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Voorwoord
Deze Handleiding Meesterpunten bevat ook het Reglement Meesterpunten.
In Nederland ontvangen alle bridgers met een NBB-Lidnummer meesterpunten tijdens alle
drives, wedstrijden en evenementen die worden georganiseerd in samenwerking met de
Nederlandse Bridge Bond (via het NBB-Rekenprogramma).
Meesterpunten worden in Nederland gegeven sinds het midden van de jaren zestig en al die
jaren hebben tienduizenden bridgers deze punten met veel plezier verzameld.
Meesterpunten geven persoonlijke groei aan en zijn daarmee voor iedereen leuk om te
verzamelen. Niet alleen ‘sterke’ spelers maar juist ook de nieuwe leden van de Nederlandse
Bridge Bond beleven er veel plezier aan. Door het behalen van de titel “Clubmeester” en later
“Districtsmeester” toon je progressie in je bridgespel.
In deze handleiding is alle informatie te vinden over de toekenning van meesterpunten. Bij
vragen geven we graag een toelichting, neem gerust contact op met het bondsbureau.
De Commissie Meesterpunten.

1

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2017 is er een nieuwe contributiestructuur van kracht die ook van
invloed is op het meesterpuntensysteem. We kennen al onze leden de meesterpunten gratis
en automatisch toe via het NBB-Rekenprogramma.
De systematiek van toekennen van meesterpunten is in 2009 gemoderniseerd door bij
parenwedstrijden (club en district) de meesterpunten toe te kennen per zitting (dagdeel:
ochtend, middag, avond), ongeacht duur en aard van de gehanteerde competitievorm. Verder
wordt ter bepaling van de hoogte van de toekenning gebruik gemaakt van de gemiddelde
sterkte van het veld uitgedrukt in RatingPunten (RP), zie verder bij hoofdstuk 4.
Meesterpunten (MP) voor club- en districtswedstrijden en open toernooien en drives kunnen
uitsluitend worden toegekend via het NBB-Rekenprogramma om daarna via internet verwerkt
te worden.
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2

Het toekennen van meesterpunten

2.1

Het toekennen van meesterpunten voor clubwedstrijden

Meesterpunten voor clubparenwedstrijden worden uitsluitend per zitting toegekend. Onder
een zitting wordt in dit verband een dagdeel verstaan, bijvoorbeeld middag of avond. Het
maakt niet uit of deze zitting een op zichzelf staande “losse” drive is (bijv. openingsdrive,
kerstdrive of interne zomerdrive) of onderdeel van een competitie is.
Clubviertallenwedstrijden worden per competitie met meesterpunten beloond. De
competitiestanden kunnen met het NBB-Rekenprogramma worden bijgehouden. De
teamsamenstelling moet wel volledig in het rekenprogramma zijn ingebracht, dus inclusief alle
invallers. Wordt de eindstand achteraf handmatig ingevoerd, dan moeten alle spelers worden
vermeld die recht hebben op meesterpunten. Een speler is rechthebbend wanneer hij ten
minste een derde van het totaal aantal handen heeft meegespeeld, zie verder bij §2.8. Er is
ook een mogelijkheid om korte viertallencompetities (vaak als ‘Patton’ gespeeld) van één of
twee zittingen met meesterpunten te belonen.
Er zijn twee manieren om een wedstrijduitslag (zitting paren of competitie viertallen) in het
NBB-Rekenprogramma te krijgen. Ten eerste uiteraard wanneer u de uitslag van de
betreffende wedstrijd met het NBB-Rekenprogramma heeft bepaald; het rekenprogramma
heeft de uitslag dan als het ware zelf berekend. Ten tweede is er een mogelijkheid om een
wedstrijduitslag handmatig in het NBB-Rekenprogramma in te voeren.
Ongeacht op welke van genoemde twee manieren de uitslag in het NBB-Rekenprogramma
terecht is gekomen, kan deze uitslag verstuurd (ge-upload) worden naar de NBB-website en
dan in het bijzonder de clubwebsite. Het rekenprogramma zal automatisch ook de
meesterpunten meesturen. Bij een viertallencompetitie kunnen de meesterpunten pas na
afloop worden toegekend, dit is een aparte handeling. Zie hiervoor de handleiding bij het NBBRekenprogramma.

Lidnummers
Bij de meesterpuntenadministratie staat het lidnummer centraal. De daadwerkelijke
registratie van de meesterpunten vindt plaats via het lidnummer. Elke meesterpunt is altijd
onlosmakelijke gekoppeld aan een NBB-Lidnummer. Zonder (het juiste) lidnummer kunnen
geen meesterpunten worden geboekt!
Een NBB-lidnummer bestaat uit (maximaal) acht cijfers. Indien een lidnummer minder dan
acht cijfers heeft kunt u het tot maximaal acht cijfers aanvullen met een of meerdere
“voorloopnullen”, zo is 5441730 hetzelfde als 05441730. Overigens is het voor de correcte
verwerking van de meesterpunten niet noodzakelijk om voorloopnullen te plaatsen.
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2.2

De meesterpuntenverklaring

Onder de meesterpuntenverklaring wordt verstaan de digitaal ingezonden wedstrijduitslag
vanuit het NBB-Rekenprogramma. Alle rechthebbende deelnemers moeten zijn vermeld,
inclusief hun lidnummer. Iedere meesterpuntenverklaring krijgt een zogenoemd
codenummer.

