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WEDSTRIJDREGLEMENT  
BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE 

 versie februari 2015 
 
 

Begrippen 

 
T.C. Technische Commissie; 
 
MAC, DIC, WOC, DOC, VRYC    Speelavonden maandag t/m vrijdag. Aanvang 20.00 uur.  
MACM, DICM, WOCM, DOCM, VRYCM Speelmiddagen maandag, t/m vrijdag. Aanvang:13.30 uur.  
 
W.L. Wedstrijdleider, die op een speelavond/middag het bestuur 

vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor een goede gang van zaken. 
 
paar Een vaste combinatie van twee of drie personen die deelneemt aan de 
 serie. 
 
gelegenheidspartner Een speler die een speler van een paar vervangt. 
 
gelegenheidspaar Een speler die met een gelegenheidspartner speelt tijdens een zitting van 

een serie. 
 
clubvertegenwoordiging Verhindering wegens deelname aan Bondswedstrijden en / of 

afvaardiging namens de club alsook werkzaamheden t.b.v. de vereniging.  
 In andere gevallen ter beoordeling van de TC. 
 
groep Groep paren van zo veel mogelijk gelijke sterkte, die gedurende een 

serie met elkaar in competitie zijn. 
 
zitting Speelperiode waarna een ranglijst wordt opgemaakt (een speelavond of -

middag). 
 
serie Een aantal zittingen waarna promotie / degradatie plaats vindt; 
 Elk seizoen telt zes series, n.l. achtereenvolgens openings-, herfst-, 

nieuwjaars-, winter-, lente- en zomerserie. 
 
subserie Gedeelte van een serie, waarna tussentijdse promotie / degradatie plaats 

vindt. 
 
parenserie Een serie waarin paren binnen groepen tegen elkaar spelen en de score 

gebaseerd is op parentelling (Match Points) binnen een groep. 
 
butler serie Een serie waarin paren binnen groepen tegen elkaar spelen en de score 

gebaseerd is op butlertelling (imps) binnen een groep. 
 
topintegraal serie Een serie waarin paren tegen paren uit alle groepen dezelfde spellen 

spelen en de score gebaseerd is op parentelling over de gehele zaal. 
 
variatie serie Een serie opgebouwd uit een aantal subseries, die elk een opzet hebben 

van een parenserie. 
 
viertallen serie Een serie waarin viertallen tegen elkaar spelen en de score gebaseerd is 

op de winstpuntenschaal voor viertallenwedstrijden. 
 
interne viertallencompetitie Een competitie tussen viertallenteams, georganiseerd door BC 

Leidschenhage waaraan teams kunnen meedoen van paren die lid zijn 
van BC Leidschenhage (de verschillende speelavonden of middagen). 

 
seizoen Het totaal aantal series in de periode september tot en met juni; 
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klok Regelt de speeltijd. De betekenis van de drie signalen is: 
• Beginsignaal (ononderbroken geluidssignaal); 
• Waarschuwingssignaal (ononderbroken geluidssignaal); 
• Wisselsignaal (vier geluidsstoten). 
 
 

bridgemate Kastje waarmee aan tafel de scores direct kunnen worden ingevoerd, 
waarna deze automatisch in de uitslag worden verwerkt. 

 
reservelijst Lijst van leden, die niet zijn ingedeeld. 
 
Eigen gemiddelde Het gemiddelde van alle zitting scores behaalt in de eigen lijn met de 

partner waarmee men in de competitie ronde is ingedeeld. 
 
zittingsgemiddelde butler Aantal impen van een zitting gedeeld door aantal gespeelde spellen in die 

zitting. 
 

gemiddelde plus (g+) Een arbitrale score van 60% op een spel of het zittingsgemiddelde als dat 
hoger is. 
 

gemiddelde min (g-) Een arbitrale score van 40% op een spel of het zittingsgemiddelde als dat 
lager is. 

 
 

Algemeen Toelichting 

Artikel 1 Dit reglement  

1. Dit reglement geldt voor de interne competitie van de 
Bridgeclub ‘Leidschenhage’. 

2. De regels die niet specifiek betrekking hebben op het spelen 
in groepen in de interne competitie, zijn ook van toepassing 
op de andere wedstrijden die door BC Leidschenhage 
worden georganiseerd, tenzij voor deze wedstrijden vooraf 
de afwijkende voorwaarden zijn medegedeeld aan alle 
deelnemende spelers. 

