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1. Definities en reglementen 

1.1 Definities en afkortingen 
NBB: Nederlandse Bridgebond 
PBC: Pijnackerse Bridgeclub 
bestuur: bestuur van de PBC 
afdeling: gedeelte van de PBC met een vaste speelmiddag of -avond 
TC: technische commissie van de PBC of, indien van toepassing op een wedstrijd 

waarvoor het bestuur een andere organisator heeft aangewezen: die 
organisator  

WCR: wedstrijd- en competitiereglement van de PBC 
WL: wedstrijdleider  
seizoen: periode van een zomervakantieperiode tot de volgende 
intern: (wedstrijd) uitsluitend bestemd voor PBC-leden, eventueel aangevuld met 

niet-leden die op grond van dit WCR als invallers zijn toegelaten 
Spr: spelregels voor wedstrijdbridge, uitgegeven door de NBB 
WR-NBB: wedstrijdreglement van de NBB 
AR-NBB: alerteerregeling van de NBB 

1.2 Geldende reglementen 
1.2.1 Voor zover niet anders vermeld, gelden de bepalingen van dit WCR bij alle interne en 

andere door de PBC georganiseerde wedstrijden. 
1.2.2 Bij alle door de PBC georganiseerde wedstrijden gelden tevens de volgende 

reglementen: 
� de spelregels voor wedstrijdbridge, 
� het wedstrijdreglement van de NBB en 
� de alerteerregeling van de NBB. 

1.2.3 Toepassing van biedconventies zoals omschreven in de Bruine sticker/HOM-regels van 
de NBB is niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn de conventies, slechts gebruikt op de 
competitieavonden in de hoogste groep op donderdag, waarvoor toestemming is 
verkregen van de TC. Na toestemming moeten deze conventies met de verdediging 
daartegen eerst gepubliceerd worden.  

1.2.4 Als de bijzondere aard van een door de PBC georganiseerde wedstrijd daar aanleiding  
toe geeft (bij voorbeeld bij kroegentochten), kan de TC voor die wedstrijd afwijkende 
regels vaststellen. 

1.3 Onvoorziene gevallen en beroepsmogelijkheid 
1.3.1 In situaties waarin de geldende reglementen niet voorzien, beslist de TC in de geest van 

die reglementen. 
1.3.2 Ieder lid kan bezwaar maken wanneer hij/zij meent dat de geldende reglementen niet of 

onjuist zijn toegepast. Bezwaren tegen arbitrage-beslissingen worden behandeld 
overeenkomstig art 4.3 van dit WCR; op andere bezwaren neemt het bestuur een 
bindende beslissing.  
 

2. Kalender 
 

2.1.1 De Pijnackerse Bridgeclub (PBC) bestaat uit afdelingen die elk een eigen wekelijkse 
speelavond of -middag hebben. Het bestuur wijst aan uit welke leden een afdeling 
bestaat; een lid kan tot meer dan één afdeling behoren.  
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(In het seizoen 2009-2010 kent PBC afdelingen voor de maandagavond, de 
dinsdagmiddag en de donderdagavond.) 

2.1.2 Het bestuur bepaalt wanneer de zomervakantieperiode begint en eindigt, en op welke 
data speelavonden resp. -middagen worden gehouden.  

2.1.3 De PBC organiseert per afdeling en per seizoen een clubcompetitie. De Technische 
Commissie (TC) bepaalt welke speelavonden resp. -middagen bestemd zijn voor deze 
clubcompetitie. In de periode van de districtsviertallencompetitie worden 's avonds geen 
zittingen voor de clubcompetitie gehouden.  

2.1.4 Op speelavonden resp. -middagen waarop geen zitting voor de clubcompetitie wordt 
gehouden, organiseert de TC andere in- of externe wedstrijden. De TC kan bepalen dat 
een of meer van deze wedstrijden open staan voor meer dan één afdeling. 

2.1.5 De TC legt een, eventueel voorlopige, seizoenskalender en eventuele wijzigingen in de 
lopende kalender tijdig voor aan het bestuur. De TC zorgt voor tijdige bekendmaking aan 
de leden. 

2.1.6 In de zomervakantieperiode kan de TC interne of open wedstrijden organiseren.  
2.1.7 Het bestuur  kan bepalen dat voor een of meer open wedstrijden of bijzondere interne 

wedstrijden inschrijfgeld wordt geheven en stelt het bedrag daarvan vast. 
 