2.3

Het codenummer

Codenummers worden gebruikt om een meesterpuntentoekenning te kunnen identificeren.
Het codenummer wordt automatisch toegekend op het moment dat de uitslag wordt
verstuurd. U ontvangt hierop een bevestiging van uw inzending terug. Met deze bevestiging
ontvangt u tevens het codenummer voor de wedstrijd die u hebt ingestuurd.
Ieder codenummer is uniek en bestaat altijd uit tien cijfers. Aan dit nummer zijn een aantal
gegevens over de betreffende wedstrijd gekoppeld, zodat bij klachten achteraf de informatie
snel teruggevonden kan worden. De samenstelling van het codenummer bij interne
clubwedstrijden is als volgt:
-

De eerste twee cijfers zijn het districtsnummer, de volgende drie zijn het clubnummer.
Deze nummers zijn bekend bij uw secretariaat, als u ze al niet kent.
Het zesde, zevende en achtste cijfer vormen een volgnummer. Het volgnummer wordt
automatisch gegenereerd. Aan het begin van elk seizoen wordt begonnen met
volgnummer “001”.
Het negende en tiende cijfer geven het seizoen aan waarin de meesterpunten zijn
verstrekt. Een seizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het seizoennummer
bestaat uit de eindcijfers van de jaartallen van de betreffende seizoenen.
Bijvoorbeeld voor het seizoen 2016/2017 zijn deze cijfers 67, voor het seizoen
2017/2018 vindt men 78 enz.

-

Schematisch ziet het codenummer voor de interne clubwedstrijden er als volgt uit:

D1
C1
V1
S1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D1

D2

C1

C2

C3

V1

V2

V3

S1

S2

+
+
+
+

D2
C2
V2
S2

+
+

C3
V3

districtsnummer
clubnummer
volgnummer
seizoennummer

Bij het codenummer voor de districtscompetities zijn de eerste twee cijfers het
districtsnummer en de laatste twee vormen het seizoennummer. Het tussenliggende gedeelte
is een volgnummer dat automatisch gegenereerd wordt.
Een codenummer voor een open drive of toernooi kunt u via mp@bridge.nl bij het
bondsbureau aanvragen, zie verder bij §2.6.
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2.4

De juiste meesterpuntentabel: gemiddelde rating van het veld

De meesterpunten worden toegekend aan de hand van tabellen. Er zijn tabellen voor alle
wedstrijden. Aan de hand van de gegevens van de wedstrijd selecteert de software de juiste
tabel.
- Parenwedstrijden; de meesterpunten worden altijd per zitting toegekend, ongeacht of
deze zitting onderdeel uitmaakt van een competitie dan wel dat het een “losse”
clubdrive betreft.
- Viertallencompetities; er zijn tabellen voor alle voorkomende viertallenwedstrijden.

Het aantal beloningen
Het aantal beloningen bij een gegeven aantal deelnemers (paren, teams) volgt direct uit de
tabel en wordt bij de verwerking automatisch toegepast. Overigens is dat aantal beloningen
normaliter gelijk aan tweederde van het aantal deelnemers met een maximum van 40.

Bepaling van de juiste tabel
Iedere tabel is onderverdeeld in subtabellen, afhankelijk van de gemiddelde rating van de
deelnemers. Voor iedere speler staat zijn rating gedurende een geheel seizoen vast.
Bij het inzenden van de uitslag worden uit de NBB database automatisch alle bijbehorende
ratings gehaald en de gemiddelde rating van het deelnemersveld bepaald. De AMP kan via
MijnNBB ingediende meesterpuntenverklaringen raadplegen. De gemiddelde rating wordt
daarbij per lijn vermeld.
Voor het bepalen van de juiste tabel is het essentieel dat van iedere speler het lidnummer
(voor zover van toepassing) wordt meegezonden (dus is ingevoerd). Indien toch een uitslag
wordt aangeboden waarbij een of meerdere lidnummers van bij de NBB aangesloten leden
ontbreken dan wordt de rating van de spelers waarvan het lidnummer ontbreekt op nul
gesteld. Deze nul-rating telt mee in het bepalen van de totale gemiddelde rating van de groep.
Indien lidnummers ontbreken is de kans dus aanwezig dat de totale groep in een lagere
gemiddelde ratingklasse terecht komt wat nadelig is voor alle deelnemers. U kunt alsnog een
gecorrigeerde uitslag insturen wanneer de ontbrekende lidnummers wel bekend zijn. De
toegekende meesterpunten worden dan automatisch herberekend. Deze correctie dient dan
wel binnen twee maanden na de eerste indiening te worden doorgevoerd. Zie verder bij
§2.10.

