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BRIDGECLUB  HZW 

 

 

ALGEMENE  INFORMATIE  EN  WEDSTRIJDREGELS 

 

VOOR  HET SEIZOEN   2022 – 2023 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

Bridgeclub HZW speelt in de maanden september tot mei op elke donderdagavond van 19.30 uur 

tot ongeveer 22.45 uur. Gezelligheid staat hoog in het vaandel, maar voor een goed verloop van de 

avond verdienen de volgende punten aandacht. 

 

1.  Afmeldings procedure:  Indien u vooraf weet dat u op een bepaalde donderdagavond 

verhinderd bent, noteert u dat in het (groene) schrift, dat elke speelavond op de wedstrijdtafel in de 

speelzaal ligt. 

Bij  plotselinge verhindering e-mailt u naar André Syrier (bridgeclubhzw@gmail.com) tot uiterlijk 

donderdag 13 uur (als je dat niet in het schrift hebt gedaan). 

 

2.  Competities:  Dit seizoen worden er 6 parencompetities in 2 lijnen gespeeld (A- en B-lijn). 

Elke competitie bestaat in principe uit 5 speelavonden. 

Afhankelijk van de behaalde score in de competitie kan na de laatste wedstrijd gepromoveerd 

worden naar een hogere of gedegradeerd worden naar een lagere lijn (zie ook de wedstrijdregels 

onder C). 

Nieuwe leden, c.q. nieuwe parencombinaties beginnen altijd in de laagste lijn. 

Naast de parencompetitie wordt op 5 speelavonden verdeeld over het seizoen een gemengde 

competitie gespeeld. 

 

3.  Er worden per speelavond (zonder pauze) 24 spellen gespeeld. Na elke 4 spellen wordt van tafel 

gewisseld. 

 

4.  De speeltijd per 4 spellen wordt bepaald door een speelklok. 5 Minuten vóór het verstrijken van 

de speeltijd klinkt er een signaal. Na dit signaal dient er niet meer met een nieuw spel begonnen 

te worden. Als dat namelijk toch gebeurt, kan er niet op tijd van tafel gewisseld worden. Dat geeft 

onrust en de avond loopt onnodig uit. Daarbij is het goed te weten, dat het niet gespeelde spel niet 

in de score wordt opgenomen. 

 

5. Bij de start van een spelavond ontvangt u een overzicht tegen wie u die avond speelt en aan welke 

tafels. 

 

6.  Voor de scoreberekening maken we gebruik van Bridge-it en de Bridgemate. De noordspeler 

voert de gegevens in en de oostspeler  controleert de ingevoerde gegevens. Let hierbij op de ‘einde 

ronde’ en de ‘einde zitting’. 

 

7.  Er mag in de zaal niet gerookt worden. Bij voldoende pauze tussen het wisselen van tafel kan 

er alleen buiten het gebouw gerookt worden. 
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8.  Indien u een consumptie wenst, kunt u dat kenbaar maken aan het zo nu en dan langslopende 

buffetpersoneel. Alstublieft niet zelf naar het buffet lopen. Dat is storend voor de andere spelers. 

 

9.  Om goed bridge te kunnen spelen, is rust en concentratie nodig. Dat wordt bereikt door bij het 

bieden van biddingboxen gebruik te maken. U wordt verzocht tijdens het spelen zo min mogelijk, 

en als het echt nodig is, op gedempte toon, te spreken. Dit geldt voor het eventueel nabespreken 

van een spel, maar ook als u klaar bent en er nog aan andere tafels gespeeld wordt.  

 

 

WEDSTRIJDREGELS  
 

A.  TECHNISCHE COMMISSIE 

De wedstrijdregels zijn opgesteld door de Technische Commissie. Deze commissie is voor de 

wedstrijdleiding en bestaat uit:  André Syrier en Joke Duijff. André Syrier en Joke Duijff zijn tevens 

de arbiters. De commissie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de 

wedstrijdregels (zo objectief mogelijk) anders toe te passen. Verder beslist de Technische 

Commissie in alle zaken waar dit reglement niet in voorziet. 

 

B.  SCOREBEREKENING 

1. Bridge-it houdt bij de berekening van de gemiddelde score over de avonden rekening met het 

feit, dat op een avond paren door een stilzit maar 20 i.p.v. 24 spellen spelen. Het systeem berekent 

het gewogen gemiddelde. Een voorbeeld: het gewogen gemiddelde na 2 avonden van 24 spellen 

met 45 en 50%  en een avond van 20 spellen met 66% is: 

(24 x 45%)+(20 x 66%)+(24 x 50%) 

               24+20+24 

 

2. Een paar dat met kennisgeving op een avond afwezig is, krijgt voor die avond  een score van 

47,50%. Een paar dat zonder kennisgeving afwezig is, krijgt voor die avond een score van 45%.  

