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Begripsbepaling 

In dit reglement wordt verstaan onder 

Bestuur  - het bestuur van de Bridgeclub Wilhelminapark 

Imp   - international matchpoint (conversiescore bij viertallentelling) 

MP   - matchpoint (score bij parentelling) 

WP   - wedstrijdpunt (viertallen) 

Wilhelminapark - Bridgeclub Wilhelminapark 

 

13 Hoofdstuk 1 Algemeen 
1.1. Aan de interne competitiewedstrijden, evenals aan de overige door Wilhelminapark 

georganiseerde interne drives, kunnen uitsluitend leden van Wilhelminapark 

 deelnemen, tenzij er sprake is van een tijdelijk, duidelijk open karakter, van invallers 

 conform de invallersregeling (zie Hoofdstuk 2) of van personen die kennis willen maken 

 met Wilhelminapark omdat zij overwegen lid te worden. 

1.2.  Het (wedstrijd)seizoen loopt telkens van 1 september van enig jaar tot en met een, per 

 wedstrijdseizoen, door het bestuur nader vast te stellen datum in het volgende jaar.  

1.3.  Er wordt gespeeld conform de regels en reglementen van de BridgeBond.  

1.4.  Het gebruiken van Bruine Sticker Conventies en Hoogst Ongebruikelijk Methoden is niet 

 toegestaan.  

1.5.  Wilhelminapark kan meerdere speelmomenten organiseren. Voorafgaand aan het 

 wedstrijdseizoen publiceert de Technische Commissie van elk speelmoment voor elke 

 zitting van dat speelmoment de wedstrijdvorm. De Technische Commissie is gerechtigd 

 om bij onvoorziene omstandigheden lopende het seizoen wijziging(en) ten opzichte van 

 de gepubliceerde wedstrijdvorm aan te brengen.  

1.6.  Indien op een zitting gespeeld wordt volgens de systematiek van de zogenaamde NBB-

 Clubranking zijn de artikelen genoemd in Hoofdstuk 3 van toepassing. Bij de andere 

 zittingen zijn de artikelen van Hoofdstuk 4 van toepassing. 

1.7.  Per speelmoment is de Technische Commissie verantwoordelijk voor de organisatie, 

 inclusief voorbereiding en afwikkeling, van de wedstrijden en competities in bridge- en 

 wedstrijdtechnische zin. De Technische Commissie legt over deze verantwoordelijkheid 

 verantwoording af aan het bestuur.  

1.8.  Voor elk speelmoment is er een competitieleider die (eind)verantwoordelijk is voor een 

 correct en efficiënt verloop van de competitie en die bevoegd is alle daartoe strekkende 

 beslissingen te nemen. Tenzij door het bestuur anders vastgesteld, is dit de voorzitter 

 van de Technische Commissie van het speelmoment. 

1.9.  Voor iedere zitting/wedstrijd is er een wedstrijdleider die (eind)verantwoordelijk is voor 

 een correct en efficiënt verloop van de zitting/wedstrijd alsmede voor de vaststelling 

 van de uitslag van de zitting/wedstrijd. 
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1.10. De wedstrijden worden geleid door de wedstrijdleider. Deze bepaalt onder meer de 

 beschikbare speeltijd per ronde/ zitting / wedstrijd.  

1.11. Er wordt naar gestreefd dat op elke speelmoment ten minste één bevoegd arbiter 

 dienst doet. Arbiters zijn slechts bevoegd te arbitreren met betrekking tot  onderwerpen 

 en op het niveau waarvoor zij gekwalificeerd zijn. 

1.12. Bij de start van elke wedstrijd worden de namen van wedstrijdleider en arbiter(s) 

 bekend gemaakt. 

