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Wedstrijdreglement BC Prometheus 2020  
Dit reglement is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 4 februari 2020. 
 

1. Geldigheid  
 
1.1 Dit wedstrijdreglement geldt voor de interne wedstrijden van bridgeclub Prometheus 

en voor alle overige door Prometheus georganiseerde wedstrijden. 
1.2 Voor situaties waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, geldt het Competitie- en 

Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).  
  

2. Verantwoordelijkheid 
 
2.1 De wedstrijdleiders (WL) maken deel uit van de jaarlijks bij Algemene 

ledenvergadering gekozen Technische Commissie. Eén van de bestuursleden van 
Prometheus is q.q. lid van de Technische Commissie . 

2.2  De TC is verantwoordelijk voor de technische en organisatorische zaken rondom de 
speelavonden, waarbij de WL de taken van de Technische Commissie  in overleg 
coördineert.  
 

3.  Clubavond, aanvangstijd en afmelden  
  
3.1 Bridgeclub Prometheus speelt op de dinsdagavond. 
3.2 De clubavonden beginnen om 19.30 uur.  Men dient vóór 19.25 uur aanwezig te zijn. 
3.3 Indien men op een clubavond niet aanwezig kan zijn, dient men zich uiterlijk 

dinsdagmiddag 15.00 uur en uitsluitend via het webformulier 
(www.bridgeclubprometheus.nl) óf via het emailadres 
afmelden@bridgeclubprometheus.nl óf via de afmeldlijst af te melden. Alle 
wedstrijdleiders ontvangen de afmeldberichten.  

3.4 In noodgevallen kan men zich telefonisch (of SMS of WhatsApp) afmelden bij de 
dienstdoende wedstrijdleider. Telefoonnummers staan op de website bij ‘Contact’. 

3.5 Bij de afwezigheid zonder afmelding kan de WL tot een sanctie overgaan. 
3.6 “Inloopparen” kunnen zich via de website www.bridgeclubprometheus.nl of via het 

email adres inloop@bridgeclubprometheus.nl en uiterlijk 15.00 uur aanmelden onder 
vermelding van eventuele NBB-nummers.  

 

4. Systeemkaarten 
 

4.1 Beide leden van vaste partnerships zijn verplicht gedurende de wedstrijden een goed 
ingevulde systeemkaart te overleggen. Indien men geen systeemkaart overlegt, is men 
verplicht te spelen volgens het 5-kaart hoog systeem van de NBB. De bijbehorende 
systeemkaarten zijn te leen bij de WL.  

4.2 Indien het de wedstrijdleiding herhaaldelijk is gebleken dat een paar hierbij in gebreke 
blijft, dan kan de WL een sanctie opleggen. 

4.3 De stop- en alerteerregels zijn verplicht conform de regels van de NBB. 
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5. Speeltijd 
 
5.1 Voor elke ronde is een maximum speeltijd vastgelegd, zulks ter beoordeling van de 

wedstrijdleiding. Wanneer te lang over een ronde gedaan wordt zal de wedstrijdleider 
in eerste instantie aan beide paren  een waarschuwing uitdelen. Bij een tweede geval 
op een avond kan de wedstrijdleider tot een arbitrale sanctie van ¼ top overgaan1. 

5.2  Aan het eind van de reguliere speeltijd  van een ronde dienen alle spellen gespeeld te 
zijn. Het is echter strafbaar om nog te beginnen met bieden op een nieuw spel als er 
minder dan vijf minuten reglementaire speeltijd resteren. 

5.3 Bij overtreding van de vijf-minuten regel kan de WL een arbitrale G-  score2 opleggen.   
5.4 Indien twee tegen elkaar spelende paren constateren dat ze de reguliere speeltijd 

dreigen te overschrijden mag men, indien beide paren daartoe bereid zijn, het spel na 
afloop van de speelavond naspelen. In plaats daarvan mag men echter ook ‘niet 
gespeeld’ (NG) schrijven. Er mag maximaal 1 spel per avond nagespeeld worden.  

5.5 Bij iedere (vermeende) onregelmatigheid is men verplicht arbitrage te vragen. 
 

6. Jaarprogramma 
  
6.1 Voor de aanvang van een nieuw bridgeseizoen wordt door het clubbestuur een 

jaarprogramma bekend gemaakt. Het jaarprogramma bestaat onder meer uit paren- en 
butlerwedstrijden en uit drives. 

6.2 Als regel is er een lange competitie om het clubkampioenschap die het hele seizoen 
loopt en die eventueel onderbroken wordt door een kortere competitie in de periode 
waarin in het district een viertallen competitie gespeeld  wordt. 

6.3 Drives en Ruitenboer alsmede paren- of butlerwedstrijden, die gespeeld worden in de 
periode waarin clubleden participeren in de districtsviertallencompetitie, tellen niet 
mee bij de berekening van het clubkampioenschap (zie Art. 10). 

6.4 De Technische Commissie  is volledig vrij in de organisatie van een drive. 
6.5 Het wedstrijdseizoen loopt van 1 september tot 1 juli. 

  

7. Uitslag 
 
7.1 Bij parenwedstrijden worden de scores berekend op basis van Matchpunten (MP) en 

weergegeven in percentages. Bij Butlerwedstrijden en viertallenwedstrijden worden de 
scores berekend op basis van Internationale Matchpunten (IMP). De uitslag van een 
wedstrijd in een Butlercompetitie wordt weergegeven in G-IMP. In beide typen 
wedstrijden wordt de uitslag vervolgens omgerekend naar rankingpunten (systeem 
Thilo Kielmann) op basis van vaste formules of tabellen. 

