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1. Voorwoord 
De ABVM (Algemene Bridge Vereniging Maassluis) wil u als nieuw lid 
welkom heten. Tevens wordt u door middel van dit document wegwijs 
gemaakt met de gang van zaken in en om de vereniging. 

 
2. Inleiding 

De ABVM is opgericht op 5 februari 1963. In 1977 is de AVBM 
gefuseerd met de Maassluise Bridgevereniging "WEST 66". 
Als uitvloeisel van deze fusie heeft tot aan het seizoen 1990-1991 voor 
de donderdagavond een indeling in twee clubcompetities bestaan, 
genaamd "OOST" en "WEST". Met ingang van het seizoen '90-'91 is 
gekozen voor één competitie. 
Clubwedstrijden werden aanvankelijk alleen op donderdagavond 
georganiseerd; sinds 1985 bestaat ook een maandagavondcompetitie. 
De ABVM is lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB), en is ingedeeld 
in het district Delft. Uitgebreide informatie over NBB en District zie de 
hoofdstukken 6 en 7. 

 
3. Organisatie van de ABVM 

Eenmaal per jaar (eind augustus) wordt de Algemene Vergadering 
gehouden. Hier wordt het beleid voor het komende verenigingsjaar 
door het bestuur aan de vereniging ter goedkeuring aangeboden. Ook 
wordt op deze vergadering het bestuur gekozen.  
Drie bestuursleden worden in functie benoemd, te weten de 
voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuurstaken 
worden door het bestuur in overleg verdeeld. 
Het betreft hier zaken als: 
- Organisatie clubcompetities 
- Organisatie drives 
- Administratie van meesterpunten 
- Lief & Leed 
- Evenementen 
- Materiaalverzorging 
- Public Relations 
- Districtsvertegenwoordiging 
- Deelname aan districtswedstrijden 
-     Hoofd Technische Commissie 
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Voor diverse van genoemde taken wordt de hulp ingeroepen van 
verenigingsleden, die geen zitting hebben in het bestuur. In geval van 
de algemene technische leiding van de vereniging is een Technische 
Commissie aangesteld. 
Nadere informatie over de organisatie van de vereniging, 
clubwedstrijden en taken van commissies binnen de vereniging kan 
men vinden in de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het 
Competitie reglement. 
Deze drie reglementen stelt de vereniging elk lid bij aanvang van het 
lidmaatschap ter beschikking. 

 
4. Clubwedstrijden 

Centraal in de vereniging staan de clubwedstrijden, die zowel op de 
maandag- als de donderdagavond worden georganiseerd. Er is een 
aantal verschillende wedstrijdvormen mogelijk, zoals: 
- Parencompetities 
- Viertallen competities 
- Ladder competities 
- Drives 
Op een aantal aspecten van de verschillende wedstrijdvormen zal 
later worden ingegaan. Eerst echter enkele algemene opmerkingen: 
 

4.1 Algemeen 

• Aanvang: De speelavonden beginnen om 19.45 uur. Iedereen 
wordt verzocht om op die tijd aan de speeltafel te zitten, zodat op 
tijd kan worden begonnen. De wedstrijdleiding zorgt voor 
gidskaarten of loopbriefjes, zodat de juiste tafel eenvoudig te 
vinden is. 

• Wisselen: Op een speelavond moet men een aantal keren van tafel 
wisselen. Een speciale "Bridge Klok" geeft 5 minuten voor het 
tijdstip van wisselen, op het moment dat gewisseld moet worden 
en bij de start van de volgende ronde, een waarschuwingssignaal. 

• Afmelden: Omdat de indelingslijsten vooraf worden gemaakt, 
moet men zich bij verhindering bijtijds afmelden. Dat kan al weken 
van te voren via het “Afmeldschrift” en op de speeldag telefonisch 
uiterlijk tot 17.00 uur op het daarvoor bestemde adres (zie de 
website) en via de website (http://www.abvm.nl) uiterlijk tot 12 

http://www.abvm.nl/
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uur bij competitie>>aan/afmelden. In gebreke blijven resulteert in 
een lagere score (zie competitiereglement). 