1.13. Het is de arbiter toegestaan om overtredingen te bestraffen met een bepaalde score of 

 aantal MP’s / Imp’s / WP’s. Tegen de beslissing van de arbiter kan protest ingediend 

 worden bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider maakt een verslag van het ingediende 

 protest, dat moet worden ondertekend door beide spelers van een paar. De 

 wedstrijdleider doet afschrift van het protest toekomen aan het protesterende paar en 

 indien van toepassing aan de tegenstanders. De wedstrijdleider legt het protest voor 

 aan de protestcommissie van Wilhelminapark. 

1.14. De tijden van het inschrijven voor de zittingen/wedstrijden alsmede het melden bij de 

 inschrijftafel worden per speelmoment door de Technische Commissie bekend gemaakt.  

1.15. Uiterlijk 5 minuten voor het begin van de zitting dienen alle spelers aan de starttafel 

 plaats genomen te hebben. 

1.16. Afmelding dient volgens een door het bestuur vastgestelde wijze te geschieden. De 

 Technische Commissie van een speelmoment kan voorafgaand aan het speelseizoen 

 nadere precisering aanbrengen. 

1.17. Bij verhindering van één of meer spelers is het toegestaan om een (of meerdere)  

invaller(s) te laten spelen volgens de invallersregeling (zie Hoofdstuk 2). 

 

2. Hoofdstuk 2 Invallersregeling  
2.1.  Een paar, drietal of viertal is zelfverantwoordelijk voor het zorgen voor invaller(s). 

2.2. Er worden bij interne wedstrijden geen beperkingen gesteld aangaande invallers van 

binnen de club. Wel moet bij inschrijving (zie artikel 1.14)  gemeld worden, dat er sprake 

is van invaller(s). Een lid van BCW mag per seizoen 5 maal met een invaller van buiten de 

club spelen. 

2.3. De competitieleider is conform art. 1.8 bevoegd van het bepaalde in artikel 2.2 af te 

wijken. 

 

3. Hoofdstuk 3 Spelen volgens de NBB-Clubranking 
3.1.  De wijze van berekening van de rankingpunten is te vinden in het document “De NBB-

 Clubranking – de basistheorie.pdf” zoals gepubliceerd op de website van de BridgeBond. 

 Gerekend wordt volgens de zogenaamde Dynamische rekenmethode. De parameters, 

 zoals bedoeld in dit reglement, zijn te vinden op 

 https://www.bridge.nl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=448 . 

3.2. Het bestuur stelt voorafgaand aan elk speelseizoen na overleg met de Tc’s de 

parameters vast voor de overigens vaste formules voor de berekening van de behaalde 

rankingpunten en voegt deze als bijlage B aan het wedstrijdreglement toe.  

3.3. Behaalde scores bij feestelijke en bijzondere drives worden niet omgezet in 

rankingpunten en tellen ook niet mee voor het kampioenschap van het speelmoment. 
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De Technische Commissies geven voorafgaand aan het seizoen in het speelschema aan 

welke zittingen meetellen voor de clubranking. 

3.4. Alle speelsoorten (paren, butler, viertallen) worden omgerekend naar rankingpunten. 

3.5.  Bij begin van een nieuw seizoen kent de Technische Commissie voor elke speler een 

 ranking toe die gebaseerd is op de 4 meest recent behaalde rankingpunten van het 

 afgelopen seizoen zoals beschreven in bijlage B. 

3.6.  Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de Technische Commissie een vervangende 

ranking, op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB-rating, of 

andere aanwijzingen. 

3.7. Voor elke speler wordt een ranking bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn 

of haar 4 meest recent behaalde rankingpunten, zoals opgenomen in bijlage B. 

3.8. Organisatie van zittingen 

a.  De wedstrijdleider bepaalt voor elke zitting het aantal lijnen, het aantal spellen en 

 het aantal ronden. 

b.  De wedstrijdleider stelt voor elke zitting de lijnindeling op basis van de ranking vast. 