 

3. Aanvullingen op WR-NBB 

3.1 Speeltempo 
(zie ook WR-NBB art 5) 

3.1.1 Per ronde is de beschikbare tijd 7½ minuut maal het aantal spellen in die ronde. Daarin is 
niet begrepen de tijd voor het eventuele schudden, geven en/of dupliceren van spellen en 
dergelijke. Voor het wisselen tussen twee ronden is een tijd van 2 minuten beschikbaar. 
De TC kan voor een zitting bekend maken dat een langere tijd per ronde en/of per 
wisseling geldt. 

3.1.2 Spelers mogen eenmaal per zitting, wanneer zij de beschikbare tijd dreigen te 
overschrijden, een spel uitstellen tot na de laatste ronde. Het is niet toegestaan meer dan 
één spel na te spelen; voor het tweede en volgende spellen die een paar in de reguliere 
speeltijd niet heeft gespeeld wordt aan dat paar een score van 40% resp. -3 IMP 
toegekend en aan de tegenstander, tenzij ook deze twee of meer spellen moet naspelen, 
60% resp. +3 IMP of zijn gemiddelde over de zitting indien dat hoger is. 

3.1.3 Wanneer een of meer spelers bij het begin van een ronde hun plaatsen niet hebben 
ingenomen, of een ronde - behoudens een uitgesteld spel - niet binnen de gestelde tijd 
hebben beëindigd, worden de paren waarvan zij deel uitmaken door of namens de WL 
gewaarschuwd en, bij herhaling op dezelfde zitting, bestraft door aftrek van 10% van een 
top resp. 3 IMP.  

3.1.4 Van het bepaalde in 3.1.2 en 3.1.3 mag door de WL worden afgeweken wanneer de 
desbetreffende speler aantoonbaar geen schuld heeft aan het oponthoud of is 
opgehouden door taken als of namens de WL, b.v. arbitrages. In dat geval beslist de WL 
of het paar waarvan hij/zij deel uitmaakt meer dan één spel zal naspelen dan wel dat 
spellen worden beschouwd als onspeelbaar buiten de schuld van beide partijen (WR-
NBB art 12C1).  

3.2 Systeemkaarten 
(zie ook Spr art 40E en WR-NBB art 6) 

3.2.1 Ieder paar is verplicht de tegenstanders twee gelijke, voldoend en overzichtelijk ingevulde 
(zie bijlage B) systeemkaarten voor  te leggen . 
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3.2.2 Als een paar niet aan deze verplichting voldoet, mag de tegenstander er van uitgaan dat 
het in gebreke zijnde paar het alerteervrije Biedermeijer® Groen systeem hanteert zonder 
varianten (zie bijlage C). Als blijkt dat een of meer biedingen van dit paar daarmee niet in 
overeenstemming zijn, wordt, ongeacht of die biedingen werden gealerteerd, bij arbitrage 
gehandeld alsof die biedingen onjuist zijn uitgelegd. 

3.3 Alerteer- en stopregel 
(zie ook WR-NBB art 9 en 10) 

3.3.1 De alerteer- en stopregel zijn van kracht. Bij arbitrages zal het belang van een 
overtreding van deze regels worden gerelateerd aan het niveau waarop de 
desbetreffende speler deelneemt aan de clubcompetitie. 

 
4. Wedstrijdregeling 

4.1 Wedstrijdleiding 
4.1.1 De TC wijst uit haar midden voor elke afdeling een WL aan. Voor wedstrijden buiten de 

clubcompetitie kan de TC ad hoc een andere WL aanwijzen. 
4.1.2 De WL heeft de taken en bevoegdheden die hem/haar door de geldende regels zijn 

opgedragen, met name: 
� de organisatie en voorbereiding van de wedstrijd en het indelen van de deelnemende 

paren binnen het kader van dit reglement en de aanwijzingen van de TC, 
� het verzorgen van arbitrages en het herstellen van onregelmatigheden, 
� het vaststellen van de uitslag. 
De WL kan zich laten bijstaan door andere leden, al dan niet deel uitmakend van de TC, 
rekening houdend met het bepaalde in 4.2.1 

4.1.3 De TC wijst een vervanger aan bij afwezigheid van de WL. 

4.2 Arbitrages 
4.2.1 De TC maakt een lijst bekend van leden die bereid zijn en in staat geacht worden als 

arbiter op te treden in spelregeltechnische en ethische zaken. Bij een verzoek om 
arbitrage ziet de WL er op toe dat daaraan wordt voldaan door een van de leden die op 
de lijst vermeld zijn. 