3. Er wordt, tenzij anders vermeld, gespeeld volgens de door de 
World Bridge Federation uitgebrachte spelregels voor 
wedstrijdbridge 

 

 
Denk aan clubkampioenschappen, 
kerrstdrive, zomercompetitie, interne 
viertallencompetitie. Voor al deze 
competities is goed invoeren van de 
score verplicht, er moet zo nodig 
gealerteerd worden en HOM, BSC is niet 
toegestaan. Ook blijft het mogelijk om 
ludieke drives met afwijkende regels te 
organiseren. 

Artikel 2 Interne competitie  

 In elk verenigingsjaar wordt door de leden in competitie 
gespeeld in groepen. 

De speeldata en spelvorm van de verschillende series worden 
voor de aanvang van het seizoen vastgelegd in een door het 
bestuur te accorderen wedstrijdkalender. De WL mag.in 
bijzondere omstandigheden afwijken van deze kalender, mits 
voor het begin van de desbetreffende serie toestemming is 
verkregen van de TC en de leden zijn geïnformeerd over de 
wijziging 

Indien een paar als drietal speelt, spelen er altijd twee van de 
drie. Op de ranglijsten worden de drie namen vermeld. De niet 
spelende speler kan, voor wat het spelen betreft, geen rechten 
ontlenen aan de statuten en/of het huishoudelijk reglement. 

  
 

Artikel 3 Roken  

 Op Bridgeclub Leidschenhage is het roken in de speelzaal en 
aan de bar conform de wettelijke bepalingen niet toegestaan. 
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Het spelen  

Artikel 4 Spelen  

1. Systeemkaart 
Het gebruik van de systeemkaart is verplicht. De systeem-
kaart dient - volledig ingevuld - op tafel aanwezig te zijn. 
Indien de systeemkaart ontbreekt, dient deze ter plekke te 
worden ingevuld. Voor de daardoor niet gespeelde spellen 
dient de arbitrale score g-/g+ te worden toegekend. 

2. Biddingboxes 
Er wordt gespeeld met behulp van bidding-boxes volgens de 
laatst geldende regels van de Nederlandse Bridge Bond. 

 

 

 

3.  Duur van de ronde, tijdklok, naspelen 
De duur van een ronde wordt vastgesteld door de WL. Het 
einde van elke ronde en het begin van de volgende ronde 
wordt aangegeven met behulp van een klok. Tevens wordt 5 
minuten voor het einde van een ronde een 
waarschuwingssignaal gegeven. 
 
Indien bij het waarschuwingssignaal nog met een spel moet 
worden begonnen mag dit spel met goedkeuring van beide 
paren worden gespeeld. Indien dit spel wordt gespeeld en 
niet is beëindigd bij het begin van de nieuwe ronde wordt het 
uitgespeeld. De tijdoverschrijding wordt aan beide paren 
toegerekend en bestraft met 25% van een top (paren) of -3 
IMP (butler).  Paren die door deze tijdoverschrijding te laat 
beginnen aan de tafel waar de overtreding wordt gemaakt 
melden dit aan de WL om bescherming tegen 
tijdoverschrijding in de zo juist gestarte ronde te krijgen. 
 
Paren mogen ook besluiten na het waarschuwingssignaal het 
spel niet te spelen. Ieder paar heeft het recht 1 spel na te 
spelen. Indien een paar afziet van het recht op naspelen of 
meer dan 1 spellen niet heeft gespeeld, ontvangt het voor de 
niet gespeelde spellen een kunstmatige score van G- (paren) 
of -2 IMP(butler). De tegenstander ontvangt G+ (paren) of 2 
IMP (butler) indien dit het enige spel is dat zij door tijdgebrek 
niet kunnen spelen.   
 

 
 
 
 
 

4.  Invullen Scorestaat, invoer van de score in Bridgemate 
Na afloop van het spelen van een spel dient één van de vier 
spelers (gebruikelijk is noord) op de, bij het spel behorende 
scorekaart, in de juiste kolommen en achter de juiste 
paarnummers het contract, tegen wie er gespeeld is, het 
resultaat en de score te noteren. Indien de score wordt 
ingevoerd in Bridgemates, voert de speler het resultaat in. De  
score moet worden gecontroleerd door een tegenstander van 
de speler die de score invult of invoert. 

5.  Schrijffouten en invoerfouten 
Schrijffouten en invoerfouten, bijvoorbeeld het noteren in 
verkeerde kolom en/of regel en van onmogelijke scores, of 
bijvoorbeeld het invoeren van een score bij een verkeerd 
spelnummer, het niet invoeren van een score kunnen worden 
bestraft met een scorevermindering van de uitslag van de 
zitting van 1 % of 3 imps voor beide paren. Invoeren of 
afschaffen van deze maatregel dient de WL. van tevoren aan 
te kondigen. Echter het niet overeenstemmen van contract 
en score kan niet worden bestraft. 

