomstandigheden, 

enz.), van de in dit artikel omschreven regelingen af te wijken. Een 

afwijkende beslissing dient door tenminste 2 bestuursleden te worden 

ondersteund. 

 

Artikel 13 (gewijzigd oktober 2013) 

Meesterpunten 

Meesterpunten worden toegekend volgens geldende schaal van de Neder-

landse Bridgebond (NBB). De toekenning geschiedt automatisch bij 

verzending van de uitslagen van de gespeelde (competitie)wedstrijden 

naar de clubwebsite van de NBB. De NBB bepaald de inschaling aan de 

hand van de rating op de nationale ladder voor clubs. 

 

Artikel 14 

Te laat komen  

Indien een paar, zonder aankondiging vooraf, binnenkomt nadat de 

indeling in de groep of meerdere groepen is gemaakt en er is een even 

aantal paren en het spelen heeft een aanvang genomen, dan kan dat paar 

die avond niet meespelen. Artikel 12 treedt in werking. 

 

Artikel 15 

Afmelden 

Het is gewenst dat elk lid zich tijdig afmeldt en wel als volgt: 

- zo vroeg  mogelijk op de club door middel van opgave in de afmeld-

agenda welke zich op de wedstrijdtafel bevindt. Hierin schrijft hij of zij 

op het blad (de bladen) met de datum (data) van de dag(en) waarop hij 
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de avond(en) dat hij niet aanwezig zal zijn, de naam van het paar met de 

toevoeging “speelt niet”. Indien zijn partner wel beschikbaar is om in te 

vallen dient dit aangegeven te worden. Als reeds bekend is dat de 

partner die avond(en) met een ander zal spelen dient dit eveneens te 

worden vermeld in de genoemde agenda. 

 

- in de dagen tussen de laatste speelavond en de avond waarop niet 

wordt gespeeld, telefonisch op de bekende afmeldadressen, doch 

uiterlijk 12.00 ‘s middags van de dag waarop niet wordt gespeeld. Dit 

laatste uitsluitend bij ziekte van één of beide partners. 

 

Artikel 16 

Samenspelen van groepen  

Indien 2 groepen op een avond een grootte hebben van 10 of minder 

paren met ten hoogste 1 paar verschil, kan de wedstrijdleiding besluiten 

de beide groepen tegen elkaar te laten spelen. Hierbij tellen de scores in 

de noordzuid-richting voor de ene groep en in de oostwest-richting voor 

de andere groep. 

 

Artikel 17 

Overige gevallen 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

 

 

Dit gewijzigde reglement is van toepassing met 

ingang van oktober 2013  

 


