
Wedstrijdreglement Bridgeclub Houten, versie 10,  november 2018 
 
Artikel 1. Definities en uitgangspunten  

1. Bridgeclub Houten bestaat uit de afdelingen “Woensdagavond” (kortweg woav)  en 
“Donderdagmiddag” (domi).  

2. Waar in dit reglement wordt gesproken over het Bestuur wordt bedoeld het bestuur 
van de Bridgeclub Houten. 

3. Waar in dit reglement wordt gesproken over de Wedstrijdcommissie wordt bedoeld 
de groep mensen die in deze commissie – één voor de woav en één voor de domi – 
door de ledenvergadering is benoemd. 

4. Er wordt gespeeld conform het reglement van de N.B.B. Een wedstrijdleider zal  
conform dit reglement handelen. Mocht een speler zich niet met de uitspraak van de 
wedstrijdleider kunnen verenigen dan kan beroep worden aangetekend bij de 
Wedstrijdcommissie. 

Artikel 2. Wedstrijdvormen 

1. De Wedstrijdcommissie doet via het bestuur aan de ledenvergadering een voorstel 
voor de wedstrijdvormen en de frequenties daarvan voor het komende seizoen. Na 
vaststelling in de ledenvergadering zullen de wedstrijdvormen en speelkalender 
bekend gemaakt worden. 

2. Het bridgeseizoen kent de volgende wedstrijdvormen: 
a. Parencompetitie: één voor de woav; één voor de domi. 
b. Top-integraalcompetitie: één voor de woav; één voor de domi. 
c. Gemeenschappelijke wedstrijd tussen leden van de woav en de domi.  
d. Andere zittingen zoals door de ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel 3. Groepsindeling 

1. Parencompetitie 
a. Bestaande paren worden ingedeeld naar speelsterkte. Aan het begin van een 

nieuw seizoen is de eindrangschikking van de vorige competitie leidend, 
rekening houdend met de laatste 6 uitslagen. Daarna bepaalt het gemiddelde 
van de 6 meest recente uitslagen wekelijks welk paar in welke groep gaat 
spelen. 

b. Nieuw gevormde paren van binnen de club worden ingedeeld op basis van 
hun gezamenlijke rankingpunten (zie artikel 6.) 

c. Nieuw gevormde paren van buiten de club worden conform inschatting van 
de Wedstrijdcommissie ingedeeld. 

2. Top-integraalcompetitie 
a. De paren worden niet ingedeeld naar speelsterkte, maar willekeurig 

ingedeeld  met dien verstande dat de paren zo goed mogelijk gemixt worden. 



3. Gemeenschappelijke wedstrijd woav-domi 
a. De paren worden niet ingedeeld naar speelsterkte, maar willekeurig 

ingedeeld  met dien verstande dat de paren van de woav en domi zo goed 
mogelijk gemixt worden. De uitslag wordt niet verwerkt in enige stand, maar 
komt in aanmerking voor uit te reiken prijzen. Voorbeeld is de Kerstdrive. 

4. Andere zittingen 
a. Afhankelijk van de wedstrijdvorm.  

Artikel 4. Invallers en afwezigheidsbepalingen 

1. Als men niet aanwezig kan zijn op een zitting dient men zich verplicht af te melden. 
2. Afmelden gebeurt primair door dit tijdig te melden in het afmelddocument. 
3. In geval van onvoorziene omstandigheden kan men zich uiterlijk tot woensdagavond 

18.00 uur afmelden voor de zitting van dezelfde avond of 21.00 uur voor de zitting 
van komende donderdagmiddag. Dit afmelden dient bij voorkeur via e-mail te 
geschieden of anders via een telefonische melding naar degene die computerdienst 
heeft. 

4. Ieder lid mag zich laten vervangen door een invaller van binnen de club. 

Artikel 5. Wachtlijsten 

Leden kiezen normaliter voor één dan wel twee vaste speellocaties. In het laatste geval 
noemen we dit “dubbelleden”.  

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om van locatie te wisselen. Echter hier geldt wel een 
belangrijke voorwaarde, namelijk  dat er voldoende capaciteit moet zijn om de wisseling 
mogelijk te maken. Is die er niet dan wordt er een wachtlijst ingesteld en geldt de volgende 
volgorde qua toekenning: 

1. Leden die óf op woav óf op domi spelen 
2. Nieuwe leden (van buiten de club) 
3. Huidige leden die dubbellid willen worden 

Artikel 6. Ranking 

1. Na iedere zitting worden de behaalde percentuele uitslagen omgezet in 
rankingpunten. 

2. Er is een ranking voor individuele spelers én paren 
a. De ranking van een individuele speler is het gemiddelde aantal rankingpunten 

dat de speler heeft behaald gedurende de laatste 6 behaalde uitslagen. Een 
afwezigheid heeft dus geen gevolgen voor de ranking. 

b. De ranking van een paar is gelijk aan de som van de beide individuele 
rankings. 



3. In principe wordt gespeeld met een vaste paarindeling, maar met een ander spelen is 
ook mogelijk. De prestatie met een andere speler telt gewoon mee in de persoonlijke 
ranking. 

Artikel 7. Clubkampioen paren 

1. Clubkampioen kan alleen een paar worden dat een minimaal aantal wedstrijden 
heeft gespeeld. Dit minimum wordt aan het begin van het seizoen bepaald. 

2. De Clubkampioen komt voort uit de paren die – met inachtneming van punt 1 – het 
hoogst zijn geëindigd in de parencompetitie van de woav en de domi. Hun onderlinge 
score qua meesterpunten bepaalt wie de Clubkampioen wordt. Daarbij tellen 
meesterpunten, behaald als invaller, niet mee. 

Artikel 8. Zittingen 

1. Tijdens elke zitting dient men een systeemkaart te kunnen tonen. 
2. Men dient 10 minuten vóór aanvang van de zitting aanwezig te zijn. 
3. Indien men niet op tijd aanwezig is wordt men geacht afwezig te zijn. 
4. Normaliter worden 4 spellen per ronde gespeeld. De speeltijd per spel is gemiddeld  

7 minuten. Voor het wisselen tussen de ronden zijn 2 minuten beschikbaar. 
5. Een klok geeft 7 minuten voor het verstrijken van de ronde een geluidsignaal. Dit 

betekent dat men 7 minuten de tijd heeft om de resterende spellen te spelen. Als 
deze 7 minuten verstreken zijn en het betreffende spel is nog niet (helemaal) 
gespeeld, dient men het spel als Niet Gespeeld in te vullen. 

Artikel 9. Onvoorziene zaken 

Ten aanzien van zaken en omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet ligt de 
beslissing bij het Bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