 
Beide paren zijn verantwoordelijk voor 
juiste notering. De straf wordt toegekend 
na vaststelling van de - evt. 
reglementaire -  score. Vb.: Spelend met 
invaller (geen 4t) wordt één schrijffout 
gemaakt: 
Werkelijke        zonder met één 
score        schrijffout schrijffout 
58.3 %           53.0 % 52.0 % 
50.1 %           50.1 % 49.1 % 
43.8 %           47.0 % 46.0 % 

6.  Niet opnieuw delen bij een rondpas 
Het opnieuw schudden en delen van een rondgepast spel 
wordt bestraft met een score van 0 % (in butler: -9 imp).  

 

Een rondpas is dat niet voor ieder paar.  
Tevens zou bij overdelen het bieden in 
de volgende ronden beïnvloed worden 
wetende dat een ‘rondpas’ niet kan 
voorkomen. 
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7.  Toegelaten systemen en conventies 
Hoogst  Ongebruikelijke Methoden, Bruine Sticker conventies 
en sluiersignalen zijn niet toegestaan (zie de Regeling Bruine 
Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden). In 
overleg met de TC kunnen hierop uitzonderingen worden 
gemaakt. 

8.  Alerteerregeling 
De alerteerregeling van de Nederlandse Bridgebond is van 
toepassing.  

 

Scores bij verhindering 
 

 
 

Artikel 5 Clubvertegenwoordiging  

1.  Verhindering van een paar  
Aan een paar dat een zitting verhinderd is wegens 
clubvertegenwoordiging, wordt voor die zitting het eigen 
gemiddelde met een minimum  van 53% toegekend. Ook als 
een paar uit 3 personen bestaat en 2 van de drie personen 
zijn afwezig wegens clubvertegenwoordiging, wordt deze 
score toegekend. 

2. Verhindering van een speler 
Aan een paar dat een zitting verhinderd is, de éne speler 
wegens clubvertegenwoordiging en de andere speler om 
andere redenen, wordt voor die zitting 50% toegekend.  
Als een speler, wiens partner wegens clubverplichtingen 
verhinderd is, met een invaller speelt  krijgt het paar dat hij/zij 
vertegenwoordigt een beschermde score met een minimum 
van 50% en een maximum van 56%  
Bovenstaande bescherming geldt niet voor een paar dat uit 
drie personen bestaat en waarvan één van de partners 
wegens clubvertegenwoordiging verhinderd is. 

 

Uitgangspunt: verhindering mag geen 
ongewenste prom/degr. tot gevolg 
hebben. 

Het gemiddelde wordt toegekend op 
basis van de score’s die het paar is zijn 
oorspronkelijke samenstelling heeft 
gehaald en nog zal halen gedurende de 
betreffende competitie. Afwezigheids 
score’s en  beschermde score’s behaald 
of nog te halen met een invaller tellen 
dus niet mee voor het gemiddelde. 
 

 

 

Verhindering wegens 
clubvertegenwoordiging mag  
prom.kansen niet aantasten. 

Artikel 6 Bardienst  

1. Paren die vanwege bardienst van tenminste twee partners 
niet aan de zitting deelnemen, krijgen een vervangende 
score van het eigen gemiddelde met een minimum van 53%. 

2. Als een lid alleen bardienst doet bij weinig deelnemende 
paren – dit moet dan uitdrukkelijk worden toegestaan door de 
barcommissaris – en zijn partner is afwezig, dan krijgt het 
paar een vervangende score van 51% of + 3 imps 

Prom/degr-grens bleek vrijwel steeds op  
±52½/47½ % te liggen. 

Een paar kan uit 3 partners bestaan, zie 
begrippenlijst. Als 2 spelers van een 
driemanschap bardienst doen en de 
derde valt in word onafhankelijk van de 
score van de derde speler altijd 53% of + 
3 imps toegekend. 

Artikel 7 Vervangende score bij afzeggen  

 Aan een paar dat een zitting verhinderd is om andere redenen 
dan clubvertegenwoordiging, wordt voor die zitting 47% 
toegekend. 

Verhindering om andere redenen dan  
clubvertegenwoordiging behoort de kans 
op handhaving niet aan te tasten. 