Zomerdrives
Voor zomerdrives geldt dat de meesterpunten zonder voorafgaande registratie bij het
bondsbureau kunnen worden toegekend en geldig zijn voor zowel open als interne
wedstrijden. Uiteraard moet u voor open zomerdrives wel toestemming van uw district
hebben, maar veel districten verlenen die toestemming automatisch.
Voor het toekennen van meesterpunten voor een eventuele finale moet u voorafgaand bij het
bondsbureau een codenummer en controlegetal aanvragen, zie verder bij §2.6.
Het kan zijn dat de zomerdrives niet door één vereniging worden georganiseerd, maar door
meerdere verenigingen gezamenlijk of door een district. In dat geval gebruikt u het
clubnummer van de club van de AMP die de afhandeling van de meesterpunten verzorgt. Is de
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AMP in zo'n geval van meerdere verenigingen lid, dan kiest de organisatie zelf het gewenste
clubnummer.

2.5

Meesterpunten voor districtswedstrijden

Ook deelnemers aan districtswedstrijden kunnen meesterpunten behalen. Alle
meesterpunten voor districtswedstrijden worden verzorgd door de districtsadministrateur
meesterpunten (DAMP) in samenwerking met of door de districtscompetitieleider (DKL). Voor
alle duidelijkheid: clubs hoeven in dit kader dus geen actie te ondernemen.
De meesterpunten voor districtswedstrijden vallen uiteen in twee groepen:
- meesterpunten voor incidentele wedstrijden;
- meesterpunten voor districtscompetities.
Incidentele wedstrijden – bijvoorbeeld een districtstoernooi of jubileumdrive – worden
beschouwd als open wedstrijden; om meesterpunten te verkrijgen moet bij mp@bridge.nl een
codenummer worden aangevraagd.
Voor competities gelden speciaal hiervoor bestemde tabellen. Alle in de tabellen vermelde
meesterpunten gelden per speler. Voor de districtscompetities gelden de volgende
bepalingen.

Gemiddelde rating
De tabellen zijn onderverdeeld naar gemiddelde rating van de deelnemers. Bij het inzenden
van een uitslag wordt de gemiddelde rating automatisch berekend.

Districtsviertallencompetities
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen competitievormen, de meesterpunten worden
toegekend op basis van de eindrangschikking van de competitie.
Meesterpunten worden niet gedeeld. Wie recht heeft op meesterpunten (één derde van het
totale aantal spellen meegespeeld) krijgt de in de tabellen vermelde beloning, ongeacht het
aantal spelers van het team.

Districtsparencompetities
Er zijn aparte tabellen voor
- openparencompetities;
- overige parencompetities: vrouwenparen, gemengde paren en seniorenparen.
De meesterpunten worden bij parencompetities per zitting toegekend. In het kader van de
Transfer Race (zie hoofdstuk 4) worden in de parencompetitie verdiende meesterpunten
behandeld alsof het clubparenwedstrijden betreft.
De codenummers voor districtswedstrijden worden automatisch gegenereerd.
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2.6

Meesterpunten voor open drives en toernooien

De meesterpunten van open drives of toernooien worden volgens vaste tabellen toegekend,
met beloningen voor tweederde van het veld met een maximum van 40 toekenningen bij 60
paren of meer. Deze tabellen zijn geschikt voor alle drives en toernooien. De tabellen zijn
geldig voor standaard wedstrijdvormen zoals het spelen in lijntjes of (topintegraal) in een
grote groep. Mocht u gebruik willen maken van een afwijkende wedstrijdvorm, neemt u dan
contact op met de afdeling Meesterpunten via mp@bridge.nl.
Let u er overigens wel op dat voor het organiseren van open drives en toernooien de
toestemming van uw district nodig is.
Voor het aanvragen van meesterpunten neemt iemand namens de organisatie van de
wedstrijd via e-mail contact op met mp@bridge.nl voor het aanvragen van een codenummer.
U vermeldt hierbij de volgende gegevens:
- datum, naam en plaats van de wedstrijd;
- naam en lidnummer van de persoon die voor de afhandeling verantwoordelijk is;
- het (vermoedelijke) aantal deelnemers;
- het aantal te spelen spellen en zittingen;
- de wedstrijdvorm of -formule.
Vervolgens ontvangt u van het bondsbureau een codenummer en controlegetal. Beide
nummers heeft u nodig voor het insturen van de uitslag via het NBB-Rekenprogramma.
Belangrijk is dat de wedstrijd in het NBB-Rekenprogramma als toernooi is aangemerkt en niet
als interne clubdrive, waarvoor lagere meesterpuntenbeloningen van toepassing zijn.
Na het insturen van de uitslag met het NBB-Rekenprogramma worden de meesterpunten
automatisch berekend en bijgeboekt bij de spelers die de meesterpunten verdiend hebben.
Van de deelnemers die meesterpunten verdiend hebben moeten de lidnummers in het
rekenprogramma zijn ingevoerd. Uiteraard stuurt u wel de complete uitslag van de wedstrijd
in (dus niet alleen van de deelnemers die meesterpunten verdiend hebben); de gegevens van
de totale uitslag zijn nodig voor het toepassen van de juiste tabel.