 

3. Als één van de partners op een avond verhinderd is, dient de invaller in principe binnen de 

Bridgeclub HZW gezocht te worden. In overleg met de Technische Commissie is afwijking hierop 

mogelijk. De behaalde score op die avond wordt dan begrensd op minimaal 47,50% en maximaal 

52,50%, in het geval de speler uit dezelfde lijn binnen de club komt en als de speler met 

toestemming van buiten de club komt. 

 

4.  Indien 2 leden uit verschillende lijnen samen spelen, wordt de behaalde score als volgt 

gecorrigeerd: voor elke lijn die één van de beide spelers boven haar/zijn lijn speelt, wordt bij de 

behaalde score 4% opgeteld. De dan verkregen score wordt begrensd tussen minimaal 47,50% en 

maximaal 52,50%. 

 

5.  Om de lijnen evenwichtig bezet te houden kan het voorkomen, dat de wedstrijdleiding een paar 

verzoekt in een andere lijn te spelen. In principe zal dit altijd de naast hogere lijn zijn. De behaalde 

score wordt in dit geval met 4% verhoogd. Deze regel geldt ook als in de gemengde competitie een 

paar uit de B-lijn tegen een paar uit de A-lijn speelt, alleen wordt dan een percentage van 5 

gehanteerd. 
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C. PROMOTIE EN DEGRADATIE 

Aan het eind van elke parencompetitie van 5 speelavonden degraderen de onderste 3 paren uit de 

A-lijn naar de B-lijn. Vanuit de B-lijn promoveren de bovenste 3 paren naar de A-lijn. Om de 

evenwichtigheid tussen A- en B-lijn bij een wisselend aantal leden te handhaven kan de Technische 

Commissie besluiten een ander aantal paren te laten promoveren of degraderen. 

 

Men moet minstens drie (3) wedstrijden per competitieronde gespeeld hebben om voor promotie in 

aanmerking te komen. 

Om niet voor degradatie in aanmerking te komen moet men als paar, combipaar of ‘invalpaar’ 

minstens drie (3) speelavonden per competitie ronde aanwezig zijn geweest. Alsdan geldt 

vervolgens de stand op de ranglijst. 

Indien een paar door langdurige ziekte o.i.d. verhinderd is geweest en degradeert, blijft de positie 

in de eerst lagere lijn voor de periode van de gedwongen afwezigheid gewaarborgd. 

 

D. PRIJZEN 

Er wordt om de volgende prijzen gespeeld: 

- 2 trofeeën voor de clubkampioenen. Dit is het paar dat na de 5 parencompetities het hoogste 

aantal punten heeft. Punten worden aan het eind van een competitie toegekend op grond van de 

plaats in de ranglijst. De eerste plaats in de A-lijn krijgt het hoogste aantal punten (gelijk aan het 

aantal paren in A- en B-lijn), de laatste plaats in de B-lijn het laagste aantal punten (1). 

- een wisselbeker, de Geuzebroekbokaal, voor het hoogst genoteerde paar uit de B-lijn aan het 

eind van de gemengde competitie en dat de helft plus een of meer (> 50%) parencompetities in de 

B-lijn gespeeld heeft. 

 

E. ARBITRAGE 

Arbitrage is geen straf! Het houdt bridgers alert en het voorkomt conflicten. 

Schakel bij vermeende onjuistheden de wedstrijdleiding in. 

De wedstrijdleiding is tot arbitreren bevoegd. Het heeft daartoe een opleiding gevolgd. De arbiter 

neemt, na het geschilpunt aangehoord te hebben, een neutrale objectieve beslissing. Het besluit van 

de arbiter is altijd bindend. 

Vraag om arbitrage indien: 

1. na het opnemen van de kaarten en deze geteld te hebben blijkt, dat iemand geen 13 kaarten 

heeft. 

2. iemand vóór haar/zijn beurt biedt. 

3. iemand een onvoldoende bod heeft uitgebracht. 

4. iemand vóór haar/zijn beurt uitkomt. 

5. iemand het spel in de verkeerde richting speelt 

6. de ‘blinde’ (dummyspeler) of de leider uitkomt. 

7. iemand ‘verzaakt’, ten onrechte ‘geen kleur bekent’. 

8. er verschil van mening is over het spelresultaat. 

9. aan een tafel verkeerde spellen zijn gespeeld. 

 

F. AGENDA SEIZOEN 2022-2023 

Bijzondere avonden: 

  4 augustus 2022 : begin parencompetitie 

  1 september 2022 : algemene ledenvergadering 

22 december 2022 : kerstdrive 

20 april 2023  : slotdrive en prijsuitreiking 

 

Er wordt niet gespeeld op donderdag 29 december 2022. 