4.2.2 De WL kan een beslissing van de arbiter vervangen door zijn eigen beslissing (art. 81, 82 
en 80 Spr.) Hij zal daarover indien mogelijk eerst overleggen met de desbetreffende 
arbiter. 

4.2.3 Straffen op grond van Spr art 90 en 91 (gedrag, traagheid, schorsing etc.) en ingrepen in 
het gevolgde wedstrijdschema worden slechts opgelegd resp. opgedragen door de WL. 

4.3 Protesten 
4.3.1 Belanghebbende paren kunnen tegen een arbitrale beslissing binnen 10 minuten na 

afloop van de zitting bij de WL protest aantekenen. De beslissing van een arbiter kan ook 
door de WL of door de arbiter zelf voor beoordeling en eventuele herziening worden 
voorgedragen. Het protest wordt slechts met een volledig ingevuld protestformulier in 
behandeling genomen. 

4.3.2 Voor de behandeling van een protest of een verzoek om herziening vormt de WL een 
protestcommissie ad hoc, van minstens twee of bij voorkeur drie leden uit de in art. 4.2.1 
bedoelde lijst. . Bij de arbitrage direct betrokken leden maken geen deel uit van de 
commissie. De WL kan zitting nemen in de commissie tenzij hij zelf de desbetreffende 
arbitrale beslissing heeft genomen of deze voor herziening heeft voorgedragen. 
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4.3.3 De protestcommissie hoort de toelichting van de arbiter en van de paren die bij de 
arbitrage betrokken zijn, en beslist zonder uitstel. De beslissing wordt mondeling 
meegedeeld, maar wordt, als een van de partijen dat wenst, beknopt op schrift gesteld. 

4.3.4 Tegen de beslissing van de protestcommissie inzake een interne wedstrijd is voor alle 
betrokkenen binnen een week na bekendmaking schriftelijk en voldoend 
gedocumenteerd beroep mogelijk bij het bestuur, dat zich bij zijn beslissing door de TC 
laat adviseren. De beslissing van het bestuur is bindend, behoudens beroep op grond 
van NBB-regels. 

4.4 Uitslagbepaling 
4.4.1 De TC bepaalt, met inachtneming van dit reglement, de methode van scorenotatie en 

uitslagberekening en maakt die bekend  De WL draagt zorg dat deze methode juist wordt 
toegepast. 

4.4.2 Na bekendmaking wordt de uitslag door de WL pas definitief verklaard nadat de 
deelnemers in de gelegenheid zijn geweest de juistheid te verifiëren aan de hand van de 
scorebriefjes, frequentiestaten of andere voldoend gedetailleerde gegevens.  

4.4.3 Een lid dat meent dat bij de berekening en vaststelling een fout is gemaakt kan, als de 
WL weigert deze te herstellen, in beroep gaan bij het bestuur. 

4.4.4 De regel van Neuberg wordt toegepast waar dat in aanmerking komt (zie echter ook 
5.3.1) De daarbij berekende getallen worden afgerond op één decimaal. 
 

5. De clubcompetitie 

5.1 Wedstrijdvorm 
5.1.1 Een clubcompetitie bestaat uit parenwedstrijden. Een clubcompetitie bestaat uit vier, vijf 

of zes reeksen. Elke reeks bestaat uit vijf, zes of zeven zittingen.  
5.1.2 Elke zitting omvat zes ronden van elk vier spellen. De TC kan hiervan afwijken wanneer 

bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.  
5.1.3 Deelnemende paren worden door de TC bij het begin van elke reeks volgens in dit WCR 

gestelde regels naar sterkte ingedeeld in groepen. De TC streeft naar een zodanige 
groepsgrootte dat naar verwachting bij vrijwel elke zitting van elke groep minstens tien 
paren aanwezig zullen zijn. 

5.1.4 Een paar speelt de hele reeks in dezelfde groep, met uitzondering van ten hoogste één 
reeks per seizoen, waarvoor de TC vooraf een afwijkende regeling kan vaststellen. 

5.1.5 De TC streeft er naar dat gedurende een reeks met vaste groepsindeling de aantallen 
ontmoetingen tussen elk tweetal paren zo weinig mogelijk verschillen. Wanneer dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is (b.v. door gebrek aan tijd of hulpmiddelen) worden de paren 
in het wedstrijdschema gerangschikt op basis van toeval. 