7.2 Een stilzittafel telt niet mee in de scoreberekening.  
7.3 Het niet spelen van één of meerdere spellen vanwege tijdgebrek wordt als “niet 

gespeeld” berekend. Indien een paar buiten zijn/haar schuld een spel niet kan spelen 
vanwege een onregelmatigheid krijgt het paar voor dit spel een score van “niet 
gespeeld” of een G+ score2 toegekend, afhankelijk van wat de arbiter/WL het meest 

 
1 Sanctie ¼ top:  Resultaat wordt verminderd met ¼ van de top op het betreffende spel.  
 
2 Gemiddelde plus (G+):  Een arbitrale score van 60% op een spel òf het zittingsgemiddelde als dat hoger is. 
   Gemiddelde min (G-):   Een arbitrale score van 40% op een spel òf het zittingsgemiddelde als dat lager is.    
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rechtvaardig vindt. Een paar dat door eigen schuld een spel niet kan spelen krijgt een 
G- score toegekend. Een G- score2 kan tevens aan beide partijen toegekend worden 
voor niet toegestane tijdsoverschrijding (Art. 4.2). 
 
 

8. Ranking 
 
8.1 Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van 

zijn of haar 6 meest recent behaalde rankingpunten. Voor een speler die in het lopende 
seizoen minder dan 6 keer rankingpunten behaald heeft (minder dan 6 rankingscores 
heeft), kent de WL een vervangende rankingwaarde (Rv) toe, die in plaats van 
ontbrekende rankingscores meetelt. 

8.2 Bij begin van een nieuw seizoen kent de WL voor elke speler een Rv toe gelijk aan het 
gemiddelde van de 6 meest recent behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen. 

8.3 Bij nieuwe spelers en bij inlopers bepaalt de WL een Rv zo redelijk mogelijk op basis 
van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen. 

8.4 De rankings worden gepubliceerd via de NBB website van de club. 
 
 

9. Paren, Drietallen , Lijnindeling 
 
9.1 Deelname aan de clubwedstrijden is in principe voor paren, bestaande uit twee aan 

elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een drietal vormen dat net als een paar 
aan de clubwedstrijden deelneemt, maar dan in wisselende combinatie van twee van de 
drie spelers die bij het drietal horen.  

9.2 Wedstrijden op parenbasis (parenwedstrijden en butlerwedstrijden) worden gespeeld 
als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van het aantal aangemelde paren 
wordt gespeeld in meerdere lijnen.  

9.3 Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de parenranking. De 
ranking van een paar wordt berekend als de som van de twee actuele individuele 
spelersrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor incidentele koppels. 
Bij drietallen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar in de 
strekking van deze alinea beschouwd.  

9.4 De paren met de (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de 
volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt naar gestreefd om lijnen van min of meer 
gelijke lengte te hebben. 

9.5 Als de eigen partner verhinderd is mag men met een invaller spelen. In overleg met de 
Contactpersoon kan dat eventueel een invaller van buiten de club zijn.  

 

10. Clubkampioenschap 
 
10.1 Per wedstrijdjaar wordt om het clubkampioenschap gestreden. Voor het 

clubkampioenschap tellen de rankingpunten mee die tijdens de reguliere paren- en 
butlerwedstrijdavonden worden toegekend. (N.B. dus niet de drives, Ruitenboer en 
eventuele tussencompetitie).  
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10.2 Het paar/drietal dat gemiddeld de meeste rankingpunten behaald heeft (na weglating 
van de eventuele afvalscores) is clubkampioen paren/drietallen. Tijdens het seizoen 
worden de standen voor het clubkampioenschap bijgehouden via de NBB website van 
de club. 

10.3 Een paar/drietal dient gedurende het gehele wedstrijdjaar als zodanig bijeen te zijn. 
Het paar/drietal moet ten minste 2/3 van het aantal zittingen, die gelden voor het 
clubkampioenschap, samen gespeeld hebben. N.B.: Om aan deze minimum eis te 
voldoen wordt het berekende getal zo nodig naar boven afgerond op een heel aantal. 
Noem dit gehele aantal Nmin.  

10.4 Paren mogen met invallers spelen mits aan 10.3 voldaan wordt. 
10.5 Als een paar meer dan Nmin maal samen speelt, dan worden eerst de resultaten met een 

invaller geschrapt.  Vervolgens worden maximaal de 4 slechtste resultaten geschrapt 
(afvalscores), waarbij minimaal Nmin resultaten blijven staan. 
 
 

11. Slemkampioenschap 
 
11.1 Naast het clubkampioenschap wordt een slemklassement opgemaakt over alle interne 

(paren)wedstrijden meetellend voor het clubkampioenschap. Dit klassement is 
persoonlijk. Voor elk geboden en gemaakt slem worden 2 punten en voor elk groot 
slem 4 punten toegekend. Down gaan in een geboden klein slem kost 1 punt en in een 
groot slem 2 punten. 

11.2 De speler die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft behaald is 
slemkampioen. Bij gelijk eindigen beslist het aantal gemaakte groot slems en 
vervolgens eventueel het aantal gemaakte klein slems. 
 
 

12. Overige zaken 
 
12.1 Tijdens alle wedstrijden worden meesterpunten toegekend volgens de regels van de 

NBB. 
12.2 De WL heeft het recht om, na motivering van zijn standpunt, in bijzondere gevallen af 

te wijken van dit reglement. 
12.3 Protest tegen een beslissing genomen op grond van de Spelregels voor wedstrijdbridge 

wordt behandeld door de protestcommissie van het district. In geval de 
protestcommissie van het district niet beschikbaar is zal het bestuur een 
protestcommissie instellen.  

12.4 Voor de bevoegdheden van de wedstrijdleider en de protestcommissie in geval van een 
protest wordt verwezen naar de betreffende artikelen van de Spelregels voor 
wedstrijdbridge. De uitspraak van de protestcommissie is bindend.  