Artikel 8 Vervangende score bij spelen met invaller  

Aan een paar waarvan één speler een zitting om andere 
redenen dan clubvertegenwoordiging vervangen is door een 
gelegenheidspartner, wordt voor die zitting de met de 
gelegenheidspartner behaalde score toegekend met een 
maximum van 53% en een minimum van 47%. Het recht op een 
beschermde score van 47% vervalt  als een speler die 
verhinderd is  zijn/haar partner niet vooraf heeft ingelicht. 

 

Teneinde het effect van een te goede of 
te  slechte invaller in te perken zijn 
scores met gelegenheidspartner 
gelimiteerd tot gebleken prom/degr. 
grens. Met invaller is dus 6% ruimte voor 
scoreverbetering 

Een speler kan bij verhindering van de 
partner de WL verzoeken een geschikte 
vervanger  te zoeken. Als dit verzoek 
tijdig is gedaan, zoekt de WL een 
invaller onder de clubleden van 
Leidschenhage of anders een ander lid 
van Leidschenhage van ongeveer gelijk 
niveau. Het is uitsluitend aan de WL te 
beoordelen of  een vervanger in 
aanmerking komt. Indien geen geschikte 
vervanger beschikbaar is dan deelt de 
WL dat zsm aan de betreffende speler 
mee. 
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Artikel 9 Vervangende score bij deelname viertallencompetitie s 

1. Spelen Indien een paar wegens deelname aan de interne 
viertallencompetitie van BC Leidschenhage niet deelneemt 
aan een zitting van de competitie op de eigen clubavond, 
wordt voor laatstgenoemde competitie het eigen gemiddelde  
met een minimum  van 50% of 0 imps toegekend. 

2. Als van een paar beide spelers in de lopende week tweemaal 
voor de vereniging moeten spelen, geldt voor dat paar een 
afwezigheidscore van het eigen gemiddelde met een 
minimum van 50% (of 0 Imps) i.p.v. 47 %. Deze afwezigheids 
score wordt ook toegekend voor een avondzitting, als beide 
spelers de dag daarna een een centrale speeldag hebben. In 
alle andere gevallen blijft de normale regeling van kracht. 

Artikel 10          <Is vervallen>  

 

 

 

 

 

Twee viertallen wedstrijden gespeeld op 
een centrale speeldag tellen als één 
wedstrijd. 

 

 

Langdurige afwezigheid 
 

 

Artikel 11 Bijzondere omstandigheden  
Indien een paar dat door omstandigheden geruime tijd niet in de 
vaste samenstelling kan spelen, zal de W.L. in overleg met de 
betrokken spelers een oplossing zoeken voor die periode. 

 

 

Promotie / degradatie 
 

 

Artikel 12 Promotie en degradatieregeling  

1. Promotie en degradatie 
Na beëindiging van iedere serie (m.u.v. een viertallenserie) 
promoveren de hoogst geklasseerde paren naar de naast 
hogere groep en degraderen de laagst geklasseerde paren 
naar de naast lagere groep maar zie 12 lid 2. 

2. Geen recht op promotie bij onvoldoende deelname 
Paren kunnen niet promoveren als zij minder dan de helft 
van het aantal zittingen van de serie gespeeld hebben. 
Spelen met een invaller of niet spelen wegens bardienst geldt 
hierbij als gespeelde zitting. Als een paar op grond hiervan 
niet promoveert,.dan promoveert het eerstvolgend hoogst 
geklasseerde paar dat wel in aanmerking kan komen voor 
promotie. 
 

 

Frequenter promoveren/degraderen is  
van belang bij een groot aantal nieuwe 
paren van onbekende sterkte hetgeen in 
principe alleen tijdens de openingsserie 
van belang kan zijn. 

 

Voor promotie moet gespeeld worden. 

 

 

Het aantal paren dat promoveert wordt 
vooraf vastgesteld cf. art 13 

Artikel 13 Aantal promoties en degradaties uit de lijn  

1. Aantal wordt vooraf vastgesteld. 
Het aantal paren dat per lijn promoveert en degradeert, wordt 
vooraf door de W.L. vastgesteld en bij aanvang van een serie 
bekend gemaakt.  

2. Circa 25% promoveert en ca. 25% degradeert. 
Als uitgangspunt geldt dat 25% van het aantal paren per 
groep promoveert en 25% degradeert. 

3. Afwijkende promotie en degradatieregeling 
Indien de WL het  noodzakelijk acht om meer dan 30% of 
minder dan 20% van het aantal deelnemende paren uit een 
groep te laten promoveren en/of degraderen, dient dit in 
overleg met de TC vastgesteld te worden. 

