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1

Doel van het reglement.

Bij Bridgeclub de Hank kun je in een ongedwongen sfeer je bridgespel verbeteren of gewoon
gezellig meespelen.
Dit reglement is vooral bedoeld om bovenstaande te ondersteunen, echter is niet alomvattend.
Dit reglement geeft extra informatie aan de geïnteresseerde deelnemer maar is hoofdzakelijk
bedoeld als leidraad voor de spelleiders die elke week de zittingen verzorgen.

2

Speelkalender

De speeldata staan vermeld op de website van de club.
In principe wordt er op bijna alle donderdagen gespeeld echter er wordt niet gespeeld op de
donderdagen die vallen op of verbonden zijn aan kerkelijke of nationale feestdagen.
Op donderdag zijn er 2 speelmomenten; een in de middag met als aanvang 14h00 en een in de
avond met als aanvang 19h30.
In de zomerperiode vervalt de middagzitting i.v.m. de schaarste aan deelnemers en is er alleen
een avondzitting.
I.v.m. de voorbereidingen van de zittingen dienen de deelnemers 10 minuten voor aanvang zich
gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding.

3

Deelname

Alleen bij de club ingeschreven deelnemers of aangemelde invallers en/of gasten worden
ingedeeld. Inschrijvingen () kunnen worden aangevraagd bij de secretaris van de club.

4

Wekelijkse aan- en afwezigheid van de deelnemers.

Gebruikelijk spelen de deelnemers naar hun voorkeur op de middag- of avondzitting.
Paren mogen niet zomaar wisselen tussen de middag en avond omdat dit de competitie erg zal
verstoren. Paren dienen een verzoek tot wisseling naar een andere periode bij het bestuur aan te
vragen.
Er is een absentielijst in gebruik waarop de deelnemers zelf kunnen aantekenen wanneer ze
verhinderd zijn.
T.b.v. de uitnodiging en het indelen van een zitting wordt er een deelnemerslijst opgesteld met
inachtname van de verhinderingen aangegeven in de absentielijst..
Deze deelnemerslijst wordt op maandag of dinsdag per email verzonden aan alle leden.
Urgente af- en aanmeldingen i.v.m. ziekte of familie omstandigheden zijn nog mogelijk tot uiterlijk
donderdag 12h00.

5

Annuleren van een zitting

Als uit de deelnemerslijst volgt dat er hoogstens 3 tafels zijn voor een komende zitting dan wordt
de zitting geannuleerd. De deelnemers ontvangen hierover op de voorafgaande maandag of
dinsdag een email bericht.
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6

Opstellen zittingen en eventuele stilzittafel

De aangemelde deelnemers uit de deelnemerslijst worden toegedeeld aan de tafels voor de 1e, 2e,
3e en 4e ronde. Hieruit volgen de gids- of loopbriefjes.
Bij het indelen wordt er een prioriteit aangehouden.
Reguliere paren worden eerst ingedeeld en vervolgens worden reserves ingedeeld als dat leidt tot
volle tafels of halve tafels.
Als uit de deelnemerslijst volgt dat er met een halve tafel gespeeld gaat worden dan zullen er 4
paren getroffen worden door een stilzitronde.
Bij 4 ronden zijn er 4 stilzitparen.
De stilzittafels ontstaan als het aantal beschikbare paren oneven is(bijv. 9,11,13,15,17,19).
Stilzit tafels worden vermeden als dat mogelijk is.
Als bij het indelen zowel op de middag en de avond een stilzittafel komt kan er gevraagd worden
of er op vrijwillige basis een paar van de middag of de avond wil wisselen naar de andere periode.
Daarmee is dan de stilzit opgeheven. Of mogelijkerwijs bieden voldoende aanwezige
reserveleden een oplossing.

7

Selectie stilzitparen

Als er een stilzit niet te voorkomen is spelen de paren met de minste stilzitten tegen het afwezige
paar. Omdat de stilzitten van de paren uit het verleden worden geregistreerd kan bij een nieuwe
toedeling rekening worden gehouden met de reeds opgebouwde stilzitten.

8

Maximale tafelcapaciteit en afschrijvingen

Het maximum aantal speeltafels in “de Til” is 10 tafels.
Als niet alle aangemelde paren geplaatst kunnen worden volgt er een afschrijfprocedure tot er een
bezetting is tot 10 tafels.
Helaas zullen al aangemelde deelnemers afgeschreven moeten worden, achtereenvolgens vallen
af: als eerste; invallers, dan de reserves en de gasten.
Daarna vallen er paren af door loting of op vrijwillige basis.
Er wordt een registratie bijgehouden welke paren in het verleden aangemeld waren maar door
plaatsgebrek niet konden spelen. Bij de loting worden er alleen paren in de loting betrokken met de
minste afschrijvingen tot nu toe.