5.1.6 De TC bepaalt per reeks welke van de volgende score-methoden voor alle groepen wordt 
toegepast: 
� scoreberekening op basis van matchpunten, of 
� scoreberekening op basis van IMPs volgens de Butlertelling, of 
� scoreberekening op basis van IMPs volgens de cross-imp-telling. 
De keuze wordt voor aanvang van de reeks bekend gemaakt. 

5.1.7 De zitting-totaalscore van een paar op basis van matchpunten is het percentage bepaald 
overeenkomstig art. 12 WR-NBB, en afgerond op honderdsten van procenten. 
De zitting-totaalscore van een paar op basis van IMPs is het totaal van negatieve en 
positieve IMP-aantallen, door dat paar behaald op alle spellen van die zitting. 
De zitting-totaalscore voor een of meer paren wordt gecorrigeerd of vervangen als dat 
door bepalingen in dit reglement is voorgeschreven. 
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De zitting-totaalscore wordt afgerond op honderdsten van procenten c.q. IMPs.  
5.1.8 Waar in dit WCR een percentage wordt genoemd in verband met een zitting-totaalscore 

of een gemiddelde, dient bij toepassing van de Butler- en Cross-imp-telling te worden 
gelezen: 
� voor een gemiddelde van 50%: een gemiddelde van 0 IMPs, 
� voor een verschil of aftrek van 5%: een verschil of aftrek van 12  IMPs bij Butler- 

telling en 15 IMPs  bij Cross-imp-telling. 

5.2 Inschrijving en wijziging van paren 
5.2.1 Voor een reeks kunnen paren inschrijven bestaande uit twee of drie leden van de 

desbetreffende afdeling. Een paar dat hieraan voldoet en aan de voorgaande reeks van 
dezelfde afdeling heeft deelgenomen wordt geacht zich te hebben ingeschreven, tenzij 
dat paar zich voor aanvang van de nieuwe reeks bij de desbetreffende WL heeft 
afgemeld. 

5.2.2 Het is toegestaan dat drie spelers van hetzelfde paar  tijdens een zitting afwisselend 
deelnemen, maar niet dat tijdens een ronde wordt gewisseld.  

5.2.3 Een nieuw gevormd paar dat zich als deelnemer inschrijft nadat al een of meer zittingen 
van een reeks zijn gehouden krijgt voor de niet gespeelde zittingen een vervangende 
score. Indien de betrokken spelers in deze reeks niet deel hebben uitgemaakt van een 
ander ingeschreven paar dan worden ze beschouwd als afwezig te zijn geweest. Anders 
wordt het nieuw gevormde paar beschouwd als met een invaller te hebben gespeeld en 
krijgt het per zitting de behaalde score of het gemiddelde van de behaalde scores. 
Correcties voor het in een hogere of lagere lijn spelen zijn ook van toepassing. 

5.2.4 Een ingeschreven paar, bestaande uit twee spelers, mag in de loop van een reeks een lid 
van de desbetreffende afdeling dat nog niet is ingeschreven voor die reeks, als derde lid 
aan het paar toevoegen. 
Een lid dat al wel voor de desbetreffende reeks was ingeschreven mag als derde lid aan 
een ander paar worden toegevoegd. Het oorspronkelijke paar wordt uit de stand 
verwijderd. 

5.2.5 Indien naar oordeel van de TC gedurende een reeks nieuw gevormde of uitgeschreven 
paren ongewenste invloed hebben op de promotie of degradatie, clubkampioenschap 
e.d. dan heeft de TC het recht om hier corrigerend te handelen. 

5.3 Oneven aantal deelnemers 
5.3.1 Als in twee aansluitende groepen (A en B, B en C of C en D) een oneven aantal paren 

groter dan 8 aanwezig is, wordt/worden voor die groepen (een) combinatietafel(s) 
gevormd. De spellen aan een combinatietafel worden in elke ronde gespeeld door een 
NZ-paar uit de hoogste en een OW-paar uit de laagste van beide groepen.  
Wanneer voor een groep met 2N+1 aanwezige paren (N geheel) een combinatietafel 
wordt ingesteld, worden de MP-scores van de combinatietafel voor die groep 
gecorrigeerd met de factor N/6. 
De TC kan in afwijking hiervan vooraf meedelen dat de regel van Neuberg wordt 
toegepast.  
(IMP-scores aan een combinatietafel gelden ongecorrigeerd). 
 