 

 

Artikel 14 Gelijke eindstand van een serie  
Indien twee of meer paren aan het einde van een serie gelijk 
eindigen en de rangschikking is voor promotie of degradatie van 
belang, beslist het onderling resultaat tussen de betreffende 
paren gedurende die competitie. Indien op deze manier geen 

Kan m.n. voorkomen in butlerseries met 
de doorgaans geheeltallige scores. 

Het betreft het onderling resultaat tussen 
de paren in de originele samenstelling. 
Scores behaalt met invallers tellen dus 
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beslissing verkregen wordt, beslist de eindstand van de vorige 
serie. Indien ook dat geen beslissing geeft beslist het lot. Eén en 
ander ter beoordeling van de T.C. 

niet mee 

Indien de paren in de vorige serie in 
verschillende groepen speelden,, is het 
paar dat in de hogere groep speelde,  
boven het andere paar geëindigd. 

 

Scores 

 

 

Artikel 15 Neuberg   
Voor berekenen van resultaten op een spel waarin één of meer 
arbitrale scores voorkomen kan de W.L. bij parentelling naar 
eigen inzicht de Neuberg-formule wel of niet toepassen. 

Het NBB programma hanteert Neuberg; 

Bij handberekening is hanteren van 
Neuberg wellicht wat  te bewerkelijk. 

Artikel 16 De eindstand van de zitting, serie  
Het vaststellen van de eindstand van een zitting geschiedt. bij 
parentelling door het percentage op twee decimalen.af te 
ronden. (49,995% wordt 50,00% en 49,994% wordt 49,99%.) De 
eindstand van een serie is de som van de scores die zijn 
gehaald in de eindstand van de zittingen. De uitslag van een 
butlerzitting wordt uitgedrukt in imps (geheeltallig), de eindstand 
van een butlerserie is de som van de scores in de zittingen. 

 

Artikel 17 Stilzittafel  
Indien tijdens een butlerzitting een stilzittafel voorkomt, moet de 
imp score over de zitting van de paren met een stilzittafel 
vermenigvuldigd worden met N/(N - 1), waarin N het aantal 
ronden voorstelt. 

Bij parentelling corrigeert het NBB 
programma automatisch, bij butlertelling 
niet. (evt. te verhelpen mbv GIMPs ipv 
IMPs) 

 
Artikel 18 Ranglijsten bij een topintegraalserie  

1. Totaallijst en ranglijst per groep 
Bij een topintegraalserie worden twee ranglijsten opgemaakt: 
een totaalranglijst die maatgevend is voor toekenning van 
meesterpunten en een ranglijst per groep die maatgevend is 
voor promotie en degradatie. 

2. Scoreaanpassingen in een topintegraalserie 
De scoreaanpassing worden volgens onderstaande tabel in 
de ranglijsten verwerkt. Voor paren die uit 3 personen 
bestaan is er geen scorebescherming als één speler wegens 
clubvertegenwoordiging afwezig is en volledige bescherming 
als 2 of 3 personen wegens clubvertegenwoordiging afwezig 
zijn: 

score bij Totaalranglijst Ranglijst per 
groep 

Afwezigheid gg – 3% met een minimum 
van 47% 
 

gg-3% 

Spelen met invaller eigen score maar minimaal 
gg -3%  en maximaal 
gg+3% 

eigen score maar 
minimaal gg – 3% 
en maximaal gg + 
3% 

Clubvertegen- 
woordiging en 
bardienst 

gg + 3% met een minimum 
van 53% 

gg+3% 

Clubvertegen- 
woordiging één speler  
(zie opm) 

gg met een minimum van 
50% 

gg 

Deelnemen van het 
paar aan interne 4 
tallen competitie 

gg met een minimum van 
50% 

gg 

gg = groepsgemiddelde: de gemiddeld behaalde score van deelnemers in 
de groep vóór scoreaanpassing. 

 

 

 

Artikel 19      Scoreberekening bij Combitafels  

Indien paren van twee of meer groepen gecombineerd tegen 
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elkaar spelen, stelt het gemiddelde van elke groep 50% (in butler 
0 imp) voor. Alle scores dienen zodanig te wrden gecorrigeerd 
dat van elek groep het gemiddelde gelijk wordt aan 50% (0 imp 
bij een butler zitting)    
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Artikel 20 Omrekentabel vervangende scores in butlerseries  
Indien i.p.v. percentages met imp’s (butler) wordt gewerkt, 
moeten reglementaire percentage-scores voor de zitting (bv. bij 
afwezigheid) als volgt ‘vertaald’ worden: 

 

 score  sanctie               butler (24 spel)  

 53 %    9 imp  
 50 %    0 imp  
   -1 %  -3 imp  
   ±2 %  ±6 imp  
 47 %    -9 imp  
   ±5 %  ±15 imp  
 37 %    -39 imp 

 

Bij een van 24 afwijkend aantal spellen N  kan de W.L. er voor 
kiezen bovenstaande scores te corrigeren  met een factor N/24, 
met afronding op een geheel getal. Dit moet vooraf aan de leden 
bekend worden gemaakt.  