3.9.  Er geldt geen opkomstplicht, maar wel afmeld- c.q. aanmeldplicht.  

3.10. Paren of spelers die zich niet tijdig afmelden, krijgen per keer een aftrek van 0,25 op hun 

 rating-gemiddelde voor het clubkampioenschap. 

3.11. Per bridgeseizoen wordt om het kampioenschap per speelmoment gestreden. Voor het 

 kampioenschap per speelmoment tellen alle rankingpunten mee die tijdens de paren-, 

 butler- en viertallencompetities worden toegekend. Het kampioenschap per 

 speelmoment wordt uitgeroepen in twee categorieën, te weten:  

a.  Individueel. De speler die het hoogste gemiddelde over zijn behaalde 

rankingpunten heeft bereikt is individueel kampioen. Voorwaarde is dat de speler 

minimaal 75% (afgerond) van de meetellende zittingen heeft gespeeld. Als een 

speler meer dan 75% van deze zittingen heeft gespeeld, vallen de slechtste 

rankingpunten af met een maximum van 5. (Voorbeeld. Er is 28 keer gespeeld, 75% 

is dan 21 keer. Als een speler 25 keer heeft gespeeld, vallen de 4 slechtste 

rankingpunten af.) 

b.  Paren/Driemanschappen. Het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde 

over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft bereikt, is kampioen paren. 

Voorwaarde is dat de spelers van het paar of driemanschap minimaal 65% 

(afgerond) van de zittingen met elkaar hebben gespeeld. Bij viertallen zittingen is 

het voldoende dat de spelers in hetzelfde team hebben gespeeld. Als een 

paar/driemanschap vaker dan 65% van de zittingen heeft gespeeld, vallen maximaal 

de 3 slechtste rankingpunten af. 

c.  Vrijstelling wegens clubverplichting. Een speler c.q. paar dat niet aan de vereiste 

75% c.q. 65% deelname kan voldoen, wordt vrijgesteld van dit criterium, indien en 

uitsluitend voor zover dat veroorzaakt wordt door clubverplichtingen.  

3.12. Er worden slempunten toegekend aan paren die een slemcontract bieden en halen. De 

 gehanteerde puntentelling wordt jaarlijks vastgesteld door de Technische Commissie. 

 Aan het eind van het seizoen wordt de stand van de slempunten opgemaakt en daarmee 

 de slemkampioen per speelmoment aangewezen. 
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4. Hoofdstuk 4 Spelen volgens de competitievorm promotie/degradatie 
4.1. De wedstrijden worden gespeeld in een aantal blokken van, zo mogelijk, zes of zeven 

zittingen. Per seizoen wordt het aantal zittingen per blok zoveel mogelijk gelijk 

gehouden. 

4.2. De indeling van het eerste blok gebeurt op basis van de eindstand van het laatste blok 

van het voorgaande seizoen. Nieuwe paren worden ingedeeld op grond van hun 

gemiddelde speelsterkte. Nieuwe clubleden worden ingedeeld op grond van hun door 

de competitieleider geschatte speelsterkte. 

4.3. De wedstrijdleider bepaalt per speelavond het aantal lijnen, het aantal spellen en het 

aantal ronden. 

4.4. Na ieder blok vindt op basis van de eindstand promotie en degradatie plaats tussen de 

lijnen. Het aantal paren dat promoveert dan wel degradeert bedraagt - naar boven 

afgerond - 20% van het aantal paren uit de betreffende lijn. 

4.5. Indien een aanpassing van de grootte van één of meer lijnen gewenst is, kan de 

Technische Commissie besluiten tot een versterkte of verminderde promotie of 

degradatie. Dit wordt bij het begin van het betreffende blok bekend gemaakt. 