5.3.2 Als in twee niet-aansluitende groepen een oneven aantal paren aanwezig is, probeert de 
WL door eenmalige plaatsing van paren in een hogere groep tot even en/of volgens 5.3.1 
combineerbare aantallen te komen. Bij voorkeur worden hiervoor de paren gekozen die in 
de actuele stand in hun groep bovenaan staan, echter een paar niet vaker dan eenmaal 
in een reeks. 
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Van een paar dat in een hogere groep speelt wordt de zitting-totaalscore verhoogd met 
5%. 
 

5.3.3 Elke groep waarin een oneven aantal paren aanwezig is en waarvoor niet op grond van 
5.3.1 of 5.3.2 een combinatietafel wordt gevormd, heeft een "stilzittafel": in elke ronde 
heeft één paar een stilzitronde, d.w.z. een ronde zonder tegenstander. De TC probeert te 
vermijden dat een groep herhaaldelijk een stilzittafel heeft. 

5.4 Geringe opkomst 
5.4.1 Wanneer voor een zitting minder dan 8 paren van een groep aanwezig zijn, wordt die 

groep voor die zitting samengevoegd met de naasthogere of naastlagere groep. 
5.4.2 Voor de bepaling van de zitting-totaalscore van deelnemers in de samengevoegde 

groepen worden de behaalde percentage-totalen van de paren in de laagste groep 
verhoogd met 5% en blijven die van de paren uit de hoogste groep onveranderd.  

5.5 Eigen gemiddelde en reeksgemiddelde 
5.5.1 Het  "reeksgemiddelde" voor een ingeschreven paar in een reeks is het gewogen 

gemiddelde van de zitting-totaalscores van dat paar in die reeks, na toepassing van de 
op grond van dit reglement toegekende vervangende, gecorrigeerde en aanvullende 
zittingresultaten. Totaalscores van zittingen waarin het paar een stilzitronde had, hebben 
het gewicht R-1/R, de overige totaalscores het gewicht 1. R is het aantal ronden waaruit 
de zitting bestaat. 

5.5.2 Het "eigen gemiddelde" voor een ingeschreven paar in een reeks komt overeen met het 
reeksgemiddelde, echter berekend over uitsluitend de zittingen waarin dat paar zonder 
invaller heeft gespeeld. 
Zolang een paar in een reeks geen zitting zonder invallers heeft deelgenomen, wordt het 
eigen gemiddelde gesteld op 50% resp. 0 IMP. 

5.6 Afwezigheid 
5.6.1 Zitting-totaalscores toegekend bij afwezigheid of bij deelname met een invaller worden in 

de loop van een reeks steeds herberekend na wijziging van het eigen gemiddelde. (Zij 
zijn dus pas definitief aan het eind van de reeks) 

5.6.2 Bij afwezigheid van een paar "met PBC-reden" wordt aan dat paar een zitting-totaalscore 
toegekend gelijk aan het eigen gemiddelde van dat paar.  
Een paar wordt geacht bij een zitting afwezig te zijn "met PBC-reden" als de afwezigheid 
wordt veroorzaakt doordat een of meer spelers van dat paar deelneemt aan een 
(nagenoeg)  tegelijkertijd gehouden 
� parencompetitie van de NBB of het NBB-district waartoe de PBC behoort, of 
� viertallencompetitie of bekerwedstrijd van de NBB of het district, mits daaraan wordt 

deelgenomen in een viertal dat de PBC vertegenwoordigt, of 
� bonds- of districtsvergadering, mits daaraan wordt deelgenomen als 

vertegenwoordiger van de PBC. 
5.6.3 Bij de eerste keer van afwezigheid “zonder PBC-reden" van een paar in een reeks wordt 

aan dat paar een zitting-totaalscore toegekend gelijk aan het eigen gemiddelde minus 5% 
met een maximum van 55%. Elke volgende keer van afwezigheid in die reeks wordt het 
maximum verminderd met 2,5%, dus resp. 52,5%, 50%, enz. 