 

 

Wijziging paar samenstelling 
 

 

Artikel 21 Beëindiging partnership  
Spelers van een uiteenvallend paar worden onmiddellijk op de 
reservelijst geplaatst. Dat geldt ook voor een derde speler in een 
paar die niet langer deel uitmaakt van het paar. Het 
overblijvende tweetal kan dan verder als paar blijven deelnemen 
aan de competitie. 

 

Artikel 22 Beëindiging partnership door onverwachte afwezighei d 
Beëindiging van een partnership tengevolge van onverwacht 
langdurig niet beschikbaar zijn van één van de twee spelers 
dient zo spoedig mogelijk aan de WL bekend gemaakt te 
worden. Met uitzondering van een eventuele initiatiefnemer (zie 
art.23, 2e lid) behouden beide spelers de groepsstatus zoals die 
is op het moment van partnershipbeëindiging. Indien de helft van 
de lopende serie al reeds is gespeeld en het betreffende paar 
bevindt zich op een degradatieplaats, dan krijgen de spelers de 
status zoals die is na degradatie. 

Onder ‘onverwacht langdurig niet 
beschikbaar’ wordt bv. verstaan 
ziekenhuisopname, maar ook een 
partner, die tijdens een lopende serie het 
partnership opzegt (heet ‘initiatiefnemer’). 

Artikel 23 Beëindiging partnership op eigen initiatief  
Beëindiging van een partnership op eigen initiatief is in principe 
alleen mogelijk na afloop van de laatste zitting van een serie en 
dient tenminste 48 uur vóór aanvang van de eerste zitting van de 
volgende serie aan de WL bekend te zijn. 

 Wordt aan het bovenstaande niet voldaan, dan dient de WL de 
groepsstatus van de initiatiefnemer(s) met één verlagen. Tevens 
kan een volgend partnership van de initiatiefnemer pas vanaf de 
eerstvolgende serie worden ingedeeld. 

 

Artikel 24 Bepalen groepsstatus van een nieuw paar  
Indeling van een nieuw (gevormd) paar is afhankelijk van de 
herkomst van de afzonderlijke spelers en geschiedt als volgt: 
− Waren beide spelers reeds lid, in de groep behorende bij de 

status van de laagst geklasseerde speler; 
− Is één van de spelers een nieuw lid, in de groep waarin de 

andere speler uitkwam; 
− Zijn beide spelers als paar afkomstig van een andere 

speelavond of –middag in dezelfde groep met een begrenzing 
van één groep hoger of lager; 

− Zijn beide spelers nieuwe leden in de laagste groep. 

 

 

 

 

 

 

Als de WL een paar in een groep indeelt, 
moet hij overtuigd zijn, dat dat paar in de 
groep daarboven niet regelmatig in de 
bovenste helft zal eindigen. 
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Echter indien de WL overtuigd is, dat het paar, bestaande uit 
nieuwe leden, het speelniveau heeft dat overeenkomt met dat 
van een bepaalde groep, dient hij dat paar in die groep in te 
delen.  

 Paren, die tijdens de eerste helft van een lopende serie zijn 
gevormd, worden onmiddellijk ingedeeld. Voor de niet gespeelde 
zittingen wordt 47 % toegekend. 

 Dit kan inhouden dat promotie / degradatieregelingen voor die 
serie in overleg met de TC dienen te worden aangepast. 

 Paren, die tijdens de tweede helft van een lopende serie zijn 
gevormd, kunnen wel meespelen maar worden pas in de 
eerstvolgende serie ingedeeld. 

 

Afzeggen en indelen 

 

 
Artikel 25 Afwezigheid  

1.  Afzeggen  
Berichten van verhindering dienen op de betreffende 
wedstrijddag aan de daartoe door de W.L. aangewezen 
persoon te worden doorgegeven. Middagleden kunnen dat tot 
10.00 uur, avondleden tot 12.00 uur. 

