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Voor de spelers. Voor de sport.

Ruitenboertoernooi 2019
&&bVVgi"&.bZ^'%&.

]VcYaZ^Y^c\
lZYhig^_YaZ^YZg

Utrecht, februari 2019
Beste wedstrijdleider,
In dit boekje vind je informatie over het 60e Ruitenboertoernooi, de belangrijkste
wijzigingen zijn met een gele achtergrond gemarkeerd.
We hopen dat alles in deze brochure te vinden is. Mis je iets of heb je toch nog
vragen dan kun je contact opnemen met het bondsbureau (Marc van Beijsterveldt,
tel. 030 - 275 99 68 of per e-mail ruitenboer@bridge.nl).

Organisatie
De voorronde van je vereniging wordt onder jouw verantwoordelijkheid gehouden.
Je bent helemaal vrij in de opzet ervan en alle clubleden (maar natuurlijk ook eventuele invallers) kunnen meedoen. Topintegraal, in groepen, onderdeel van de gewone clubcompetitie of als aparte wedstrijd: alles is toegestaan.
Voor alle spelers is er na afloop een boekje met spelverdelingen en de prijzen
bestaan weer uit uitstekende flessen wijn: Sadino Tinto (rood) of Branco (wit). In de
zending die je hebt ontvangen zit alles wat je nodig hebt. Als je denkt dat er iets
ontbreekt, laat dat dan weten aan het bondsbureau.
Per zes aangemelde paren is er maximaal één plaats in één van de halve finales op
zondag 14 april (NB: in district Noord-Holland op zondag 7 april). De locaties van
alle halve finales vind je achterin dit boekje.
De finale is op zondag 19 mei in het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel in
Utrecht. Hieraan zullen ongeveer 140 paren deelnemen.

Speelgerechtigheid
In de voorronde staat deelname aan het Ruitenboertoernooi open voor alle spelers.
In de halve finale en finale is er wel een beperking aan de speelsterkte:
 de NBB-rating per 1 september mag niet hoger zijn dan 1800.
Er is een dispensatieregeling. Voor spelers die volgens dit criterium niet mee
zouden mogen doen, kan per e-mail dispensatie worden gevraagd. Spelers die
in het vorige seizoen op meer dan een avond/dag speelden en een rating
hebben die lager is dan 2200 worden altijd geaccepteerd.
LET OP: spelers met dispensatie kunnen niet via de inschrijfmodule in MijnNBB
worden aangemeld. Stuur in dat geval de aanmelding per e-mail, met
vermelding van welke club het betreft, in welke halve finale de spelers uit
willen komen en de lidnummers van beide spelers.
 een speler mag in de afgelopen vijf seizoenen (dat wil zeggen vanaf het seizoen
2014-2015) niet gespeeld hebben, of recht hebben gehad op een plaats, in enige
bondscompetitie (met uitzondering van Bondsklasse B vrouwenparen):
Meesterklasse, Eerste en Tweede Divisie paren of viertallen.
Spelers kunnen hun eigen NBB-rating bekijken via de website www.mijnnbb.nl.
Vrijwel elke vereniging heeft de actuele ratinglijst ook op de clubwebsite staan
(>klassementen, >NBB-rating leden). De daar vermelde rating is de geldende,
actuele rating (per 1 september en niet op 1 september).

Materiaal
Als het pakket bij je bezorgd is, vind je op het etiket boven de adressering een code.
De uitleg daarbij:

volgnr. / subnr. / aantal flessen
clubnr. / speeldag
aantal paren / maximum aantal plaatsen halve finale
 volgnr. en subnr. zijn uitsluitend belangrijk voor de koerier.
 aantal flessen is het aantal flessen wijn dat je moet ontvangen.
LET OP: dit aantal geldt per etiket, er kunnen meerdere etiketten op een pakket
zitten! Per "volle" vier paren ontvang je twee flessen, zodat er per vier paren prijs
is voor één paar. Er zijn twee extra flessen voor de wedstrijdleider, per avond.
 Het clubnr. is belangrijk, vermeld dat bij alle contacten met het bondsbureau.
 De speeldag toont welke boekjes je hebt ontvangen (zie verder).
 aantal paren is het aantal paren dat door je vereniging is opgegeven. Op basis
daarvan is het aantal flessen wijn vastgesteld. Dit is niet achteraf te corrigeren.
 aantal toegestane plaatsen halve finale geeft aan hoeveel plaatsen in de halve
finale voor jouw vereniging maximaal beschikbaar zijn. Per "volle" zes paren
heeft je vereniging recht op één plaats.
Het is uiteraard mogelijk om minder paren op te geven dan het maximum.
Als het materiaal in Utrecht is opgehaald, vind je vrijwel dezelfde codes op het
afhaalformulier. In dat geval is er naast de twee extra flessen voor de wedstrijdleider één extra fles voor de ophaler. Deze extra flessen gelden per club én per dag.