5.6.4 Paren die voor een reeks hebben ingeschreven zijn verplicht bij verhindering ten minste 
een half uur voor aanvang van de zitting op een door de TC aangegeven wijze hun 
afwezigheid aan te kondigen. Zie ook lid 5.9. 
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5.7 Invallers  
5.7.1 Een paar waarvan tenminste twee ingeschreven spelers aanwezig zijn tijdens een zitting 

is verplicht zonder invallers deel te nemen in de eigen groep.  
5.7.2 Als een derde speler van een meespelend paar invalt bij een ander paar, moet de WL 

trachten te vermijden dat beide bedoelde paren rechtstreeks tegen elkaar spelen. 
5.7.3 Een paar waarvan slechts één speler tijdens een zitting aanwezig is mag deelnemen met 

een invaller. Het is niet toegestaan dat twee of meer invallers tijdens een zitting elkaar 
afwisselen.  
De TC weigert een invaller slechts als 
� de invaller geschorst is als lid van een NBB-vereniging, of 
� het bestuur de invaller niet toelaat of 
� de invaller naar het oordeel van de TC, mede op basis van de NBB-rating, een 

duidelijke versterking betekent, of 
� toelating anderszins in strijd is met dit reglement. 
Een invaller wordt in ieder geval als een duidelijke versterking beschouwd wanneer hij/zij 
behoort tot een paar dat in dezelfde reeks (dus op dezelfde speelmiddag of -avond) in 
een hogere groep is ingedeeld.  
Wanneer er twijfel kan zijn over de toelaatbaarheid van een invaller, dient het 
desbetreffende paar tijdig alle relevante informatie te verschaffen aan de WL. Als dat niet 
is gebeurd en de TC beslist achteraf dat daardoor de invaller ten onrechte is toegelaten, 
dan wordt het desbetreffende paar beschouwd als bij die zitting afwezig te zijn geweest. 
In de A-lijn op donderdag wordt het invallen van sterke spelers op prijs gesteld. Hier is de 
regel m.b.t. “duidelijk versterking” dus niet van toepassing. 

5.7.4 Aan een paar met invaller wordt als zitting-totaalscore toegekend: 
� het eigen gemiddelde minus 5%, wanneer dat getal hoger is dan de behaalde score, 
� het eigen gemiddelde plus 5%, wanneer dat getal lager is dan de behaalde score, 
� de behaalde score in alle andere gevallen. 

5.7.5 De WL kan toestaan dat een paar gedurende een deel van een zitting met een invaller 
speelt. De WL bepaalt of het paar wordt beschouwd als op die zitting volledig aanwezig, 
dan wel met invaller deelnemend. 

5.7.6 Paren die voor een reeks hebben ingeschreven zijn verplicht ten minste een half uur voor 
aanvang van de zitting op een door de TC aangegeven wijze hun invallers aan te 
kondigen. Zie ook lid 5.9. 

5.8 Combinatieparen 
5.8.1 Twee paren kunnen, als van elk paar slechts één speler aanwezig is, een combinatiepaar 

vormen. Zij delen de wens daartoe voor aanvang van de zitting mee aan de WL.  
De groep waarin het combinatiepaar deelneemt wordt als volgt bepaald: 
� als beide paren tot dezelfde groep behoren: die groep; 
� als beide paren tot opeenvolgende groepen behoren: de hoogste van beide groepen; 
� als beide paren tot verder uiteen liggende groepen behoren: de hoogste 

tussenliggende groep. 
5.8.2 Aan elk van de oorspronkelijke paren wordt het resultaat van het combinatiepaar 

toegekend zoals aan een paar met invaller (zie 5.7.4). De behaalde score geldt voor 
beide paren als uitgangspunt, ongeacht een eventueel verschil tussen de eigen groep en 
de groep waarin gespeeld is. Bij de bepaling van de zitting-totaalscores wordt vervolgens 
rekening gehouden met het eigen gemiddelde van elk paar afzonderlijk. 

5.8.3 Paren die voor een reeks hebben ingeschreven zijn verplicht ten minste een half uur voor 
aanvang van de zitting op een door de TC aangegeven wijze de combinaties aan te 
kondigen. Zie ook lid 5.9. 
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5.9 Meldingen van afwezigheid, combinatieparen of invallers 
5.9.1 Paren die voor een reeks hebben ingeschreven zijn verplicht ten minste een half uur, 

echter bij voorkeur meer dan twee uur, voor aanvang van de zitting op een door de TC 
aangegeven wijze hun afwezigheid, de combinatieparen of de invallers aan te kondigen.  
Indien een paar uit meer dan twee spelers bestaat dient ook bekend te zijn in welke 
samenstelling er gespeeld wordt.  

