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Spelregels 
Artikel 1 
De vereniging is aangesloten bij het district Utrecht van de Nederlandse 
Bridgebond. De competitie wordt gespeeld volgens de NBB-spelregels, vermeld in 
“Spelregels voor wedstrijdbridge”. Deze zijn altijd in de speelzaal aanwezig. Leden 
kunnen het spelregelboekje digitaal of op papier verkrijgen bij de NBB. 

Speelseizoen 
Artikel 2 
Het competitieseizoen loopt van de 1e dinsdag van september tot en met de 
laatste dinsdag van mei. Gedurende het seizoen worden door de ledenvergadering 
op voordracht van het bestuur enkele avonden gereserveerd voor speciale 
evenementen, zoals Kerstdrive, Paasdrive, uitwisseling met andere clubs e.d. 
Bij beschikbaarheid van zaalruimte en wedstrijdleiders wordt gedurende de 
maanden juni t/m augustus een zomeravondcompetitie gespeeld. De speelvorm 
daarvan wordt in mei bekend gemaakt. 

Speelprogramma  
Artikel 3 
Op voordracht van het bestuur wordt door de ledenvergadering het 
speelprogramma voor het aanstaande seizoen vastgesteld. In dit programma wordt 
ook aangegeven welke speelvormen (zoals paren, ladder, viertallen, Butler, 
topintegraal) in de verschillende blokken worden gespeeld. In overleg met de leden 
kan het Ruitenboertoernooi als reguliere zitting in een competitieblok gespeeld 
worden. 

Lijnen en tafels 
Artikel 4 
Afhankelijk van het aantal aanwezige paren en de speelvorm, wordt gespeeld in 
meerdere lijnen. Om een rusttafel te vermijden, is het mogelijk om invalparen te 
vragen om aan een zitting deel te nemen. 

Speeltijd 
Artikel 5 
De wedstrijdleider ziet er op toe, dat de speeltijd voor 4 spellen in één speelronde 
het half uur niet overschrijdt. De klok wordt zodanig ingesteld dat 7 min voor het 
einde van de ronde een signaal klinkt. De vier spelers aan tafel beoordelen of er 
nog genoeg tijd is om het laatste spel te spelen. 
Als door tijdgebrek een spel niet meer kan worden gespeeld, moet dit in de 
Bridgemate als “niet gespeeld” worden ingevoerd. Echter, in gevallen dat nog 
gespeeld wordt als het signaal tot wisselen heeft geklonken, wordt het spel 
conform de Spelregels uitgespeeld. 

Naspelen 
Artikel 6 
Het naspelen van spellen is niet toegestaan. 
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Systeemkaart 
Artikel 7 
Elk paar in de A-lijn dient ongevraagd aan de tegenstanders een systeemkaart ter 
inzage te geven. Deze kaart moet ingevuld zijn volgens de normen van de NBB. In 
de lagere lijnen is een systeemkaart niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. 

Verdediging tegen biedingen die zowel sterk als zwak kunnen zijn 
(Multi) 
Artikel 8 
In navolging van thans geldende bepalingen van de NBB is het toegestaan om 
tijdens het bieden de eigen verdediging tegen de Multi 2R (of eventueel Multi 2K) 
te raadplegen. Deze verdediging moet op een apart blaadje staan en wordt geacht 
deel uit te maken van de systeemkaart van de tegenstander. 
Conform art. 40Bc van de “Spelregels voor wedstrijdbridge” is het toegestaan de 
systeemkaart van de tegenstanders te raadplegen als het zijn of haar beurt is om 
te bieden of te spelen. 

Nieuwe leden 
Artikel 9 
Nieuwe leden of paren krijgen een beginranking die hun speelsterkte zo goed 
mogelijk benadert. 

Partnership 
Artikel 10 
Als een partnership in de loop van het seizoen wordt beëindigd, behouden beide 
spelers de individuele ranking en nemen deze mee naar de nieuwe combinaties. De 
aanvangsranking van de nieuwe combinaties wordt dan bepaald door de som van de 
individuele rankingen van beide spelers te nemen. Dit geldt ook voor het 
clubkampioenschap. Als een lid een nieuw partnership vormt met iemand van 
buiten de vereniging, krijgt het nieuwe lid een beginranking die haar of zijn 
speelsterkte zo goed mogelijk benadert. 

Automatisering 
Artikel 11 
V.O.G. - De Linge gebruikt een dupliceermachine in combinatie met door een 
computerprogramma geschudde spellen. De resultaten worden via het Bridgemate-
systeem en het NBB-Rekenprogramma verwerkt en gepubliceerd. Mede daarom mag 
aan tafel een spel nooit opnieuw geschud worden, ook niet na een rondpas in de 
eerste ronde.  
Als om wat voor reden dan ook geen spelverdelingen gedupliceerd kunnen worden, 
dan vallen we terug op hand geschudde spellen. Als er geen scores van de 
Bridgemates in de computer kunnen worden ingelezen, vallen we terug op reizende 
scorekaarten en voeren naderhand de uitslag handmatig in. 