9

Regels voor de klassement competities (lente, herfst en winter)

Een klassement competitie is een gekoppeld aantal zittingen of ronden.
Reguliere paren.
Bij aanvang worden de deelnemende paren ingedeeld.
Tijdens deze competitieronden kan de paarsamenstelling, niet zomaar, weer worden gewijzigd.
Combinatieparen.
Combiparen zijn een breed begrip, echter omdat we werken met de software Bridge-IT houden we
de definitie aan die daar wordt gebruikt.
In het geval er bij 2 paren elk een partner ontbreekt worden de resterende 2 partners
samengevoegd tot een combinatiepaar dat volledig meetelt.
Beide basisparen krijgen dan de eindpercentages die het spelende combinatiepaar presteert voor
die ronde.
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In het klassementsoverzicht krijgen deze twee paren een [c] achter hun naam waaruit kan worden
opgemaakt dat ze een combinatiepaar vormden tijdens die ronde.
Matchpoints
De uitslagen worden uitgedrukt in zogenaamde “Matchpoints” (MP’s) percentages.
In het klassement zijn alleen de reguliere paren opgenomen.
Uit de matchpoints volgt een rangorde met op de hoogste plaats de deelnemer met de meeste
MP’s (winnaar).

10 Verzuimregels voor het competitie eindklassement
Om opgenomen te worden in het eindklassement dient een aangemeld paar minstens 60% van het
totale aantal ronden mee te spelen.
Combiparen tellen mee als volwaardige paar.
Reguliere paren die een enkele keer met invallers of gasten spelen worden niet opgenomen in het
klassement.
Bij afwezigheid van een regulier paar krijgt dit paar een gemiddelde score toegekend. Bij eerste
afwezigheid krijgt het paar het gemiddelde van hun voorgaande sessies toegekend, bij tweede
afwezigheid het gemiddelde min 5%, bij derde afwezigheid het gemiddelde min 10% en bij vierde
afwezigheid het gemiddelde min 15%.

11 Regels voor de open competities tijdens de zomerperiode
Omdat het aantal reguliere paren in deze periode steeds schommelt wordt er geen paren
klassementscompetitie opgesteld over deze periode maar worden er open zittingen gespeeld en
wordt een individueel klassement bijgehouden.

12 Wekelijkse uitslagen
De uitslag die door de Bridge-it software direct na de zitting wordt geleverd is nog niet gescreend
door de spelleiders en wordt daarom aangemerkt als voorlopige uitslag.
Deze voorlopige uitslag wordt direct na de zitting voorgelezen.
Echter dat kan alleen als de zitting is verlopen zonder incidenten.
Als er naar aanleiding van een incident geen directe uitslag beschikbaar komt dan wordt dat
meegedeeld.
De deelnemers ontvangen (zo snel als mogelijk) een emailbericht met daarin opgenomen de
uitslag, het persoonlijk overzicht en de frequentiestaat.
Op de website kan de wekelijkse uitslag met frequentiestaat en de opbouw van het klassement
worden ingezien.
Als er onvolkomenheden blijken kan er door de deelnemers daarover bij de spelleider van dienst
worden gereageerd.

13 Wedstrijdvorm
De Hank kent één speelvorm en dat is de parenwedstrijd in één lijn.
Elke zittingen bestaat uit 4 ronden van 4 spellen met maximaal 10 tafels.
De rondetijd is 35 minuten. Spelers die echter binnen deze tijd de 4 spellen niet kunnen afronden
dienen bij de bel voor het 7 minuten signaal geen volgend spel meer uit de boards te halen om het
bieden alsnog te starten.
Echter als de bieding al is gestart mag het spel worden aangevangen.
Als er een spel niet gespeeld kan worden dan dit spel invoeren in de kastjes als “niet gespeeld”
door als contract een nul 0 (NG) in te voeren.
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14 Scoreverwerking
Er wordt gebruik gemaakt van het Bridge-it systeem met de bekende bridgemates (kastjes).
Als dit systeem niet aanwezig is worden er scorekaarten gebruikt.
Bij beide systemen is het gebruikelijk dat Noord de scores voorleest aan de tafel en dan invult en
dat Oost dat daarna controleert en de frequentielijst medeelt aan de tafel.
Bij verstoringen of vragen dit direct in dezelfde ronde melden aan de spelleider.
Als in een kastje na de controle door Oost toch nog een fout wordt gemeld dan daarvoor een
wijzigingsslip vragen aan de spelleider en die invullen en indienen.
Op deze wijze kan na de zitting de spelleider dit nog wijzigen.

15 Indelingsschema’s
Er wordt gebruik gemaakt van indelingsschema’s van Bridge-it voor 4 ronden en 4 boards.
Na het selecteren van het benodigde schema in Bridge-IT wordt vervolgens in stap 3 in het menu
“indelingen” gekozen voor ”ontmoetingen optimaliseren”.
Met deze schema’s en de optimalisatie van de ontmoetingen wordt bereikt dat iedereen per zitting
alle spellen zo veel als mogelijk speelt en over de competitieperiode genomen elk paar in gelijke
mate zo veel als mogelijk andere paren kan ontmoeten.
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