• Systeemkaart: Onmiddellijk na aanvang van een ronde dient ieder 
paar aan elk van de tegenstanders een ingevulde systeemkaart te 
overhandigen. Dit is verplicht in de A- en de B-lijn.  

• Roken: Op de speelavonden mag niet gerookt worden. 
 

4.2 Parencompetitie 
In een parencompetitie speelt een paar voor de gehele duur van de 
competitie samen. Aan het eind van de competitie wordt een 
eindstand opgemaakt. Afhankelijk van de behaalde resultaten kan 
men promoveren, degraderen of de volgende competitie in dezelfde 
groep (of klasse) blijven. Op een speelavond heeft iedere groep zijn 
eigen kleurcodering, die u terugvindt op de gidsbriefjes, de 
speelborden op de tafels en (in letters) op de indelingslijsten. 
 Van hoog naar laag: Rood = A-, Blauw = B-, Groen = C- en Geel = 
D-groep. 
 Een parencompetitie bestaat uit vijf of zes speelavonden. Op één 
avond speelt men gewoonlijk 24 spellen (6 ronden van 4), die door de 
wedstrijdleiding verdeeld zijn over zes tafels (tafel 1 t/m 6). Ieder paar 
speelt dezelfde spellen maar niet in dezelfde volgorde (dus niet 
praten over al eerder gespeelde spellen!), daarom worden alleen aan 
het begin van de avond de kaarten geschud en gedeeld. Na het spelen 
worden de kaarten weer op dezelfde plaats teruggestopt in de 
boards.  
Meestal speelt men in een groep met meer dan 12 paren, zodat er 
meer dan zes tafels zijn. Speelt men aan een tafel met een hoger 
nummer dan 6, dan worden de spellen gedeeld met een andere tafel. 
Op het gidsbriefje kan men zien welke spellen men moet spelen en 
met welke tafel wordt gedeeld.  
Arbitrage 
Op een speelavond gebeurt altijd wel iets dat niet "volgens het 
boekje" is 
Voor het oplossen van problemen zijn op de speelavonden arbiters 
aanwezig. Aarzelt u niet deze te hulp te roepen, zij zijn er voor een 
rechtvaardige gang van zaken en om problemen achteraf te 
voorkomen. 
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 Scoreverwerking 
De scores worden door Noord ingetoetst op de Bridgemates en door 
Oost gecontroleerd waarna de score draadloos naar de computer 
wordt gestuurd. Het Rekenprogramma van de NBB geeft dezelfde 
avond, binnen korte tijd, de uitslag van zowel de totaalstand als van 
de zelf gespeelde spellen. De score is direct te zien op de website van 
de AVBM.  
Promotie en degradatie 
Aan het einde van een competitie promoveert/degradeert ca. 25 % 
van het aantal paren. 
Clubkampioen wordt het paar met het beste resultaat over 5 van de 6 
ronden  op maandag c.q. donderdag  in de A-lijn (zie 
competitiereglement Art.19b). 
 

4.3 Viertallencompetitie 
Viertallenwedstrijden worden, gespeeld door vier paren die twee 
teams vormen. Deze teams spelen aan twee tafels dezelfde spellen 
tegen elkaar.  
Een wedstrijd bestaat meestal uit 24 spellen, de eerste twaalf worden 
in een vaste samenstelling gespeeld; van een team speelt het ene paar 
de noord/zuid kaarten, het ander paar speelt de oost/west kaarten. 
Nadat door beide teams de eerste twaalf spellen zijn gespeeld wordt 
gewisseld; de resterende 12 spellen speelt men tegen het andere paar 
van de tegenstanders. 
Aan het eind van de wedstrijd worden de resultaten van alle 24 
spellen vergeleken. Het verschil in score tussen beide teams wordt 
omgezet in IMP’s en het totaal  in een uitslag in wedstrijdpunten (bijv. 
21-4). 
Daar in een viertallenwedstrijd de resultaten slechts met één 
tegenstander worden vergeleken, wijkt deze wedstrijdvorm af van een 
parenwedstrijd, waar de resultaten vergeleken worden met alle 
andere paren die aan dezelfde competitie deelnemen. 
Viertallenwedstrijden worden gewoonlijk gespeeld tegen andere 
verenigingen binnen het district.  
 

