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WEDSTRIJDREGLEMENT 

De bepalingen van het wedstrijd- en competitie reglement van de Nederlandse Bridge Bond 
(zie Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement) zijn altijd van toepassing. 

 
Afkortingen:  
Spr: Spelregels voor wedstrijdbridge 
CL : Competitieleiding of -leider 
 

A. DEELNAME EN INDELING IN GROEPEN 
 
Artikel 1  
Het aantal paren in de diverse groepen wordt door het bestuur, op advies van de CL 
vastgesteld. 
 

Artikel 2 

Een nieuw paar spelers wordt als regel geplaatst in de laagste groep. Indien echter beide 
spelers het laatste jaar tenminste gespeeld hebben in de: 
a. Tweede divisie of hoger, dan wordt het paar geplaatst in de A-groep. 
b. Hoofdklasse district, dan wordt het paar geplaatst in de B- groep. 
c. Eerste klasse district, dan wordt het paar geplaatst in de C- groep. 
Een team/paar dat van speelavond wisselt wordt in dezelfde groep geplaatst, mits dit 
minstens veertien dagen voor aanvang van die competitie aan de CL gemeld is. In alle 
overige gevallen beslist het CL. 
 

Artikel 3 Teams, bestaande uit drie personen 
a. Teams bestaande uit drie personen, kunnen zich inschrijven als "paar" voor deelname aan 

de competitie van de A.B.V.M. 
b. Een drietallig team mag zelf vrij bepalen welke twee spelers op een competitieavond van 

de A.B.V.M. meespelen. 
c. Een speler die deel uitmaakt van een in sub a omschreven team mag op de 

competitieavond, waarop het team uitkomt, bij voorkeur niet als invaller optreden in dezelfde 
groep en in ieder geval niet spelen tegen het eigen team.  

d. Elk lid van een team, als in sub a omschreven betaalt de volledig voor hem of haar geldende 
contributie aan de A.B.V.M. 

 

Artikel 4 
Een paar dat van plan is in de nieuwe competitie in een andere samenstelling te gaan 
spelen, moet dit minstens veertien dagen voor aanvang van die competitie aan de CL 
melden, anders blijft de oude samenstelling formeel gehandhaafd. Tijdens een competitie is 
geen splitsing van paren toegestaan. 
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Artikel 5 
Bij splitsing van een paar, en indien beide spelers van dat paar recht hebben op een plaats in 
de groep waarin het paar zou kunnen worden ingeschreven, doch indien zij zich elk met een 
nieuwe partner aanmelden, verliest hij/zij, die met de laagst geklasseerde speler samengaat, 
het recht op plaatsing in die groep. Komen beide (nieuwe) partners uit dezelfde groep, of acht 
de CL klassering niet mogelijk, dan beslist het lot. In afwijking van het bepaalde in de 
voorgaande alinea kunnen de spelers een andere regeling treffen, waarbij de plaats in die 
groep voor één van hen behouden blijft. 
 

Artikel 6   

De speler, die volgens het vorige artikel zijn/haar plaats verliest, krijgt het recht op een 
plaats in de naast lagere groep (zie Artikel 10). 

 

Artikel 7   
Zo nodig zullen door versterkte degradatie c.q. promotie in de eerstvolgende competitie de 
groepen weer op normale sterkte worden gebracht. Het toepassen van versterkte promotie/ 
degradatie wordt door de CL vóór de competitie waarin dit zal worden toegepast, aan de 
leden meegedeeld. 
 

Artikel 8   

Indien door het niet deelnemen van een daartoe gerechtigd paar een plaats vrijkomt, beschikt 
de CL over die plaats. De CL kan die plaats toewijzen: 
a. Aan een extra gedegradeerd paar. Van extra degradatie is sprake indien meer paren dan 

normaal – bijv. wegens inkrimping van de groep – zijn gedegradeerd. 
b. Aan nieuwe paren, ontstaan na splitsing van oude paren, mits de nieuwe spelers van de 

paren het niveau hebben van de oorspronkelijke paren. 
c. Door extra promotie toe te passen. 
 

Artikel 9 
Een paar, of een speler daarvan, gedegradeerd in de vorige competitie, kan niet in 
aanmerking komen voor een beschikbare extra plaats, uitgezonderd de in het vorige artikel 
onder sub a genoemde extra gedegradeerde paren of spelers. 
 
