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Wedstrijdreglement Bridgeclub Klundert. 

A. Algemeen.
1. De wedstrijdleider regelt de gang van zaken tijdens de clubavonden volgens het

reglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
B. Aanvang.

1. Iedere wedstrijd begint om 19.45 uur. U dient als paar om 19.40 uur aanwezig te zijn.
2. Indien een paar niet aanwezig is bij de aanvang van een wedstrijd, maar nog wel voor

het einde van de eerste ronde, worden alleen die spellen nog gespeeld die
opgenomen kunnen worden voor het “vijf minuten signaal”.

3. De niet gespeelde spellen mogen niet worden nagespeeld.
Een score van 50% wordt aan beide paren toegekend.

C. Invalsregeling.
1. Bij verhindering tijdig afmelden bij de wedstrijdleider, uiterlijk maandag vóór 16.00 uur.

Bij calamiteiten kan dit tot aanvang van de wedstrijd.
2. Indien eerder bekend is dat u afwezig zult zijn kan dit worden doorgegeven per e-mail

aan het secretariaat of genoteerd in de wedstrijdagenda.
3. De wedstrijdleider kan bij afwezigheid van een der partners bemiddelen bij het zoeken

van een invaller.
De speler is echter op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor een invaller.

4. Vormen een A- en een B-speler een paar dan spelen zij in de
A-lijn en telt voor beiden de behaalde score.

5. Vormen twee A-spelers of twee B-spelers een paar in hun eigen lijn dan telt voor
beide “paren”de behaalde score. Dit met een maximum van tweemaal per periode.

D. Speeltempo.
1. Gespeeld wordt op tijdschema. Dit wil zeggen met een gemiddelde van 7½ minuut per

spel en de spellen van laag naar hoog.
2. Vijf minuten voor het einde van iedere ronde geeft de wedstrijdklok een signaal,

waarna geen nieuw spel meer mag worden opgenomen.
E. Competitie.

1. Een competitie kan bestaan uit vijf perioden van zeven zittingen.
2. Per periode mogen drie avonden gemist worden en hiervoor krijgt men zijn

gemiddelde score met een maximum van 52,50% voor de eerste, 47.50% voor de
tweede en 42,50% voor de derde gemiste wedstrijd. In geval van vierde gemiste
wedstrijd volgt degradatie. (zie ook punt E 3)

3. Het is toegestaan dat een paar eenmaal per seizoen in een periode meer dan drie
keer afwezig is zonder te degraderen. Deze bepaling is van toepassing bij een
langdurige vakantie of bij langdurige ziekte. Dit moet,zo mogelijk,voor aanvang van de
betreffende periode worden gemeld bij de wedstrijdleider.

4. Bij oneven aantallen in zowel de A- als de B-lijn wordt met een combitafel gespeeld.
5. Per periode promoveren/degraderen de drie bovenste, c.q. onderste paren, met in

achtneming van punt E 3.
Bij uitbreiding van het aantal lijnen volgt aanpassing op voorstel van het bestuur.

6. Bij het spelen van een verkeerd of onklaar bord, of het spelen van een bord in de
verkeerde richting regelt de wedstrijdleider het verdere verloop van de wedstrijd.(zie
hoofdstuk II, art.21 van het Wedstrijdreglement N.B.B.)

F. Plaatsing.
1. Indien sprake is van opzegging van de partner behoudt de niet-opzeggende speler

het recht met zijn nieuwe partner in dezelfde lijn te spelen.
2. Indien een paar zich opsplitst in twee paren dan kunnen beide paren een plaats

claimen op het niveau waarop werd gespeeld, mits dit gebeurt vóór de nieuwe
competitieronde.
In overleg met het bestuur kan ook voor plaatsing in de laagste lijn worden gekozen.

3. Nieuwe leden/paren, niet vallend onder F1 en F2 worden te allen tijde in de laagste
lijn ingedeeld.
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G. Huishoudelijke zaken. 

1. In de A-lijn zijn systeemkaarten gewenst. 
2. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider. 
3. De clubavonden worden geleid door de wedstrijdleider of een door het bestuur aan te 

wijzen vervanger. 
4. Voor de aanvang van de wedstrijd wordt in de speelruimte niet gerookt. 

Na de derde ronde is er in een andere ruimte ca vijf minuten rookpauze. 
5. Alle leden worden geacht het reglement te kennen.Het reglement wordt aan alle leden 

uitgereikt en is tevens altijd bij de wedstrijdleider ter inzage. 
H. Clubkampioenschap. 

1. Om in een competitiejaar het clubkampioenschap te behalen dient een paar samen 
tenminste vier van de vijf perioden te hebben meegespeeld en een eindresultaat te 
hebben behaald. 
Van deze vier perioden moet het paar minimaal drie perioden in de A-lijn hebben 
gespeeld. 

2. Per periode-eindstand worden punten toegekend volgens de tabel, aanbevolen door 
de N.B.B. (zie onder) 
Het paar met de meeste punten wordt kampioen. 

3. Heeft men in het betreffende competitiejaar aan vijf perioden deelgenomen en een 
eindresultaat behaald dan wordt het totaal bepaald door de vier hoogste scores. Van 
deze vier scores moeten er minimaal drie in de A-lijn zijn behaald. 

4. Per periode mag maximaal tweemaal met een andere partner gespeeld worden om 
deze periode mee te laten tellen voor het kampioenschap. 

 
Plaats     A-lijn     B-lijn 

1 100 74 
2 90 67 
3 80 59 
4 70 52 
5 60 44 
6 50 37 
7 45 33 
8 40 29 
9 35 26 
10 30 22 
11 25 18 
12 20 14 

 
 

 
 
 
Uitgave 2018-01-31 
C.A.A. G. F. 
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