
     
 

BRIDGECLUB " TAFEL 1" Velden                                                                                        
 
   
     WEDSTRIJD- en COMPETITIEREGLEMENT  
        
 
              
 

 Artikel 1  Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door de Bridgeclub  "Tafel I" 
 te Velden, verder aan te duiden met BCV.  
De website van de club is www.bridgeclubtafel1.nl   

 Dit reglement geldt vanaf 1 september 2018. 
 

 Artikel 2 Algemene bepalingen 
 

a. Er wordt gespeeld op woensdag, aanvang 19:30 uur. 
b. Af- en aanmelden: 

 - In het afmeldboek op de clubavond. 
 - In het digitale afmeldboek op de clubwebsite www.bridgeclubtafel1.nl/afmelden  
   tot woensdagmiddag 13.30 uur. 
 - Per e-mail naar een aangewezen lid tot woensdagmiddag 13.30 uur.  
 - Telefonisch op woensdagmiddag tussen 12:30 en 13:30 uur bij een aangewezen clublid. 

c.  -  Afmeldprocedure staat vermeld op pagina mededelingen van de website.   
d. Protesten tegen arbitrale beslissingen moeten binnen 15 minuten na afloop van de laatste 

ronde worden ingediend bij de Technische Commissie. 
e. Protesten tegen andere gebeurtenissen tijdens de clubavond moeten worden ingediend bij het 

Bestuur. 
f. De uitslag wordt direct na afloop berekend en gecontroleerd op abnormale scores en wordt 

daarna gepubliceerd op de website van de club onder de kop uitslagen.  
De uitslag en de persoonlijke overzichten worden via e-mail aan de spelers gestuurd. 

g. Tegen de vermelde scores kunnen de deelnemers binnen drie dagen bezwaar maken bij de 
leider van de betreffende wedstrijd. Deze geeft binnen een week zijn beslissing. 

h. Het Bestuur beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 
 

 Artikel 3 Wedstrijdbepalingen 
 

a. Er wordt gespeeld volgens de meest recente “Spelregels voor wedstrijdbridge” 
b. Bij het bieden worden biddingboxen gebruikt 
c. Conventionele biedingen of biedingen waarvan men kan vermoeden dat de tegenstander ze niet 

zal begrijpen moeten door de partner worden gealerteerd. 
d. Een openingsbod op 2-niveau of hoger of een sprongbod moet worden voorafgegaan door het 

tonen van de stopkaart. De linker tegenstander moet daarna ca. 10 seconden wachten voordat 
hij/zij een bieding doet. 

e. Er worden 6 rondes van 4 spellen gespeeld. 
 

 Artikel 4 Wedstrijdvormen 
 

- Laddercompetitie 
- Clubkampioenschap 
- Individuele drives 
- Bijzondere drives 
- Vakantiebridge 

  



Artikel 5 Laddercompetitie 
 
 5.1 Deelnemers 

Aan de Laddercompetitie wordt deelgenomen door paren gevormd uit leden van BCV.  
 5.2 Start en duur 

De Laddercompetitie begint in september en duurt tot en met juni, verdeelt over meerdere 
ladderperiodes van ± 10 zittingen. De wedstrijddata zijn te vinden op de 
bridgeclubtafel1.nl/kalender  

 5.3  Indeling 
  De indeling gebeurt in groepen naar sterkte op basis van de actuele ladderstand.  

Bij de start van elke ladderperiode wordt dit gedaan aan de hand van de eindstand van 
de vorige ladder, c.q. ladderperiode, waarbij ieder paar begint met 0%. 

 5.4 Invallers 
Bij afwezigheid van de partner mag met een invaller worden gespeeld. Voor de Laddercompetitie 
krijgt het paar de behaalde score. Bij samengestelde paren krijgen beide paren de behaalde 
score.  

5.5  Vervangende score bij afwezigheid per ladderperiode  
Bij afwezigheid geldt een vervangende score die gelijk is aan het gemiddelde van de wel 
gespeelde keren, met de 1e keer afwezig een maximum van 52,50% en bij elke volgende keer 
afwezigheid wordt de vervangende score verminderd met 0,5%. 
De minimale vervangende score is 45%.  
Als een paar in een ladderperiode 6 keer of meer afwezig is wordt dit paar niet opgenomen in de 
eindstand van die periode, maar krijgt een score van 47,5%. 

5.6  Tussentijdse paarvorming        
a.    Paren die zich vormen tijdens een ladderperiode krijgen het gemiddelde van de reeds 
       behaalde scores van beide spelers; is een van beiden een nieuw lid dan krijgt dat lid 50%.  
b.    Nieuwe paren die na periode 1 lid worden krijgen een score van 47,5% voor de    
desbetreffende niet gespeelde periode. 

5.7 Jaarladder en ladderkampioen 
De jaarladder is de eindstand van de gemiddelde scorepercentages van de ladderperiodes. 
Ladderkampioen wordt het paar met het hoogste score in de eindstand van de jaarladder. 

  5.8 Slemcompetitie 
Voor met maken van een geboden slem krijgt een paar slempunten. Gaat een paar down in een 
geboden slem dan krijgt men minpunten. Na de laatste zitting van de Laddercompetitie is het 
paar met de meeste slempunten de Slemkampioen. 
De slempunten worden als volgt toegekend: 
-      +5 punten voor een geboden en gemaakt groot slem in een SA contract  
- +4 punten voor een geboden en gemaakt groot slem in een kleurcontract 
- +3 punten voor een geboden en gemaakt klein slem in een SA contract 
- +2 punten voor geboden en gemaakt klein slem in een kleurcontract 
- -2 punten bij het down gaan in een geboden groot slem 
- -1 punten bij het down gaan in een geboden klein slem   



 
Artikel 6  Clubkampioenschap 
 
             6.1 Deelnemers  
  Uitsluitend paren samengesteld uit leden van BCV kunnen deelnemen. 

6.2 Start en duur 
Het clubkampioenschap gaat over 5 zittingen.  

6.3  Indeling  
Het streven is  dat ieder deelnemend paar tenminste eenmaal tegen elk ander paar speelt. 

6.4  Invallers en vervangende score bij afwezigheid  
a. Een invaller moet lid zijn van BCV. 
b. Bij afwezigheid krijgt een paar het eigen gemiddelde van de overige zittingen met een maximum 

van 52,50% voor de eerste en 50% voor de tweede afwezigheid. 
c. Indien wordt gespeeld met een gelegenheidspartner krijgt dit paar de behaalde score.  

Bij samengestelde paren krijgen beide paren de behaalde score. 
6.5 Clubkampioen  

Het paar met de hoogste gemiddelde score is clubkampioen. Als kwalificatie moeten paren 
tenminste 3 zittingen in de vaste samenstelling hebben gespeeld. 