De tabellen voor open drives en toernooien
Bij deze wedstrijden zijn de meesterpuntenbeloningen mede afhankelijk van het aantal
gespeelde spellen. Er is een tabel voor open drives van één zitting en een tabel voor open
drives van twee zittingen. Één zitting is gedefinieerd als 18-35 spellen, twee zittingen als 36-56
spellen. Ook is er een tabel voor 3-4 zittingen (57+ spellen).
Voor meer informatie over de tabellen kunt u contact opnemen met de afdeling
meesterpunten van het bondsbureau.

2.7

Rechthebbenden op meesterpunten bij parenwedstrijden

Bij club- en districtsparenwedstrijden zijn de rechthebbenden de spelers die de betreffende
zitting daadwerkelijk gespeeld hebben. Dat kan dus ook een invaller zijn die de betreffende
zitting heeft meegespeeld.
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Bij open parendrives en toernooien wordt onderscheid gemaakt of de eindstand bepaald is na
het spelen van één of twee zittingen; we gaan er hierbij wel van uit dat een paar uit twee
personen bestaat. Ook zijn drives van 3-4 zittingen mogelijk, bijvoorbeeld marathons.
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2.8

Rechthebbenden op meesterpunten bij viertallenwedstrijden

Club- en districtsviertallenwedstrijden worden per competitie beloond.
Bij competities komt het nogal eens voor dat een speler niet alle zittingen mee heeft kunnen
spelen. Ook kan het gebeuren dat een team niet uit vier maar uit vijf of zes spelers bestaat
waardoor zelfs meerdere spelers niet alle zittingen mee hebben kunnen spelen.
In zo'n geval blijft gewoonlijk het recht op meesterpunten bestaan. De algemene regel is dat
iedere speler die ten minste één derde van het totale aantal spellen heeft gespeeld recht
heeft op (het volledige aantal) meesterpunten.

Invallen
Ook een invaller heeft recht op het volledige aantal meesterpunten als hij minstens één derde
van het totale aantal spellen heeft meegespeeld. Ook als een invaller geen lid van uw club is,
heeft hij toch recht op meesterpunten.
Het is mogelijk dat twee of zelfs drie invallers recht hebben op meesterpunten. In dat geval
wordt de beloning dus meerdere malen toegekend.
Andersom kan het ook zijn dat geen enkele invaller voldoende spellen heeft gespeeld om
meesterpunten te kunnen krijgen.
Overigens zou het nog kunnen gebeuren dat een invaller in één competitie in twee
verschillende teams meer dan één derde van het aantal spellen heeft gespeeld. In zo'n geval
vervalt het recht op de laagste van de bijbehorende beloningen.

Teamsamenstelling in NBB-Rekenprogramma
In het NBB-Rekenprogramma wordt de teamsamenstelling verwerkt en opgegeven. Er zijn
twee situaties.
(a) U beheert de uitslagen en standen van deze viertallencompetitie in het NBBRekenprogramma.
Ziet u er dan op toe dat de spelers die in een bepaalde zitting spelen ook daadwerkelijk
voor die zitting ingevoerd worden, met name in het geval van invallers of het actieve deel
van een zesmansteam. Het rekenprogramma houdt bij of er aan het “eenderdecriterium”
is voldaan en welke spelers recht hebben op meesterpunten.
(b) U voert handmatig de uitslagen en de deelnemers per zitting in.
U dient er dan zorgvuldig op toe te zien dat uitsluitend de gegevens van rechthebbende
spelers worden opgestuurd. Dit kan dus tot gevolg hebben dat bij een team minder of
meer dan vier spelers vermeld zijn.

2.9

Gelijk eindigen

De regels voor het toekennen van meesterpunten bij gelijk eindigen zijn als volgt:
(a) Voor alle bij het gelijk eindigen betrokken plaatsen was een beloning vastgesteld.
De beloningen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal plaatsen van het
gelijk eindigen. Het resultaat wordt zo nodig afgerond, op de normale rekenkundige wijze.
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Voorbeeld 1. Twee paren eindigen gedeeld 2 en 3. In de tabel staan als MP- beloningen
respectievelijk 33 meesterpunten en 29 MP. Deze beloningen opgeteld (62 MP) en
gedeeld door twee levert een beloning van 31 meesterpunten voor iedere speler van
beide paren.
Voorbeeld 2. Drie teams eindigen gedeeld 5, 6 en 7. In de tabel staat bijvoorbeeld voor de
vijfde plaats een beloning van 65 MP, bij de zesde 54 meesterpunten en bij de zevende 48
MP. De som van deze drie beloningen is 167 MP, gedeeld door drie (55,7) en afgerond
wordt dat 56 MP. Alle rechthebbende spelers ontvangen dus 56 MP.
(b) Een of meer van de bij het gelijk eindigen betrokken plaatsen geeft geen recht op
meesterpunten.
We kennen in dit geval voor de plaatsen die geen recht op een beloning geven dezelfde
beloning toe als de laatste plaats waar nog wel een beloning voor was.
Voorbeeld 3. Twee paren eindigen gedeeld 7 en 8, maar voor de achtste plaats is geen
beloning. Alle spelers krijgen nu gewoon de beloning behorend bij de zevende plaats.
Voorbeeld 4. Drie teams eindigen gedeeld 4, 5 en 6. Bij de vierde plaats is de beloning 25
meesterpunten en bij de vijfde plaats 13. Voor de zesde plaats is geen beloning. We geven
de zesde plaats vanwege het gelijk eindigen net als de vijfde plaats ook 13 meesterpunten
en volgen dezelfde procedure als bij voorbeeld 2. De som van de drie beloningen is nu 51
MP, gedeeld door drie wordt dat 17 MP.
N.B. In alle gevallen geldt dat de organisatie van de wedstrijd op grond van de toepasselijke
wedstrijdbepalingen de uitslag van de wedstrijd bepaalt. Daarna wordt pas gekeken naar de
regels voor het toekennen van meesterpunten.
Bij viertallencompetities betekent dit dat u in het geval van gelijk eindigen ervoor moet zorgen
dat in het NBB-Rekenprogramma ook een gelijke rangorde aangegeven is. Doet u dit niet, dan
bepaalt het rekenprogramma een ongelijke rangorde. Zie hiervoor de handleiding van het
NBB-Rekenprogramma.