Spellen
Er zijn zeven verschillende series spellen met beschrijvingen bij 28 spellen. Een
speler kan in meer dan een keer in een voorronde spelen.
De spellen zijn uiteraard niet uitgezocht; spellen met een ‘rondpas’ of een
ongebalanceerde verdeling zijn mogelijk.
Per paar ontvang je twee boekjes met de spelverdelingen die je na afloop van de
wedstrijd kunt uitdelen. De boekjes zijn ook te lezen op de website van de
BridgeBond.
De spellen kun je dupliceren met behulp van de meegeleverde dupliceerhulp. Dat
werkt makkelijk en de uitleg is te vinden op de dupliceerhulp. Omdat de
spelverdeling onzichtbaar blijft, kan de dupliceerder zelf ook aan de voorronde
meedoen.
Heeft je vereniging een dupliceermachine of laat ze de spellen machinaal
dupliceren? Op aanvraag sturen wij je (per e-mail) een pbn-bestand voor de
dupliceermachine toe. Geef a.j.b. duidelijk aan voor welke dag het is.
De spelverdelingen kunnen ook als pbn-bestand (versie 3 en 4) worden ingelezen in
het NBB-Rekenprogramma zodat ze op de NBB-uitslagensite kunnen worden
geplaatst. Deze bestanden kunnen worden gedownload van de website
www.bridge.nl/ruitenboertoernooi.
Dat kan vanaf de volgende dagen en tijden:

ma
maandagavond
maandag 23:00
md
maandag en dinsdag overdag
dinsdag
17:00
di
dinsdagavond
dinsdag
23:00
wo
woensdagavond
woensdag 23:00
wd
woensdag en donderdag overdag
donderdag 17:00
do
donderdagavond
donderdag 23:00
vr
vrijdag overdag en -avond
vrijdag
23:00
De tijden zijn zo gekozen dat de spellen dan op alle clubs gespeeld zijn.
We verzoeken je daarom om niet op een andere manier en al eerder spelverdelingen te plaatsen omdat deze informatie daarmee mogelijk beschikbaar komt
voor spelers die de spellen nog moeten spelen. Dit geldt met name voor de clubs
die op maandag, woensdag of vrijdag overdag spelen.

Speelschema
In de boekjes staan weer 28 spellen. Je kunt uiteraard minder spellen spelen maar
twintig spellen vinden wij wel het minimum.
De club is vrij in het kiezen van het schema. Ook de manier van indelen (topintegraal, in groepen naar sterkte of juist niet) is helemaal vrij. Wij adviseren je wel om
draaiende schema's te gebruiken zodat er één uitslag gemaakt kan worden.
Een idee kan zijn om voor 24 spellen in plaats van het gebruikelijk schema van 6x4
eens 8x3 spellen te spelen. Elk paar ontmoet op die manier meer tegenstanders,
een eventuele stilzit duurt minder lang en er hoeven minder spellen te worden
gedupliceerd (één set per acht in plaats van per zes tafels).
Als je advies wilt omtrent het te gebruiken speelschema, kun je contact opnemen
met het bondsbureau (030-2759968).