4.6. De eindscore - en daarmee de eindstand - van een blok is het gewogen gemiddelde 

percentage behaald over de gespeelde zittingen, waarbij een minimum aantal gespeelde 

zittingen wordt gehanteerd dat drie minder is dan het totaal aantal zittingen van het 

blok. Voor maximaal drie zittingen wordt in geval van tijdig gemelde afwezigheid (zie 

artikel 1.16) een vervangende score van het Eigen Gemiddelde toegekend, die als volgt 

wordt bepaald: de eerste keer Eigen Gemiddelde maal 100%, de tweede keer Eigen 

Gemiddelde maal 90% en de derde keer Eigen Gemiddelde maal 75%. Bij de vierde en 

volgende afwezigheid wordt een score van nul procent toegekend. De nulscore telt mee 

voor de eindscore en het Eigen Gemiddelde.  

4.7. Als twee spelers van verschillende paren uit al dan niet dezelfde lijn van dezelfde 

speelavond samenspelen dan is dat in de terminologie van de reglementen van de 

BridgeBond een combipaar. De behaalde score geldt voor beide paren. Beide paren 

worden geacht aanwezig te zijn geweest. 

4.8. Voor spelen met een invaller van buiten de club of een invaller van een ander 

speelmoment van Wilhelminapark geldt dezelfde regel als voor een combipaar (zie 4.7). 

De score wordt overgenomen in de competitiestand voor het paar dat met een invaller 

speelt. 

4.9. Het Eigen Gemiddelde van een paar wordt in elk blok bepaald uit de behaalde resultaten 

door het standaard ingestelde NBB-rekenprogramma.  

4.10. In bijzondere gevallen kan de competitieleider een correctie op een invallersscore 

plegen. 

4.11. Het kampioenschap van het speelmoment wordt als volgt bepaald:  

 bij de eindscore van ieder blok wordt per lijn een bonus opgeteld; samen vormen zij de 

behaalde “kampioenspunten” voor het betreffende blok. De paren die in de laagste lijn 

gespeeld hebben krijgen geen bonus. De paren van de één-na-laagste lijn krijgen een 

bonus van acht kampioenspunten. De paren van de twee-na-laagste lijn krijgen een 

bonus van 16 kampioenspunten, enz. 
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4.12. De kampioenspunten van alle blokken van het seizoen worden bij elkaar opgeteld. Aldus 

 verkrijgt men na afloop van het laatste blok een totaalklassement. 

4.13. Het paar dat de hoogste totaalscore (d.w.z. de meeste kampioenspunten) heeft behaald, 

 is de kampioen van het speelmoment van het seizoen. 

4.14. B-kampioen is het paar dat in het eerste blok van het seizoen in de B-lijn heeft gespeeld 

 en het hoogste aantal kampioenspunten heeft behaald. 

4.15. C-kampioen is het paar dat in het eerste blok van het seizoen in de C-lijn heeft gespeeld 

 en het hoogste aantal kampioenspunten heeft behaald. 

4.16. De speelmoment-kampioen kan niet tegelijkertijd kampioen zijn in één van de andere 

 categorieën. 

4.17. Er worden slempunten toegekend aan paren die een slemcontract bieden en halen. De 

gehanteerde puntentelling wordt jaarlijks vastgesteld door de Technische Commissie. 

Aan het eind van het seizoen wordt in elke sectie de stand van de slempunten 

opgemaakt en daarmee de slemkampioen aangewezen. 

4.18. Bij afwezigheid in verband met vertegenwoordiging van Wilhelminapark, bijv. in een 

externe competitie, krijgt een paar een vervangende score van het EG over de overige 

gespeelde zittingen van het blok, doch minimaal 52 %. De betreffende zitting telt mee 

als gespeelde zitting en als volledige Eigen Prestatie. 

4.19. Het is toegestaan éénmaal per seizoen een compleet blok over te slaan met behoud van 

de plaats in de betreffende lijn, mits dat tijdig is aangekondigd bij de betreffende 

Technische Commissie. 

4.20. In uitzonderlijke gevallen kan de Technische Commissie besluiten dat een paar één of 

meer zittingen van een blok buiten mededinging mee kan spelen, met behoud van de 

plaats in de betreffende lijn. 