Artikel 10 
Indien één der spelers van een paar wordt vervangen, heeft de vervanger recht op de door 
het paar ingenomen plaats, indien hij/zij drie opeenvolgende competities met de 
overgebleven speler van het oorspronkelijke paar in de competitie heeft gespeeld. 

 

 

B. INVALLEN EN VERZUIMEN 

 
Artikel 11 
Onder kennisgeving wordt in dit hoofdstuk verstaan: "Kennisgeving vóór het door de CL 
bepaalde en bekend gemaakte tijdstip". 
 
Artikel 12 
De CL is bevoegd op een speelavond, ter wille van het elimineren van zittafels, een 
samenspeeltafel in te richten, waaraan twee paren uit verschillende groepen spelen. Hierbij 
spelen de paren uit de hoogste groep steeds de N/Z-lijn (en de lagere groep de O/W-lijn), 
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zodat uitslagen aan deze tafel behaald, binnen de groep vergelijkbaar zijn. Bij oneven aantal 
zittafels bij opvolgende groepen worden de hoogste groepen gecombineerd, bij niet 
opvolgende groepen worden naastliggende groepen gecombineerd. 
 
Artikel 13 
Indien een paar uitkomt bij het districtsviertallen of een wedstrijd waarbij het paar de 
vereniging vertegenwoordigt (ter beoordeling van het bestuur) of één avond in één competitie 
beginnende bridgers die lid zijn van de ABVM begeleiden op een speelavond en daardoor 
verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, krijgt het zijn eigen gemiddelde met een 
minimum van 52,5%. Indien een paar (of 3-tal) met invaller(s) gelijktijdig speelt bij het 
districtsviertallen (of andere vertegenwoordiging) en in de clubcompetitie, krijgt dit paar de 
behaalde score volgens de regels van de clubcompetitie. Spelers die niet meer dan één keer 
per week willen bridgen kunnen voorafgaand aan de viertallencompetitie bij de wedstrijdleider 
van de clubcompetitie aangeven dat ze in die speelweken verhinderd zijn. 

 
Artikel 14 
Indien een speler van een paar verhinderd is aan een zitting van de competitie deel te 
nemen, is de overblijvende speler van het paar gerechtigd met een invaller uit te komen, met 
dien verstande dat de invaller eerst gezocht dient te worden binnen de eigen club en sterkte 
( lees eigen lijn of opvolgende lijn). Invallers uit andere lijnen mogen ook invallen als de 
desbetreffende spelers hiermee akkoord gaan. In beide gevallen met in achtneming van 
Artikel 9a en 12. Als op de dag van spelen rond 14.00 uur geen invaller van binnen de club 
beschikbaar is, dan is de overblijvende speler gerechtigd een invaller van buiten de club mee 
te nemen met inachtneming van Artikel 9a. De CL zal het lid hier op tijd van op de hoogte 
stellen. De naam en NBB-gegevens van de invaller dienen te allen tijde aan de CL te 
worden doorgegeven. 

 
Artikel 15 
Indien een speler als invaller optreedt en dit invallen een versterking van het paar betekent, 
dan wordt dit paar in een hogere groep ingedeeld, dit ter beoordeling aan de CL. Is de 
indeling in een hogere groep niet mogelijk, omdat het paar al in de hoogste groep uitkomt, en 
is de invaller geen lid van de ABVM, dan is de CL in voorkomende gevallen gerechtigd 
betreffend niet-lid als invaller te weigeren. 
 
Artikel 16 
Wordt géén kennisgeving vooraf van het spelen met een invaller aan de CL gedaan, dan 
wordt een vermindering van 6% van het totaal van de door dit paar behaalde percentages 
toegepast. 
Bij herhaling binnen één competitiejaar kan het bestuur besluiten tot een vermindering van 15% 
van het totaal van de door dit paar behaalde percentages. 
 
Artikel 17 
Het is niet toegestaan een ander paar voor de eigen score te laten spelen. 