2.10 Correcties
Er kunnen meerdere redenen zijn die een correctie noodzakelijk maken.
Indien in een aangeboden uitslag een of meerdere lidnummers ontbreken, kunt u de uitslag
nogmaals versturen. De nieuwe uitslag vervangt dan de oude, de spelers waarvan eerst de
lidnummers ontbraken krijgen alsnog hun meesterpunten. Doordat de gemiddelde rating van
de betreffende groep wordt herberekend kan dit tot een gewijzigde toekenning leiden.
Een andere reden voor correctie is dat de uitslag van de wedstrijd om een of andere reden
gewijzigd wordt, bijvoorbeeld vanwege een arbitragekwestie. Ook in dit geval kunt u een
gecorrigeerde uitslag versturen en zal de toekenning meesterpunten aangepast worden.
Correcties worden automatisch verwerkt, mits deze correctie uiterlijk twee maanden na de
eerste indiening wordt aangeboden. Mochten er na die periode van twee maanden nog
correcties nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau via mp@bridge.nl.
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2.11 Kosten van meesterpunten
Per 1 januari 2017 brengen we geen kosten in rekening voor het toekennen van
meesterpunten. Leden betalen via hun contributie voor het gebruik van services als het NBBRekenprogramma en NBB-UitslagenService. De meesterpunten voor bridgeprestaties worden
overal toegekend waar de organisatie gebruikmaakt van het NBB-Rekenprogramma aan leden
waarvan het lidnummer voorkomt in de betreffende wedstrijduitslag. Automatisch en gratis.
Voor deelnemers die hebben ingeschreven zonder (vermelding van) een geldig lidnummer
rekenen we per 1 juni 2017 een bijdrage voor het gebruik van de services als het NBBRekenprogramma en NBB-UitslagenService.
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3

Informatie voor de ‘AMP’

3.1

De rol van de ‘AMP’: ambassadeur en administrateur

De schakel tussen de leden van de vereniging en de bond is de ‘AMP’. De AMP is niet alleen
Administrateur maar vooral ook de Ambassadeur van de meesterpunten. De AMP ontvangt
alle meesterpuntencertificaten en de speldjes die horen bij de nieuwe titel, om van de
uitreiking een feestelijk moment te maken. Door spelers zo officieel te feliciteren met het
behalen van hun persoonlijke titel vier je als club de mijlpalen van je clubleden en dat is
natuurlijk belangrijk voor de binding binnen je vereniging!
Let op bij wijzigingen in deze functie: laat de clubsecretaris of –ledenadministrateur zo snel
mogelijk aan ons doorgeven wanneer iemand de taak als AMP overneemt.

3.2

Het sparen van meesterpunten

Meesterpunten, leuk om te sparen
Over de hele wereld sparen bridgers meesterpunten. Ook tijdens Europese- en
wereldkampioenschappen zijn meesterpunten te verdienen. Het sparen van meesterpunten is
een extra vorm van competitie, waarmee ook titels en prijzen te verdienen zijn. Ook vormen
meesterpunten de basis voor ratingsystemen, waardoor de krachtsverhouding tussen bridgers
kan worden gemeten, vergelijkbaar met de ATP-rating in tennis en de ELO-rating bij schaken.
Ook voor beginnende bridgers geven meesterpunten direct groei aan.
In Nederland doen met ingang van 2017 alle bij de NBB aangesloten clubs automatisch mee
aan het sparen van meesterpunten. Dat betekent dat bij alle clubwedstrijden meesterpunten
te verdienen zijn. Ook voor alle andere evenementen die met het NBB-Rekenprogramma
worden uitgerekend zijn met ingang van 2017 automatisch meesterpunten te verdienen. Er
worden geen kosten voor het toekennen van meesterpunten meer in rekening gebracht.