Gang van zaken 
Artikel 12 
Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken aan de 
speeltafel. Noord controleert of de juiste spellen gespeeld gaan worden en in de 
juiste windrichting.  
De scores worden via de Bridgemate ingevoerd. Dit is een verantwoordelijkheid van 
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zowel Noord als Oost. Noord voert de scores in, Oost controleert. Oost of Noord kan 
het behaalde percentage en de al eerder ingevoerde resultaten voorlezen. 
Aan het eind van de avond zorgen allen ervoor dat de Bridgemate, de spellen, de 
biddingboxen en het tafelkleedje op de daartoe aangewezen plaats worden 
ingeleverd. 

Afmelden 
Artikel 13 
Afmelden bij de daartoe aangewezen persoon dient uiterlijk te gebeuren op de 
middag van de speelavond vóór 17:00 uur. Afmelden kan ook via de website van de 
vereniging. 

Verhindering 
Artikel 14 
In gevallen dat de eigen partner is verhinderd, mag een vervanger worden geregeld 
in overleg met de wedstrijdleider. Spelen met een invaller die geen lid is van de 
vereniging is toegestaan. Invallers, die lid zijn van de NBB, moeten hun lidnummer 
opgeven. 

Scoreberekening 
Artikel 15 
De indeling van de en de behaalde scores worden verwerkt in de door de NBB 
beschikbaar gestelde ‘NBB-Clubranking’. Dit systeem vertaalt behaalde 
percentages en IMP in een persoonlijke doorlopende ranking. De ranking van een 
paar is de som van de rankingen van de afzonderlijke spelers. Voor een uitgebreide 
toelichting en de gebruikte rekenmethodes wordt verwezen naar 
https://www.nbbclubsites.nl/club/2040/iframe/%3Fpath%3Dhttps%3A//
www.nbbclubsites.nl/ranking/
viewer.html%3Fclubaccount%3Dbc.vog.delinge%40gmail.com  

Onder de knop ‘Uitleg’. 

Spelen met eigen partner 
Artikel 16 
Er zijn geen eisen betreffende het spelen met de eigen partner. Spelen met 
invallers is onbeperkt toegestaan, maar kan gevolgen hebben voor het 
kampioenschap. 

Spelen met andere partner 
Artikel 17 
Indeling vindt plaats in de Ranking Manager m.b.v. de (eventueel geschatte) 
rankingen van beide spelers. 

Buiten mededinging 
Artikel 18 
Vervallen. 

Promotie en degradatie 
Artikel 19 
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Vervallen. 

Clubkampioen 
Artikel 20 
De clubkampioen wordt berekend door de Ranking Manager. Een paar moet 
minstens 2/3 van het totaal aantal zittingen in de juiste samenstelling spelen om 
kampioen te worden. 

Slemkampioen 
Artikel 21 
Gedurende de reguliere competitieblokken wordt een slemcompetitie bijgehouden. 
Voor een geboden en gemaakt klein slem krijgt men 1 punt, voor een geboden en 
gemaakt groot slem 3 punten. Deze punten worden individueel bijgehouden. Het 
lid met het hoogste aantal slempunten is slemkampioen. Bij gelijk aantal punten 
geldt de totaal behaalde score volgens de scoretabel. 

Speelblokken 
Artikel 21a 
De Ranking Manager verdeelt het seizoen in doorgaans 6 ongeveer gelijke blokken 
van 5 of 6 zittingen en houdt daarover kleinere klassementen bij. Voor een notering 
in zo’n klassement moet een paar minstens 3 zittingen daarvan gespeeld hebben. 
Deze blokken zijn geen vast onderdeel van de Ranking Manager, maar als extra 
service aan de leden door de TC zo ingesteld. 

Arbitrages 
Artikel 22 
Arbitrages dienen door de arbiter duidelijk aan beide paren te worden verklaard, 
eventueel door voorlezing van de van toepassing zijnde artikelen uit de “Spelregels 
voor wedstrijdbridge”, als bedoeld in Artikel 1. 

Beroep 
Artikel 23 
Tegen een beslissing van de arbiter kan in beroep worden gegaan bij de 
wedstrijdleider en de arbiters met een CLA-, CLB of WL-diploma. Het beroep zal 
indien mogelijk nog dezelfde avond worden behandeld. 

Bekendmaking scores en correctiemogelijkheid 
Artikel 24 
Aan het einde van een speelavond wordt de door ieder paar behaalde score bekend 
gemaakt. Aan ieder paar wordt op verzoek een uitdraai uit het NBB-
Rekenprogramma van de door hen gespeelde spellen beschikbaar gesteld. Als 
daarna blijkt dat er bij het inbrengen van de resultaten van een spel een fout is 
gemaakt, dient, na overeenstemming met de tegenstanders, de wedstrijdleider te 
worden gewaarschuwd. Dit blijft mogelijk tot uiterlijk 20:00 uur op de dag na de 
speeldag. Daarna worden verzoeken tot revisie niet meer in behandeling genomen. 
De wedstrijdleider zal na gebleken juistheid van de klacht en, indien nodig, na 
overleg met de betrokken computerbedienaar voor wijziging van de score zorgen. 

Onvoorzien 
Artikel 25 
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Voor alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo nodig 
na overleg met de technische commissie.
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