4.4 Drives 
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Een drive is een parenwedstrijd zonder verband met andere 
wedstrijden. Dus aan het eind van een drive wordt het resultaat 
berekend (en eventueel de prijzen uitgereikt). Vaak zijn dit 
topintegraal wedstrijden, waarbij de spellen vooraf (dus niet meer 
geschud mogen worden!) gedupliceerd zijn voor alle lijnen. De uitslag 
is dan voor de hele zaal en niet per lijn. Van promotie of degradatie is 
geen sprake.  
 
Nog twee competities zijn de Ladder- en de Butlercompetitie. Deze 
worden de laatste jaren niet binnen de vereniging gespeeld.  
 

4.5 Laddercompetitie 
Een laddercompetitie is een variant op de parencompetitie; de regels 
zijn hetzelfde, met dit verschil dat per speelavond aan de hand van de 
uitslag men promoveert of degradeert. 
 

4.6 Butlercompetitie 
Parencompetitie met "Butlertelling" is een mengsel van paren- en 
viertallencompetitie. Hierbij heeft de hoogte van een score veel meer 
invloed op de uitslag dan de volgorde zoals bij “Parentelling”. 

 
5. Overige clubactiviteiten 

Naast de clubcompetities organiseert de ABVM per seizoen een aantal 
vaste activiteiten: 
 

5.1 Openingsdrive 
De openingsdrive wordt aansluitend op de Algemene Leden 
Vergadering eind augustus of begin september gehouden. Dit is een 
parenwedstrijd met een prijzentafel. Indeling van deze wedstrijd 
(meestal 6 ronden van 3 spellen) gebeurt op de avond zelf. Men hoeft 
voor deze drive niet vooraf in te schrijven of, bij verhindering, af te 
zeggen. 

 
5.2 Kerstdrive 

Deze topintegraalwedstrijd wordt voor de Kerst gespeeld. Dit is een 
feestelijk gebeuren met een mooie prijzentafel.  Men moet van 
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tevoren voor deze drive inschrijven, afmeldplicht is er natuurlijk alleen 
voor ingeschrevenen. 

 
5.3 Drive 
 
5.4 Slotdrive 

De slotdrive, een topintegraalwedstrijd met fraaie prijzen, wordt, zoals 
de naam zegt, georganiseerd ter afsluiting van het bridgeseizoen. Men 
moet van tevoren voor deze drive inschrijven, afmelden is alleen nodig 
indien men heeft ingeschreven en bij nader inzien toch niet kan 
spelen. 
 

5.5 Weekendbridge 
De evenementencommissie organiseert ook bridgeweekends, 
gebruikelijk in een fraaie en gezellige omgeving in bos of op de hei. Te 
combineren met fietsen, wandelen en uitstapjes. 
 

5.6 Zomerbridge 
Voor de ware "verslaafden" onder ons of voor hen die vrezen het 
bridgen te verleren tijdens het zomerseizoen, waarin de competitie stil 
ligt, organiseert de ABVM het zomerbridge. Tegen een kleine 
vergoeding kan iedereen (ook niet leden) per avond inschrijven en 
deelnemen aan het zomerbridge. Het is vooral gezellig en er is een 
flesje wijn te winnen. Voor de trouwe deelnemers is er een individuele 
competitie. 
 

5.7 Winterbridge 
Sinds een paar jaar wordt er in de wintermaanden zes keer op de 
zondagmiddagen bridge gespeeld. De invulling wordt bijtijds bekend 
gemaakt via de site en het publicatiebord.  