2. Wegblijven zonder afzegging 
Wegblijven zonder bericht van een geheel paar wordt - indien 
verwijtbaar - bestraft met een score van 37 %.Indien één 
speler zonder bericht wegblijft en de andere speler voor een 
oplossing zorgt, geldt de gewone invallers regeling. Slaagt 
deze speler er niet in om voor een oplossing te zorgen dan 
wordt aan dat paar voor die zitting 37 % toegekend. 

3 Te laat afmelden  
Te laat afmelden wordt bestraft met -5 % indien sprake is van 
een verwijtbare nalatigheid. Minder dan twee uur voor 
aanvang van de zitting afmelden wordt opgevat als 
wegblijven zonder bericht. 

 

 

Ten aanzien van de term ‘verwijtbaar’ 
kan de WL zonodig leden van het 
bestuur raadplegen. Het lid is gerechtigd 
daarover in beroep te gaan bij het 
bestuur. 

 
Alle sancties worden toegekend nadat de 
score – evt. reglementair - is vastgesteld. 
Vb: Partner zegt te laat af; met invaller: 
 
Score        normaal     nu  
58 .3  %         53 .0  % 48.0  %  
52.7  %         52 .7  % 47.7  %  
43.1  %         47 .0  % 42.0  %  

Artikel 26 Gelegenheidspaar bij verhindering  
Bij verhindering van één de partners wordt een gelegenheids-
paar gevormd. Indien een gelegenheidspaar wordt gevormd door 
clubleden, dient de W.L. het gelegenheidspaar in te delen bij 
voorkeur in de groep van de hoogst geklasseerde speler van de 
clubafdeling. (zie ook artikel 24) 

Maar combitafels moeten vermeden 
worden vanwege de dan toch wel sterke 
verstoring van de schemabalans. 

Indien het derde lid van een 
driemanschap als invaller wordt 
opgeroepen dient de WL er voor te 
zorgen dat  deze speler niet tegen de 
andere twee spelers van het 
driemanschap speelt. 

Artikel 27 Vervangers  

1. Een speler mag bij verhindering van de partner zelf voor een 
vervanger zorgen. Dit moet tijdig gemeld worden bij de W.L. 
De W.L. houdt altijd het recht om een andere invaller toe te 
wijzen. Dit moet vooraf aan de speler gemeld worden. Deze 
heeft dan nog de mogelijkheid zelf een andere invaller te 
zoeken of zich af te melden. 

2. Een invaller die geen lid is van de speelmiddag of avond van 
BC Leidschenhage, mag tijdens één competitieserie niet 
meer dan de helft van het aantal zittingen met dezelfde 
partner meedoen. 

3. Een speler die geen lid is van Leidschenhage kan maximaal 2 
keer invallen, meerdere invalbeurten zijn alleen mogelijk 
indien hij/zij lid wordt van Leidschenhage 

 
 
Als een speler de WL verzoekt een 
invaller te regelen doet de WL uiteraard 
zijn best om er één te vinden, maar het is 
een service en geen verplichting van de 
WL. Is er geen invaller te vinden dan 
geldt de normale situatie voor 
afwezigheid (47% cq –9 imp) 
Een andere situatie ontstaat als het de 
WL niet goed uitkomt om een invaller te 
regelen omdat er dan een stilzittafel 
ontstaat. Hij moet dat de betreffende 
speler meedelen, als die het er mee eens 
is mag hij/zij ook zelf alsnog geen invaller 
meer regelen en krijgt de score voor 
afwezigheid wegens clubverplichtingen. 
Dwz het paar krijgt 50% cq 0 imp 
Een bijzondere, onacceptabele situatie 
ontstaat als de betreffende speler heeft 
aangegeven vooraf te willen beoordelen 
of hij/zij al dan niet met de gevonden 
invaller wil spelen. Een WL dient zo’n 
verzoek niet te accepteren, het paar krijgt 
47% (-9 imp) 
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Artikel 28 Score correcties bij invallen in een andere groep  
 

1. Een vast paar speelt in een andere groep 
De score van een paar (vaste combinatie of een combipaar 
van spelers uit dezelfde groep), dat in een andere groep moet 
spelen dan waarin het in die serie uitkomt, wordt per groep 
dat het hoger speelt met 5% vermeerderd en per groep dat 
het lager speelt met 5% verminderd. 
 

2. Een invaller uit een andere groep 
De score van een gelegenheidspaar, waarvan één speler 
afkomstig is uit een andere lijn, wordt per groep dat deze 
speler hoger speelt met 2% vermeerderd en per groep dat hij 
lager speelt met 2% verminderd. Vervolgens gelden de 
normale onder- en bovengrenzen voor gelegenheidsparen. 
Bij een topintegraalwedstrijd wordt voor een dergelijk 
gelegenheidspaar 1 % per groep gecorrigeerd. 
 