 
Artikel 18 
Indien twee spelers van verschillende paren samen spelen, dan geldt, met inachtneming van 
Artikel 19, de behaalde score voor beide paren. Komen deze twee spelers uit verschillende 
groepen, dan zullen ze worden ingedeeld in de groep van de hoogst geklasseerde speler. 
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Artikel 19 
Indien gespeeld wordt met een invaller die lid is van de vereniging, geldt de behaalde 
score met een minimum van het gemiddelde van de in de  competitie behaalde en nog te 
behalen scores, onder aftrek van een percentage van 4% (-6 imps in het geval van een 
competitie op butler-basis. 
 
Artikel 20 
Indien gespeeld wordt met een invaller die geen lid is van de vereniging, geldt geen minimum 
percentage en een maximum van 55% c.q. +8 imps bij een competitie op butlerbasis. 
 

Artikel 21 
Een paar dat, met kennisgeving aan de CL, van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting een 
score toegewezen, gelijk aan het gemiddelde van de door dit paar in deze competitie 
behaalde, en nog te behalen scores, verminderd met een percentage dat afhangt van de 
hoeveelste maal het paar verhinderd is. Deze percentages zijn als volgt bepaald: 

• 1e verhindering: 4 % (-6 imps) 

• 2e verhindering: 5 % (-8 imps) 

• 3e verhindering: 9 %   (-14 imps) 

• 4e verhindering: 18 % (-28 imps) 

Bij een competitie op butlerbasis wordt het bovenstaande aantal imps toegekend, afhankelijk 
van de hoeveelste maal het paar verhinderd is. 
 
Artikel 22 
Een paar dat, zonder kennisgeving aan de CL, van een zitting wegblijft, krijgt voor die zitting 
een score aangewezen conform de regeling in artikel 21, verminderd met (additioneel) 15%. 

 
Artikel 23 
Een paar degradeert, indien het paar minder dan twee keer heeft samengespeeld, of zonder 
kennisgeving in meer dan één zitting afwezig is. 

 
Artikel 24 
Een paar dat, met tijdige kennisgeving aan de CL, gedurende de gehele competitie 
verhinderd is, wordt bij terugkomst in de groep geplaatst waarin het paar zou spelen als het 
niet verhinderd was. Dit is één keer per verenigingsjaar toegestaan. Zonder tijdige 
kennisgeving of bij herhaling wordt het paar in een groep lager geplaatst. Met tijdige 
kennisgeving wordt hier bedoeld tenminste veertien dagen voor aanvang van de competitie. 
 
 

C. INRICHTING VAN DE COMPETITIE 

 
Artikel 25 
De CL bepaalt volgens welk schema zal worden gespeeld en het aantal spellen per zitting. 

 
Artikel 26 
Aan het einde van iedere competitie zal 25% (naar beneden afgerond) van het aantal paren 
degraderen, c.q. promoveren, naar de naast lagere, c.q. hogere groep. (Zie echter Artikel7). 
Tussen twee groepen met een verschillend aantal paren zal de promotie aangepast worden 
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aan de degradatie. 
 
Artikel 27 
Clubkampioen 'maandag' c.q. 'donderdag' Clubkampioen wordt het paar/team dat het gehele 
verenigingsjaar minstens vijf competitieronden in de A-lijn heeft gespeeld en daar in die 
competitie voor de vijf beste ronden de laagste som van de plaatsingscijfers (nr. 1, 2, 3, enz.) 
heeft behaald. Bij gelijk eindigen beslist de hoogste som van de gemiddelden van de 
percentages in die competitieronden. 
 
Artikel 28  

Systeemkaarten zijn verplicht in de door het bestuur aan te wijzen groepen. Een paar dat 
geen systeemkaart heeft, is verplicht vóór aanvang van de zitting alsnog een systeemkaart in 
te vullen. In de overige groepen wordt het gebruik van systeemkaarten aanbevolen. 
 
Artikel 29 
Onmiddellijk na aanvang van een ronde dient ieder paar aan elk van de tegenstanders een 
ingevulde systeemkaart te overhandigen. 

 

 

D. STRAFFEN EN PROTESTEN 

 
Artikel 30 
Het voornemen protest aan te tekenen tegen een door een arbiter genomen beslissing 
moet kenbaar worden gemaakt aan die arbiter binnen dertig minuten na beëindigen van die 
zitting. Het protest moet vervolgens binnen tweemaal 24 uur daarna schriftelijk bij de 
betreffende arbiter worden ingediend, die het protest, aangevuld met zijn schriftelijke 
beschouwingen, doorzendt aan de arbitragecommissie, die dit protest dient te behandelen. 