 
6. Het district Delft 

Bij de inleiding werd al vermeld dat de ABVM ingedeeld is in het 
district Delft. Behalve een bestuurlijke taak in de bridge-organisatie, 
vervult het district ook een actieve rol in de organisatie van 
bridgewedstrijden. 
Het doel hiervan is meerledig: 
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- Men probeert ook via actief bridge contacten te leggen en te 
onderhouden tussen verschillende bridgeverenigingen. 

- Men biedt bridgers de mogelijkheid om naast de gebruikelijke 
clubwedstrijden, nog eens extra te bridgen. 

- Door de krachten te meten met spelers van andere verenigingen 
zal het bridgeniveau versterkt worden. 

  
Alle leden van de aangesloten bridgeverenigingen kunnen meedoen 
aan wedstrijden die georganiseerd worden door het district Delft. 
Hierna volgt een opsomming van de mogelijkheden die het district 
biedt, met een korte toelichting per evenement. 

 

• De Openingsdrive van het district wordt gespeeld in de maand 
september, meestal op een dinsdagavond. 

• De Parencompetitie wordt gespeeld op 6 woensdagavonden in drie 
klassen: hoofdklasse, eerste en tweede klasse.  

• De Dames parencompetitie wordt in het najaar gespeeld. 

• Aan het Gemengde parenkampioenschap kunnen paren bestaande uit 
een dame en een heer deelnemen, op twee plaatsen voorronden en 
een finaleronde. 

• Aan de Viertallencompetitie tussen clubs kunnen teams bestaande uit 
twee paren deelnemen. De districtsviertallencompetitie is 
onderverdeeld in drie speelsterkten: hoofdklasse, eerste klasse en 
tweede klasse.  

• Het  Open parenkampioenschap wordt in het voorjaar gespeeld. 

• De District-slotdrive wordt ter afsluiting van het seizoen gespeeld. 
 

7. Cursus Clubleider A, Clubleider B  
Wilt u zich wat meer verdiepen in het organiseren van competities, 
drives, spelregels enz., dan organiseert het district regelmatig de 
cursus CLA en de cursus CLB. 
De cursus CLA is zeer aan te bevelen, niet moeilijk en toch een basis 
qua technische zaken. De NBB streeft naar een CLA-er voor elke lijn in 
elke vereniging. Om aan het examen deel te nemen hoeft u de cursus 
niet gevolgd te hebben. 
De cursus CLB is het vervolg op de cursus CLA. De NBB streeft naar 
tenminste één CLB-er per vereniging. Een CLB-er is in staat een 
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viertallencompetitie te leiden en alle technische problemen op te 
lossen. De cursus is behoorlijk zwaar; diegenen die moeite hadden met 
de cursus CLA worden geadviseerd niet aan deze cursus deel te 
nemen. 

 
8. De Nederlandse Bridge Bond (NBB) 

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is een vereniging met de 
bridgeverenigingen als leden. Er zijn ongeveer 1050 verenigingen lid 
van de NBB met in totaal ruim 105.000 leden. Op de internetpagina 
van de NBB http://www.bridge.nl/ vindt u uitgebreide informatie 
betreffende organisatie, wedstrijden, jeugdbridge, enz. 
Taken van de NBB zijn: Ledenadministratie, organisatie van landelijke 
competities voor de hoogste klassen, het houden van toezicht en 
aanpassen van wedstrijdreglementen, opleidingen van 
wedstrijdleiders en bridgeleraren, meesterpuntenadministratie, 
verkoop van spelmateriaal, boeken enz. 
De inkomsten van de NBB komen voornamelijk van de aangesloten 
verenigingen (een gedeelte van de clubcontributie gaat naar de NBB). 
Alle leden van aangesloten bridgeverenigingen zijn automatisch lid 
van de NBB en komen in aanmerking voor het ontvangen van het 
officiële orgaan van de NBB, het maandelijkse tijdschrift "Bridge". 
 