 

 

Toepassing van dit tekstdeel is 
doorgaans goed te vermijden met behulp 
van de combitafel. 

Artikel 29 Oneven aantal paren, combitafel, combinatiegroep  

1.  Stilzittafel  
Indien van een groep een oneven aantal paren aanwezig is, 
is er een stilzittafel. Indien een butlertelling wordt toegepast 
dienen de scores van de paren, die een stilzit hebben gehad, 
gecorrigeerd worden zoals aangegeven in artikel 17. 

2.  Combitafel 
Indien van twee groepen, die onderling niet meer dan twee 
niveaus verschillen, beiden een oneven aantal paren 
aanwezig zijn, plaatst de W.L. een extra groep spellen op de 
combitafel die door de ‘stilzitters’ van de twee groepen 
worden gespeeld. De scores tellen mee in de eigen groep. 

3.  Combineren van groepen 
Indien een groep te weinig paren bevat om tot een goede 
uitslag te komen, kan een WL besluiten om deze groep te 
combineren met een andere groep. Als schema dient men 
Multi-oud te gebruiken. De paren uit de hoogste groep krijgen 
de oneven nummers en die van de laagste groep de even 
nummers. De score van een paar moet gecorrigeerd worden, 
met het verschil tussen het gemiddelde van de scores van 
alle paren uit één groep en het gemiddelde (50% bij paren en 
0 imp. bij Butler) 

 

 

 

NBB programma corrigeert i.g.v. 
parentelling de stilzitparen automatisch, 
echter bij. butler niet (evt  te verhelpen 
met GIMPS ipv IMPS) 

 

De scores van de combitafel kunnen 
gewoon meetellen voor de zittinguitslag. 
Immers elk paar wordt alleen met paren 
uit de eigen groep spelend tegen paren 
van de andere groep vergeleken. Er 
ontstaat geen voor- of nadeel. Wel is de 
schema-balans aangetast. Men heeft de 
groepen A en B gecombineerd en als de 
gemiddelden voor A 52% en voor B 47% 
zijn, dan worden de scores van de A-
paren met 2% verminderd en van de B-
paren met 3% vermeerderd. 

Als de hoogste groep minder paren bevat 
dan de laagste groep dient met aan te 
vullen met de hoogst geklasseerde paren 
van de andere groep. 

Artikel 30 Wijziging aantal groepen  
Wijziging van het aantal groepen geschiedt in overleg met de TC 

 

 

 

Artikel 31 Inrichting competitie  
De W.L. tracht de competitie zodanig in te richten, dat alle paren 
elkaar even vaak ontmoeten.  De competitiemodule van het NBB 
programma optimaliseert het aantal onderlinge ontmoetingen bij 
paren- en butlercompetities. Voor topintegraalcompetities staat 
een handleiding hiervoor in het WL-handboek. 
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Protest  

Artikel 32 Protest tegen arbitrale beslissing  
Binnen een halfuur na afloop van de wedstrijd dient men 
kenbaar te maken dat men een protest wil indienen tegen een 
arbitrale beslissing 

 

Artikel 33 Herstel van foutief verwerkte scores  
Men kan de W.L. verzoeken een foutief verwerkte score te 
corrigeren. De correctie is mogelijk als hierom is verzocht voor 
de aanvang van de volgende competitiezitting. Als het de laatste 
zitting van een serie betreft, moet het verzoek voor 10:00 de 
volgende ochtend kenbaar worden gemaakt aan de W.L. Dit 
verzoek wordt gehonoreerd als ondubbelzinnig duidelijk is dat er 
een fout is gemaakt. De W.L. zorgt ervoor dat het andere 
betrokken paar op de hoogte wordt gesteld van de 
scorewijziging evenals andere belanghebbenden (in geval van 
consequenties voor promotie en/of degradatie). 

 

Wedstrijdkalender 

Artikel 34 De wedstrijdkalender dient in juni vastgesteld te worden. 

 Tenminste één butlerserie moet er in voorkomen tenzij tenminste 
80% van de leden het als ongewenst afwijst. 

 Eén topintegraalserie kan in de kalender opgenomen worden 
tenzij tenminste 80% van de leden het als ongewenst afwijst. 

 

Slot 

Artikel 35 In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, 
beslist de T.C. 

Artikel 36 Ten aanzien van de toepassing van dit wedstrijdreglement is 
beroep mogelijk bij het bestuur van de vereniging. 

 

Leidschendam,  februari 2015

 
 

 

 

 