5.9.2 Een paar dat nalaat tijdig de afwezigheid of gewijzigde samenstelling te melden krijgt van 
de TC een waarschuwing en een correctie op de score. Bij afwezigheid een korting van 
vijf procent op de ondermarge van de garantieregeling en bij gewijzigde samenstelling 
een korting van vijf procent op de behaalde score..  

5.9.3 Veelvuldige overtreding in de zin van  lid 5.9.1 wordt door de TC aan het bestuur gemeld, 
dat daarop de TC kan opdragen dat paar uit te sluiten van deelname voor de duur van de 
lopende reeks of langer. 

5.9.4 Indien een paar naar het oordeel van de TC aannemelijk maakt dat een tijdige 
aankondiging in de zin van lid 5.9.1 door overmacht achterwege bleef dan wordt de 
correctie genoemd in lid 5.9.2 niet uitgevoerd. 

5.10 Reeksuitslag, promotie en degradatie 
5.10.1 Het resultaat van een paar over een reeks met vaste groepsindeling is gelijk aan het 

totaal van de zitting-totaalscores over alle zittingen van die reeks, Paren worden in de 
einduitslag van een reeks gerangschikt naar de hoogte van hun resultaat. 

5.10.2 Bij resp. 13 of minder, 14 t/m 17 of 18 of meer ingeschreven paren degraderen resp. de 
laatste 3, 4 of 5 paren uit de einduitslag van elke groep behalve de laagste groep, en 
promoveren  resp. de eerste 3, 4 of 5 paren uit de einduitslag van elke groep behalve 
de hoogste groep.  
De TC kan per groep een ander aantal promovendi en/of degradanten vaststellen 
wanneer dat wenselijk is om de groepsgrootten in overeenstemming te brengen met het 
in 5.1.3 bepaalde.. Een dergelijke beslissing wordt niet later dan bij aanvang van de 
voorlaatste zitting van de reeks bekend gemaakt.  

5.10.3 Bij de indeling volgens art. 5.10 voor de eerstvolgende reeks van dezelfde afdeling 
hebben de spelers van een gepromoveerd resp. gedegradeerd paar plaatsingsrechten in 
de naasthogere resp. naastlagere groep, de overige spelers voor plaatsing in dezelfde 
groep. 

5.11 Groepsindeling 
5.11.1 De TC verdeelt voor aanvang van een reeks de ingeschreven paren van een afdeling 

over de verschillende groepen volgens het bepaalde in dit reglement. 
5.11.2 Een speler die voor één reeks aan de TC heeft meegedeeld dat hij/zij zich voor die reeks 

niet inschrijft, behoudt zijn plaatsingsrechten tot de daaropvolgende reeks. Een speler 
kan niet voor twee opeenvolgende reeksen een beroep doen op deze mogelijkheid. 

5.11.3 Aan een ingeschreven speler die geen plaatsingsrechten heeft doordat hij/zij niet aan de 
voorgaande reeks van de desbetreffende afdeling heeft deelgenomen, verleent de TC 
plaatsingsrechten op grond van zijn/haar speelsterkte; de TC verleent echter geen 
plaatsingsrecht voor de hoogste groep. 

5.11.4 Een ingeschreven paar wordt niet in een bepaalde groep ingedeeld wanneer minstens 
twee spelers van dat paar plaatsingsrechten hebben voor een hogere groep, tenzij 
bedoelde indeling door samenvoeging of splitsing van groepen wordt gerechtvaardigd.  
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5.11.5 De indeling van paren van de hoogste tot en met de laagste groep dient overigens 
overeen te komen met de volgorde van de ingeschreven paren, gerangschikt naar de 
hoogte van de plaatsingsrechten van de sterkste twee spelers van elk paar en, bij gelijke 
plaatsingsrechten, hun posities in de uitslag van de voorgaande reeks. 

5.12 Clubkampioenschap 
5.12.1 Per afdeling en per seizoen wordt een paar als clubkampioen aangewezen op grond van 

de resultaten van de clubcompetitie. 
5.12.2 Aan het eind van elke reeks worden aan de deelnemende paren kampioenschapspunten 

toegekend volgens bijlage A.  
5.12.3 Als twee of meer paren in een reeks gelijk zijn geëindigd wordt het totaal van de 

kampioenschapspunten, verbonden aan de door hen gezamenlijk ingenomen plaatsen, 
gelijk over hen verdeeld. 