4.21. Indien onverhoopt tijdens een lopend blok, doordat een lijn te weinig paren omvat, 

twee lijnen samengevoegd moeten worden, krijgen de paren uit de laagste lijn per 

zitting een bonus van 8% op hun score. 

 

 

5. Hoofdstuk 5 Interne viertallencompetitie  
5.1.  Het is mogelijk een interne viertallencompetitie te laten plaatsvinden. Dit kan per 

 speelmoment of speelmomentoverstijgend. 

5.2.  Het reglement voor de interne viertallencompetitie wordt vastgesteld door het bestuur, 

 na overleg met de Technische Commissies.  

 

6. Hoofdstuk 6 Externe viertallencompetitie  
6.1.  Wilhelminapark houdt zich aan de regels en reglementen die voor de 

 viertallencompetitie door de BridgeBond, respectievelijk het District Utrecht gehanteerd 

 worden. Het Aanvullend Reglement Viertallencompetitie van het District Utrecht, zoals 

 jaarlijks gepubliceerd bij het wedstrijdschema, is eveneens van toepassing. 

6.2.  Wie voor een andere vereniging in een externe viertallencompetitie speelt, mag niet in 

 de externe viertallencompetitie voor Wilhelminapark uitkomen. 

6.3.  Spelers komen uit namens Wilhelminapark. De verkregen plaatsen in een bepaalde 

 klasse van de Bondscompetitie of de Districtscompetitie zijn clubplaatsen. Spelers 
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 kunnen daarom geen enkel recht op een plaats in een bepaalde klasse ontlenen aan 

 door hen behaalde competitieresultaten. 

6.4.  Het bestuur van Wilhelminapark bepaalt, in overleg met de viertallenleider, de 

 opstelling en de volgorde van de teams en daarmee de klasse waarin zij uitkomen. Over 

 het algemeen zullen de sterkste teams in de hoogste klassen worden geplaatst. 

6.5.  Indien iemand zich in de loop van de externe viertallencompetitie terugtrekt, waardoor 

 het betreffende team uit de competitie moet worden teruggetrokken, zullen de kosten 

 van de boete die aan Wilhelminapark door het District worden opgelegd, op de 

 betreffende persoon worden verhaald. In geval van overmacht kan een uitzondering 

 worden gemaakt. 

6.6.  De teamcaptains geven uiterlijk op de dag na de wedstrijd de uitslag door aan de 

 viertallenleider van Wilhelminapark. 

6.7.  De teamcaptains dienen ervoor te zorgen dat bij thuiswedstrijden alle attributen die 

 voor de wedstrijd zijn gebruikt weer worden opgeruimd. 

6.8.  Met betrekking tot de externe viertallencompetitie gelden de invallerregels van het 

 District Utrecht van de BridgeBond. Deze regels staan op de website van het district. 

 

7. Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 
7.1.  Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de desbetreffende Technische 

 Commissie. 

7.2.  Beroep tegen een beslissing van de competitieleider of wedstrijdleider is mogelijk bij de 

 protestcommissie.  

7.3.  De regels over dit protest staan in een bijlage van dit reglement.  
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Bijlage A  Protestcommissie 

A. Bridgeclub Wilhelminapark kent een protestcommissie van drie personen. De leden van 

de protestcommissie worden telkens bij de aanvang van het seizoen door het bestuur 

aangesteld.  

B. Een paar kan protesteren tegen de beslissing van de wedstrijdleider. Het protest dient 

bij de wedstrijdleider ingediend te worden. Dit kan tot uiterlijk een half uur na afloop 

van de wedstrijd. Deze noteert het protest op een protestformulier, waarbij de situatie 

wordt beschreven alsmede de mening van het protesterende paar en die van de 

tegenstanders (voor zover nog aanwezig). Aan partijen en wedstrijdleider wordt 

gevraagd dit formulier ter plekke te ondertekenen. Dit formulier legt het geschil vast. 