Prijzen en plaatsing voor de halve finale
Als prijs hebben we weer een uitstekende wijn: Sadino Tinto of Branco. Per "volle"
vier aangemelde paren ontvangt één paar een prijs (twee flessen). Je krijgt de wijn in
een gelijke verhouding, dus evenveel rood als wit, op die manier kunnen de spelers
kiezen of ze liever een rode of een witte wijn nemen.
Maak vooraf bekend hoe de prijzen worden verdeeld en de plaatsing voor de halve
finale wordt vastgesteld. Speel je niet topintegraal, vertel dan ook hoe bijvoorbeeld
de beste nummers twee of drie worden bepaald als dat van belang zou kunnen zijn.
Bij gelijk eindigen moet om plaatsing worden geloot. Het is niet toegestaan (en ook
technisch niet mogelijk) om extra paren op te geven voor de halve finale.
De uitslag van de voorronde kun je met het NBB-Rekenprogramma versturen naar
de NBB-uitslagensite. Daarbij worden automatisch ook de meesterpunten
toegekend. Het is niet nodig een codenummer aan te vragen; de voorronde geldt
als een clubwedstrijd en wordt ook op die manier met meesterpunten beloond.
Aanmelding van paren voor de halve finale kan alleen via MijnNBB. Dat gebeurt via
een eenvoudige procedure waarvoor slechts de lidnummers van de spelers nodig
zijn. Op onze website vind je een handleiding bij de aanmeldmodule:
www.bridge.nl/kennisbank/handleidingen-ruitenboer/
Degene die de aanmelding verzorgt, dient bij de BridgeBond geregistreerd te zijn
als secretaris, ‘club competitieleider extern’ of ‘club TC-voorzitter’.

Aanmeldingen voor de halve finale ontvangen we graag uiterlijk ZONDAG 24 MAART.
We kunnen dan de uitnodigingen nog tijdig versturen. De uitnodiging wordt per email naar de spelers gestuurd waarvan wij in de ledenadministratie een e-mailadres
hebben. Hebben we dat van geen van beide spelers dan wordt per post een
uitnodiging naar een van de spelers gestuurd.
Paren van een vereniging, ook wanneer de club op verschillende dagdelen speelt,
kunnen maar voor één locatie van de halve finales worden opgegeven. Laat
eventuele speciale wensen weten door een e-mail te sturen aan
ruitenboer@bridge.nl, we kunnen paren dan waarschijnlijk overplaatsen.

Halve finale en finale
De halve finales worden gespeeld op zondag 14 april (in Noord-Holland op zondag
7 april), de aanvangstijd is 10.30 uur.
De deelnemende paren ontvangen omstreeks 29 maart een uitnodiging. Wij
verzoeken je dit aan de geplaatste paren te vertellen.
Een overzicht van de plaatsen waar de halve finales worden gespeeld vind je
hieronder. Bij de aanmelding kun je kiezen in welke halve finale de paren willen
spelen (maar per club is slechts één locatie mogelijk). I.v.m. de zaalcapaciteit kan
het gebeuren dat paren toch in een andere halve finale moeten worden ingedeeld.
Uitsluitend de verstuurde uitnodiging geeft daarover uitsluitsel!
district
Amsterdam
Utrecht
Den Haag e.o.
Noord-Holland
Rotterdam e.o.
Kennemerland
Mid. en Oost Geld.
Maasland & Meierij
Leiden e.o.
IJsselstreek
Zuid Limburg
Groningen

halve finale
Amstelveen
Utrecht
Zoetermeer
Waarland (7 april)
Papendrecht
Amstelveen
Zevenaar
Nijmegen/Ehv.
Leiden
Apeldoorn
Geleen
Tolbert

district
Drenthe
Zeeland
Nijmegen
Dordrecht
Friesland
Delft
Nrd. en Mid. Limb.
Gooi- en Ommeland
Twente
West Brabant
Midden Brabant
Zuid Oost Brabant

halve finale
Tolbert
Bergen op Zoom
Nijmegen
Papendrecht
Joure
Zoetermeer
Geleen/Nijm/Ehv.
Utrecht
Apeldoorn
Bergen op Zoom
Eindhoven
Eindhoven

De finale is op zondag 19 mei (aanvang 10.30 uur) in het Nationaal Denksport
Centrum Den Hommel te Utrecht.
Wij hopen dat je club met veel plezier zal deelnemen aan dit 60e Ruitenboertoernooi.
Uiteraard is er ook in 2020 weer een toernooi:

61e Ruitenboertoernooi van 2 t/m 6 maart 2020
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met het bondsbureau
(Marc van Beijsterveldt, tel. 030 - 275 99 68, of per e-mail: ruitenboer@bridge.nl).
De BridgeBond wenst deelnemers en wedstrijdleider een prettige en succesvolle
voorronde toe.
Marc van Beijsterveldt, afdeling wedstrijdzaken.