Wedstrijden georganiseerd door de NBB: 
Ook vanuit de Nederlandse Bridge Bond wordt aan bridgepromotie 
gedaan door middel van het organiseren van bridgewedstrijden. 
Op de NBB-website vindt u onder de menukeus “wedstrijden” een 
uitgebreide beschrijving van het tijdstip, eisen, enz. van alle door de 
NBB georganiseerde kampioenschappen en bekerwedstrijden. 
 
Internetbridge www.stepbridge.nl 
De officiële internetbridgeclub van de Nederlandse Bridge Bond is 
StepBridge. Dit is een Nederlandstalige internetbridgeclub waarop u 
zelf kunt bridgen of als toeschouwer kunt kijken wanneer anderen 
bridgen. Eind 2008 heeft StepBridge ongeveer 9000 leden waaronder 
beginners, recreanten, competitiespelers, maar ook topspelers. Het 
lidmaatschap van StepBridge bedraagt € 35 per jaar voor leden van de 
NBB. 
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9. Meesterpunten 
De speelsterkte van bridgers is moeilijk in getallen uit te drukken. Om 
toch enige gradatie mogelijk te maken, is door de NBB het 
"Meesterpunten Systeem" in het leven geroepen. 
Meesterpunten krijgt men wanneer men in club- of bondsverband 
goede competitie- of wedstrijdresultaten behaalt. Binnen de ABVM 
krijgt men meesterpunten per wedstrijdavond. Hoe sterker en hoe 
groter de groep, hoe meer meesterpunten je krijgt, afhankelijk van je 
klassering. Bij de daguitslag op de website, worden de verdiende 
meesterpunten vermeld. De administratie van de behaalde 
Meesterpunten wordt centraal bijgehouden door de NBB, en wordt 
afgedrukt op de omslag van het blad "Bridge", dat ieder NBB-lid per 
post ontvangt. Als u bent aangemeld bij MijnNBB krijgt u toegang tot 
uw eigen gegevens bij de NBB en kunt u zien waar en wanneer u uw 
meesterpunten heeft verdiend. 
 
Bij een bepaald aantal meesterpunten behoort een titel met insigne: 

Aantal  MP Titel (Insigne) 

500 Clubmeester (♣ in zilverkleurig materiaal) 

2.000 Districtsmeester (♣ in goudkleurig materiaal) 

5.000 Regionaal meester (♦ in goudkleurig materiaal) 

10.000 Kandidaat bondsmeester (♥ in brons) 

15.000 Bondsmeester (♥ in zilver) 

30.000 Nationaal meester (♠ in zilver) 

60.000 Nationaal meester 'met kroon' (♠ in zilver met 
zirkoon) 

100.000 Nationaal meester 'met 2 kronen' (♠ in zilver met 
saffier) 

150.000 Nationaal meester 'met 3 kronen' (♠ in zilver met 
briljant) 

 
10. Open Kaart = ACTUEEL  
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Het clubblad "Open Kaart" wordt met ingang van januari 2014 
vervangen door ACTUEEL, een onderdeel op de vernieuwde website.  
ACTUEEL bevat informatie over de competitie, standen van diverse 
wedstrijden en allerlei binnen de vereniging wetenswaardige zaken. 
 

11. Website 
Vanaf januari 2014 is de website dé bron om op de hoogte te blijven 
van alle wetenswaardigheden binnen de vereniging. Op onze website 
worden bij de “Uitslagenservice” (ook bereikbaar via MijnNBB) 
wekelijks de uitslagen van de competitie vermeld. Nieuws, uitslagen, 
frequentiestaten, spelverdelingen, van drives, de tussenstand van de 
slembeker, de wedstrijdkalender, de reglementen, foto’s links naar 
verwante sites, dit alles is te vinden op: 
 http://www.abvm.nl of direct naar: http://www.nbbportal.nl/22031/ 

http://www.abvm.nl/
http://www.nbbportal.nl/22031/