Partijen hebben recht op een kopie van dit formulier. De Protestcommissie beslist op 

basis van dit formulier. Als het formulier niet compleet kon worden ingevuld 

(bijvoorbeeld omdat de tegenstander voor het verstrijken van de protesttijd is 

vertrokken) dan wordt invullen door de afwezige partij en ondertekening later per e-

mail geregeld. 

C. Protesten tegen beslissingen van een lid van de Technische Commissie dat geen 

wedstrijdleider is, worden eerst met een gediplomeerd wedstrijdleider overlegd. Indien 

deze de beslissing stand houdt en het protesterende paar het protest handhaaft, draagt 

de Technische Commissie het protest voor aan de protestcommissie.  

D. Er is geen protestgeld verschuldigd.  

E. De leden van de protestcommissie dienen zich, tot het moment van de uitspraak, 

terughoudend op te stellen inzake (opmerkingen over) het ingediende protest 

F. Indien een lid van de protestcommissie op enigerlei wijze betrokken is bij het protest 

treedt dit lid tijdelijk terug. Het bestuur benoemt (voor de behandeling van dit protest) 

een vervangend lid.  

G. De protestcommissie kan zich buigen over de volgende zaken:  

a Overtreding van de gedragsregels in de spelregels. Van de leden van de 

protestcommissie wordt verwacht dat zij een oordeel vormen over ongeoorloofde 

informatie, verkeerde informatie of ongeoorloofde misleiding.  

b Indien de protestcommissie van mening is dat er een overtreding is begaan en dat de 

niet overtredende partij is benadeeld door deze overtreding dan dient zij een 

vervangende score vast te stellen in overeenstemming met de spelregels en kan zij 

de overtredende partij apart bestraffen. 

H. Fout van de wedstrijdleider (artikel 82 Spelregels voor wedstrijdbridge). 

a Indien herstel nog mogelijk is zal de protestcommissie de wedstrijdleider verzoeken 

de score op het spel te herzien. 

b Indien geen herstel meer mogelijk is past de protestcommissie artikel 82C toe. 

I. Procedurele straf (artikel 90). Indien de protestcommissie van mening is dat de 

wedstrijdleider een overtredend paar te zwaar heeft gestraft door een procedurele straf 

te geven, kan de commissie de wedstrijdleider verzoeken deze ongedaan te maken. 

Indien de protestcommissie van mening is dat voor de bestreden beslissing alsnog een 

procedurele straf op zijn plaats is, kan de commissie deze opleggen. 

J. De protestcommissie betrekt bij de oordeelsvorming, of het genomen besluit in 

overeenstemming is met de spelregels en reglementen van de BridgeBond en kan in een 

concrete situatie zijn overwegingen toetsen aan een niet betrokken wedstrijdleider. 
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K. De protestcommissie deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de betrokken spelers, de 

Technische Commissie en het bestuur. Toezending per e-mail wordt geacht een 

schriftelijke mededeling te zijn.  

L. Het is niet mogelijk tegen de uitspraak in beroep gaan bij de protestcommissie van de 

BridgeBond.  
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Bijlage B   Parameters voor de NBB-Clubranking 
Ranking:   het gemiddelde van de laatste 4 rankingpunten 

Verschil max/min per lijn: 40 

Breedte A-lijn:   60 – 100 (gemiddelde ranking 80) 

Breedte B-lijn:   50 – 90 (gemiddelde ranking 70) 

Breedte C-lijn:   40 – 80 (gemiddelde ranking 60) 

Gerekend wordt volgens de zogenaamde Dynamische rekenmethode zoals beschreven in het 

document “De NBB-Clubranking – de basistheorie.pdf”  

Volledigheidshalve: alle getallen in deze bijlage en de hierboven genoemde rekenmethode vormen 

de parameters, bedoeld in lid 3.1 en in lid 3.2 van dit reglement. 

 