 
Artikel 31 
Uitspraken van de arbitragecommissie worden schriftelijk ter kennis van de partijen gebracht. 
 

Artikel 32 
Protesten van andere dan wedstrijd technische aard moeten binnen 8 dagen worden 
ingediend bij het bestuur, dat hierover beslist, en deze beslissing schriftelijk ter kennis van de 
partijen brengt. 
 
Artikel 33 Te laat komen 
Onder te laat komen van een paar wordt verstaan het niet in de zaal aanwezig zijn van één of 
beide spelers op het moment dat als begin - of na de pauze als hervatting - van de zitting is 
aangekondigd. 
a. De straf voor te laat komen is vermindering van de score met 10% van de top van een 

spel. Voor een spel dat als gevolg van het te laat komen niet gespeeld kan worden is de 
straf een arbitrale score van 40% en 60% voor de wachtende tegenstanders. 

b. Is een paar minder dan vijf minuten te laat, dan wordt de in sub a genoemde straf 
vervangen door een waarschuwing. 

c. De CL is bevoegd bij te laat komen het recht op de plaats vervallen te verklaren, als het 
verloop van de zitting dit wenselijk maakt. In een dergelijk geval is artikel 15 van 
toepassing. 
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Artikel 34 Duur van een ronde 
De spelers zijn aan het voorgeschreven tempo gebonden, de CL is echter bevoegd extra tijd 
toe te staan, als speciale omstandigheden (arbitrage, onklaar bord, e.d.) daartoe aanleiding 
geven. 
a. De straf voor het niet op tijd beëindigd hebben van een ronde is de eerste maal een 

waarschuwing. Indien al eerder in deze zitting een waarschuwing werd gegeven, dan is 
de straf vermindering van de score met 10 % van de top van een spel. 

b. De straf voor het nog beginnen te spelen van  een volgend spel, nadat het sein voor de 
volgende ronde is gegeven, of nadat een voorwaarschuwing werd gegeven (per klok of 
anderszins), dat de ronde ten einde loopt, is vermindering van de score met 10 % van de 
top van een spel. 

c. Wanneer de vastgestelde duur van een  ronde wordt overschreden kan de CL besluiten 
één of meer spellen waarvan het spelen op het vastgestelde eindtijdstip van de ronde 
nog geen aanvang heeft genomen niet meer te laten spelen. In geval van schuld krijgen 
beide paren een arbitrale score van 40% op een spel dat niet is gespeeld. In geval van 
overmacht (zie sub a) wordt een dergelijk spel genoteerd als “niet gespeeld (NG)” en 
heeft geen invloed op de zittingsscore. 

d. De waarschuwing of vermindering gelden voor beide paren aan de tafel, de CL is echter 
gerechtigd deze straffen voor één van beide paren aan de tafel kwijt te schelden, als het 
aannemelijk is dat de schuld van de vertraging geheel of hoofdzakelijk bij het andere paar 
berust. 

 
Artikel 35 Onjuist noteren, of onvoldoende controleren 
a. Noord behoort te noteren, en Oost behoort het genoteerde te controleren. 
b. Ongeacht welke speler in feite heeft genoteerd of gecontroleerd worden beide paren 

gelijkelijk gestraft voor elk spel, dat niet of op enigerlei wijze onjuist is genoteerd. 
c. Beide paren krijgen een arbitrale score van 40% op een spel dat niet of onjuist is genoteerd. 
d. Notatiefouten kunnen tot 10 minuten na het einde van de zitting straffeloos worden 

gecorrigeerd. 

 
Artikel 36 Onklaar maken van een bord 
Ieder paar, waarvan een hand (of beide handen) in een verkeerd vakje is gestoken, of één of 
meer onjuiste kaarten bevat, of onvolledig is, wordt gestraft met vermindering van de score 
met 10% van de top van een spel. Dezelfde straf geldt wanneer een speler zijn hand inziet 
zonder zijn kaarten te hebben geteld, wanneer er meer of minder dan 13 blijken te zijn. 
 
Artikel 37 
In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist  overeenkomstig de bepalingen 
in het Wedstrijdreglement en het Competitiereglement van de Nederlandse Bridge Bond of 
beslist het bestuur. 