In het buitenland behaalde meesterpunten
Het is onder voorwaarden mogelijk om ook voor prestaties in het buitenland Nederlandse
meesterpunten aan te vragen.
Wanneer Nederland vertegenwoordigende spelers meesterpunten verdienen bij
internationale kampioenschappen worden deze automatisch toegekend. Voor alle overige
evenementen bepaalt de Commissie Meesterpunten of, en zo ja onder welke voorwaarden
meesterpunten worden toegekend. Aanvragen moeten per e-mail worden ingediend bij de
Commissie Meesterpunten via mp@bridge.nl, Ze worden éénmaal per jaar aan het eind van
het seizoen behandeld. In het algemeen zullen alleen meesterpunten worden toegekend voor
prestaties bij internationale toernooien en niet voor resultaten bij buitenlandse clubavonden,
lokale drives en bridgecruises.

Meesterpuntenhandleiding BridgeBond, 1-1-2017

Pagina 12

Meesterpuntentitels
De NBB kent de volgende meesterpuntentitels:
Aantal MP

500
2.000
5.000
10.000
15.000
30.000
60.000
100.000
150.000

Titel

clubmeester
districtsmeester
regionaalmeester
kandidaat bondsmeester
bondsmeester
nationaalmeester
nationaalmeester 'met kroon
nationaalmeester 'met twee kronen
nationaalmeester 'met drie kronen

speldje of hanger

klaveren in zilverkleurig materiaal
klaveren in goudkleurig materiaal
ruiten in goudkleurig materiaal
harten in brons
harten in zilver
schoppen in zilver
schoppen in zilver met zirkoon
schoppen in zilver met saffier
schoppen in zilver met briljant

Onderscheidingen en certificaten
Wat gebeurt er wanneer iemand een meesterpuntentitel haalt?
De AMP ontvangt namens de vereniging voor dat lid een certificaat (met daarop de naam en
de behaalde titel) en de bijbehorende onderscheiding (een speldje).
De AMP draagt er zorg voor dat het certificaat en de onderscheiding persoonlijk overhandigd
worden. Bij veel clubs is het gewoonte om ze officieel uit te reiken, soms feestelijk vergezeld
door bijvoorbeeld een bloemetje.
Verzending van de certificaten en speldjes vindt gewoonlijk driemaal per jaar plaats. Ook
worden de titularissen per district vermeld op de NBB-website.
Wat gebeurt er als iemand lid is van meerdere clubs? Dan verzenden we de onderscheidingen
naar de club waarbij het lid het langst geleden als bondslid is geregistreerd. Wil een lid de
certificaten voortaan liever op een andere vereniging ontvangen? Dat kan: geef dit door aan
mp@bridge.nl In de ledenadministratie wordt dan een ‘hoofdclub’ aangegeven. In het vervolg
worden de certificaten dan naar deze hoofdclub gestuurd.

3.3

Publicatie Meesterpuntengegevens op internet

Wedstrijduitslagen
Leden kunnen op internet via de UitslagenService zien hoeveel meesterpunten ze voor een
wedstrijd hebben gehaald. Als de meesterpunten correct zijn verwerkt, staat bij de
wedstrijduitslag het aantal meesterpunten vermeld. De website waarop de uitslag is te vinden,
is afhankelijk van wie de wedstrijd heeft georganiseerd. Meestal staan ze op de clubwebsite
onder ‘uitslagen’.

Clubmeesterpuntenladder
Verenigingen kunnen op hun website automatisch een clubmeesterpuntenladder publiceren.
Deze ladder bevat van het lopende seizoen de meesterpunten die bij clubwedstrijden zijn
behaald. Meer informatie is te vinden op de NBB-website, onder automatisering,
uitslagenservice.
Meesterpuntenhandleiding BridgeBond, 1-1-2017
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Controle op juiste verwerking via MijnNBB
Ieder lid kan zelf heel eenvoudig de juistheid van de verwerking van de meesterpunten
controleren door via internet op “MijnNBB” het persoonlijk meesterpuntenoverzicht op te
vragen. Dit overzicht bevat de volgende gegevens:
- het lidnummer;
- het actuele meesterpuntensaldo en aantal RatingPunten;
- de actuele rangorde binnen de NBB;
- de actuele rangorde binnen alle verenigingen waarbij men is aangesloten;
- een gespecificeerd overzicht van alle in de bondscomputer geregistreerde
meesterpunten van het lopende en het daaraan voorafgaande seizoen.
Het meesterpuntensaldo van elk lid en de rangorde binnen de NBB worden overigens
maandelijks samen met de persoonsgegevens op de adresdrager van BRIDGE afgedrukt.
De AMP kan via MijnNBB van ieder lid van de vereniging het meesterpuntenoverzicht
opvragen.

3.4

Lidmaatschapsgegevens

Nieuwe leden
Het is zaak dat het secretariaat of de ledenadministrateur nieuwe leden zo snel mogelijk aan
de NBB doorgeeft zodat deze een lidnummer krijgen. Dit voorkomt ook dat er een bijdrage
moet worden betaald omdat de deelnemer niet als NBB-lid staat geregistreerd. Toch kan het
bij uitzondering voorkomen dat een lidnummer nog niet bekend is. In zo'n geval vermeldt u de
persoon wel in de wedstrijduitslag. Zodra het lidnummer bekend is (en dat ook in het NBBRekenprogramma verwerkt is), kunt u de eerder ingezonden uitslag nogmaals insturen. De
correctie betreft dan het lidnummer. De meesterpunten worden dan alsnog bij de
rechthebbende speler bijgeboekt en er worden geen kosten in rekening gebracht.