5.12.4 De kampioenschapspunten door een paar in de verschillende reeksen van de 
desbetreffende competitie met dezelfde ingeschreven spelers behaald worden bij elkaar 
geteld. Het paar met het hoogste totaal aantal kampioenschapspunten wordt 
aangewezen als clubkampioen. Bij gelijke totalen beslist de plaats in de uitslag van de 
laatste reeks. 

5.13 Slemkampioenschap 
5.13.1 Per afdeling en per seizoen wordt een speler als slemkampioen aangewezen op grond 

van de geboden en gemaakte slems tijdens de clubcompetitie. 
5.13.2 Aan de aanwezige ingeschreven speler(s) van een paar dat in de clubcompetitie een 

klein slem biedt en maakt worden steeds 2 punten toegekend, voor een groot slem 5 
slempunten. 

5.13.3 Slemkampioen wordt de speler die in één competitie het hoogste totaal aantal 
slempunten behaalt. Bij gelijke totalen beslist het hoogste aantal slempunten in de laatste 
reeks; als ook dat gelijk is wordt het slemkampioenschap gedeeld. 
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6. Bijlagen.  

6.1 bijlage A: Kampioenschapspunten 

 groep    
 A B C D 

plaats punten    
1 20 14 9 5 
2 18 12 7 3 
3 16 10 5 2 
4 15 9 4 2 
5 14 8 4 2 
6 13 8 3 1 
7 13 7 3 1 
8 12 7 3 1 
9 12 7 2 1 

10 11 6 2 1 
11 11 6 2 1 
12 11 6 2 1 
13 10 6 1 1 
14 10 5 1 1 

e.v. 9 5 1 1 

 

6.2 bijlage B: Inhoud systeemkaart 
 

Afspraken / gewoonten m.b.t.: 
� openingen (kracht, lengte) en antwoordbiedingen 
� vervolgbiedingen  
� gewijzigde vervolgbiedingen na tussenbieden door tegenpartij  
� biedingen na opening van de tegenpartij (w.o. evt. verdediging tegen zwakke 

openingen) 
� slemconventies 
� uitkomsten tegen troef- resp SA-contracten 
� signalen bij voorspelen partner, tegenpartij, renonceren 
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6.3 bijlage C: Eenvoudig biedsysteem 
 
(Biedermeijer® Groen zonder varianten,  
  verplicht bij ontbreken van een systeemkaart) 
 
Openingen en antwoorden: 
  1♣/1♦/1♥/1♠ ▫ ca. 13+ pt., 4-krt of langer ▫ limietantwoorden 
  1SA ▫ 15-17 pt, 4333/4432/5332 

  (geen 5-krt ♥/♠) 
▫ 2♣ Stayman,  2♦/2♥ Jacoby 
  ov reëel en limiet 

  2♣ ▫ mancheforcing of 
  SA-verdeling met 23+ pt 

▫ 2SA afwachtbod, 
  2♦/2♥/2♠ goede kleur  

  2♦/2♥/2♠ ▫ semi-mf (8-9 speelslagen) ▫ 2SA afwachtbod 
  2SA ▫ SA-verdeling met 20-22 pt ▫ 3♣ Stayman, 3♦/3♥ Jacoby 
  3♣ en hoger ▫ preemptief  

 
Vervolgbiedingen: natuurlijk 
Gewijzigde vervolgbiedingen na tussenbieden door tegenpartij: 
 antwoord op 2-niveau boven partners kleur: 5+ krt, 7-11 pt 
Bieden in kleur tegenstander: manche forcing 
Bieden na opening tegenpartij: 
 informatiedoublet 
 sprongvolgbiedingen 6+ krt, openingskracht 
Slemconventies: 
 Blackwood (4SA azenvragen, antw. 5♣ = 0, 5♦ = 1, enz.) 
 
Uitkomsten tegen SA en troef: 
 kleintje plaatje 
 hoogste van een serie (A van AH) 
 hoogste van een doubleton 
Signaleren: 
 na voorspelen partner en bij renonceren: hoog aanmoedigend voor bijgespeelde       
 kleur 
 na voorspelen tegenstander: geen signalen 
 
N.B. Verdere conventies (b.v. negatief doublet, 4e kleur, 1♣-opening met 3-kaart of 
korter) zijn zonder systeemkaart niet toegestaan. 
 