Dubbelleden
Een dubbellid is iemand die van twee of meer verenigingen lid is. Wanneer iemand lid van uw
vereniging wordt die ook al lid is van een andere club, heeft hij of zij dus al een lidnummer.
Het is dan van belang dat dit lidnummer bij aanmelding door de secretaris of
ledenadministrateur aan ons wordt doorgegeven, zodat niemand twee lidnummers krijgt.

Oud-leden
Onder oud-leden verstaan we personen die in het verleden al lid van een vereniging zijn
geweest. In zo'n geval is het soms mogelijk om het oude lidnummer weer in gebruik te geven.
Voor het terugkrijgen van oude meesterpunten verwijzen we u naar de paragraaf over oude
meesterpuntensaldi.

Oude meesterpuntensaldi
In tegenstelling tot wat veel mensen denken kunnen in het verleden behaalde meesterpunten
niet automatisch door ons worden overgeboekt.
De reden daarvan is simpel. Meesterpuntengegevens van vóór 1978 zijn niet meer
beschikbaar. Tussen 1978 en 1999 werden na verloop van tijd – tussen 1 en 2 jaar na
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beëindiging van een lidmaatschap – de lidmaatschapsgegevens uit de computer verwijderd en
op lijsten geprint. Deze lijsten zijn wel bewaard, maar de oude gegevens moeten daarin
worden opgezocht en opnieuw in de computer worden ingevoerd.
Bij verzoeken om oude meesterpunten op te sporen, vragen wij u de volgende gegevens:
- de naam ten tijde van het vorige lidmaatschap. Vooral bij dames is dit belangrijk
aangezien deze door huwelijk of scheiding een andere naam kunnen hebben
gekregen;
- het adres en de woonplaats ten tijde van het vorige lidmaatschap;
- het jaar dat men voor het laatst lid is geweest van de NBB.
Vaak is het oude lidnummer niet meer bekend. Als het nog wel bekend is verzoeken wij ook
dat te vermelden.
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4

Transfer Race en NBB-rating

Het meesterpuntensysteem kent twee afgeleiden: de Transfer Race en de NBB-rating

4.1

Transfer Race

Met de Transfer Race (TR) wordt de meest succesvolle speler van een seizoen bepaald, op
basis van behaalde meesterpunten, waarbij “gewogen” gekeken wordt naar de beste
resultaten. Alleen de beste 10 resultaten*) worden in aanmerking genomen, waarbij de beste
5 volledig meetellen en de andere 5 voor 50%. In formulevorm ziet dat er zo uit:
Punten TR = R1 + R2 + ... + R5 + R6/2 + R7/2 + ... + R10/2
waarbij R1, R2, ... de beste resultaten in meesterpunten weergeven met R1 ≥ R2 ≥ ...
*) Bij club- en districtsparenwedstrijden worden de per zitting behaalde meesterpunten in
groepjes van vijf als één resultaat behandeld. De toegekende meesterpunten per zitting
worden van hoog naar laag gesorteerd. De beste vijf worden opgeteld en vormen
tezamen één resultaat. Daarna de volgende vijf, enz. Vaak zal er niet precies een vijfvoud
aan resultaten zijn: het aantal wel beschikbare resultaten vormt dan een (rest)groepje.

4.2

NBB-Rating

De NBB-Rating is een maat voor de actuele speelsterkte van een speler, uitgedrukt in
RatingPunten (RP). De RP zijn de punten van de Transfer Race van de achterliggende vier
seizoenen, waarbij het laatste seizoen het zwaarst meetelt en eerdere seizoenen telkens iets
minder. De formule is:
RPs = TRs-1 + TRs-2 x 0,75 + TRs-3 x 0,50 + TRs-4 x 0,25
In woorden: het aantal RatingPunten voor seizoen “s” (RPs) is het aantal punten van de TR van
het achterliggende seizoen (TRs-1), plus het aantal punten van de TR van twee seizoenen
geleden (TRs-2) voor 75%, plus de punten van de TR van drie seizoenen (TRs-3) geleden voor
50%, plus de punten van de TR van vier seizoenen (TRs-4) geleden voor 25%.
De NBB-Rating voor een seizoen wordt vastgesteld aan het begin van dat seizoen (per
1 september) op basis van de resultaten van de vier achterliggende seizoenen. Gaande het
seizoen verandert het ratinggetal niet meer, m.a.w. ieder speler heeft een rating voor het
gehele seizoen. Dit is een belangrijk gegeven want de toekenning van meesterpunten is
afhankelijk van de speelsterkte van de deelnemers. Hiervoor wordt de gemiddelde rating van
het deelnemersveld als maatstaf gebruikt.
Op de NBB-website en ook bij de clubwebsites vindt u allerlei ranglijsten en overzichten op het
gebied van Transfer Race en NBB-Rating.
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Bijlage: Reglement Meesterpunten
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
1.

Dit reglement verstaat onder:
NBB
: de Nederlandse Bridge Bond
Statuten
: de Statuten van de NBB
BB
: het Bondsbestuur
RB
: het Regelend Bestuur, de organisatie die een wedstrijd uitschrijft
Lid
: lid van de NBB als bedoeld in de Statuten
Clublid
: natuurlijk persoon als bedoeld in de Statuten
MP
: Meesterpunten, de eenheid waarmee prestaties in wedstrijden gemeten worden
AMP
: de Administrateur MP
CMP
: Commissie Meesterpunten

DE VASTSTELLING EN TOEKENNING VAN MEESTERPUNTEN
Artikel 2
2.1

Clubleden kunnen, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, voor de door hen behaalde resultaten
in wedstrijden aanspraak maken op MP.

2.2

Wedstrijden als bedoeld in artikel 2.1 zijn:
a) bonds(competitie)wedstrijden;
b) districts(competitie)wedstrijden;
c) interne wedstrijden, door Leden georganiseerd;
d) EK’s en WK’s en in het buitenland gespeelde wedstrijden;
e) overige wedstrijden.

2.3

Voor interne wedstrijden, door een Lid georganiseerd, worden alleen dan meesterpunten toegekend indien
de wedstrijdgegevens door het Lid conform de daaraan door de CMP gestelde voorwaarden worden
ingediend.
Voor behaalde resultaten op EK’s en WK’s kent de CMP zelfstandig meesterpunten toe.
Eenmaal per jaar en uitsluitend op aanvraag van het clublid wordt met betrekking tot in het buitenland
gespeelde wedstrijden (anders dan EK’s of WK’s) door de CMP bepaald of, en zo ja onder welke voorwaarden,
de behaalde prestatie voor toekenning in aanmerking komt en welke procedures voor de aanvraag van
toepassing zijn. De CMP mag voor aanvragen met betrekking tot in het buitenland behaalde resultaten aan
het clublid afdoende documentatie vragen over de maatstaven genoemd in artikel 4 en de CMP heeft geen
verplichting tot eigen onderzoek.
Met betrekking tot overige wedstrijden, waaronder ook wedstrijden georganiseerd door in Nederland
gevestigde bridgereisorganisaties vallen, bepaalt de CMP of, en zo ja onder welke voorwaarden, de behaalde
prestatie voor toekenning in aanmerking komt en welke procedures voor de aanvraag van toepassing zijn.

Artikel 3
3.1
3.2

De CMP stelt de toe te kennen aantallen MP vast voor wedstrijden als bedoeld in artikel 2.2 met
inachtneming van de maatstaven vermeld in artikel 4.
De CMP stelt de door de aanvrager verschuldigde kosten vast.

Artikel 4
4.

Bij het vaststellen van de toe te kennen aantallen MP worden als maatstaf in aanmerking genomen:
a) de aard van de wedstrijd;
b) de daarbij behaalde plaats in de eindrangschikking;
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c) het aantal deelnemers;
d) de speelsterkte van de deelnemers;
e) het aantal te spelen spellen.

Artikel 5
5.1

De MP worden uitsluitend toegekend aan die spelers die ten minste één derde van het totaal aantal in
aanmerking genomen spellen hebben gespeeld. De CMP is bevoegd voor toekenning van MP aan deze
spelers vooraf aanvullende voorwaarden te stellen.

5.2

Indien een speler in een wedstrijd of competitie meer dan één resultaat heeft behaald op grond waarvan hij
aanspraak heeft op MP, wordt alleen het resultaat dat tot de hoogste beloning leidt in aanmerking genomen.

5.3

Eindigen teams, paren of spelers gelijk, dan hebben zij als team, paar of speler aanspraak op het evenredig
deel van de som van de MP behorende bij de in de eindrangschikking gezamenlijk ingenomen plaatsen. Elk
aldus berekend aantal MP wordt rekenkundig afgerond conform de voor de betreffende wedstrijd van
toepassing zijnde systematiek. Uitzondering hierop is dat indien slechts één van de gezamenlijk ingenomen
plaatsen recht geeft op MP, alle gelijk eindigende teams, paren of spelers ieder recht hebben op dat aantal
MP.

ONDERSCHEIDINGEN EN TITELS
Artikel 6
6.

De volgende titels worden verleend:
Clubmeester
500
Districtsmeester
2.000
Regionaalmeester
5.000
Kandidaat Bondsmeester
10.000
Bondsmeester
15.000
Nationaalmeester
30.000
Bij het verlenen van een van deze titels wordt vanwege de NBB een speldje en een certificaat uitgereikt.
Voor de titel Nationaalmeester zijn daarenboven de volgende bekroningen van toepassing.
Nationaalmeester 'met kroon'
60.000
Nationaalmeester 'met twee kronen'
100.000
Nationaalmeester 'met drie kronen'
150.000

SLOTBEPALINGEN
Artikel 7
7.1

De CMP beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

7.2

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2010 en is van toepassing op alle wedstrijden
waarvan de laatste speeldag op of na deze datum valt.

7.3

Dit reglement kan worden aangehaald als "het Meesterpuntenreglement".
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