Viertallencompetitie Tweede Divisie 2018 - 2019
van de Nederlandse Bridge Bond
Utrecht, juli 2018
Dit document bevat:
1. Aanvullende bepalingen
A. Competitiestructuur
B. Organisatie van de wedstrijden
C. Informatie over de Winstpuntenschalen
D. Strafbepalingen
Op de website vindt u verder:
2. Speelschema, deelnemende teams, gegevens captains en namen spelers
A. Speelschema van de diverse groepen
B. Teams in de diverse groepen
C. Gegevens van de RKL's.
D. Toegelaten Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden.
3. Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden
4. Alerteerregeling
Mede namens het Bondsbestuur wensen wij u een prettig en succesvol wedstrijdseizoen toe.
De Wedstrijdcommissie
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1. Algemene bepalingen
A. Competiestructuur
De bondsviertallencompetitie wordt in drie klassen gespeeld:
1. Meesterklasse (tien teams)
2. Eerste Divisie (24 teams)
3. Tweede Divisie (voor het seizoen 2018-2019: één groep van twaalf teams, zes groepen van
veertien teams)
Deze wedstrijden worden gespeeld onder de bepalingen van de Spelregels voor
wedstrijdbridge 2017, het Competitie Reglement (CR) (m.u.v. art. 17.2 t/m 17.4), het Wedstrijd
Reglement (WR) de algemene aanvullende bepalingen en de door de Wedstrijdcommissie,
met machtiging van het Bondsbestuur, voor de bondsviertallencompetitie vastgestelde
aanvullende bepalingen. Voor de Tweede Divisie zijn deze bepalingen in deze tekst
opgenomen.
Teams zijn verplicht alle wedstrijden te spelen die deel uitmaken van de competitie, tenzij de
Weko anders beslist.

B. Organisatie van de wedstrijden
1. Aanvangstijd, duur van de wedstrijd, locatie, wedstrijdleiding
De leiding van de competitie is in handen van de Regionale Competitieleider (RKL).
Er gelden de volgende aanvangstijden:
 voor alle centraal te spelen wedstrijden 10:30 uur resp. 14:15 uur;
 Indien door de RKL niet anders is bepaald (zie het programma van de desbetreffende
groep):
- voor decentrale middagwedstrijden 12:00 uur;
- voor decentrale avondwedstrijden 19:45 uur.
Indien de tegenpartij akkoord gaat, kan het aanvangstijdstip van de gedecentraliseerde
wedstrijden worden gewijzigd.
Wijziging van een vastgestelde speeldag is uitsluitend mogelijk voor de gedecentraliseerde
wedstrijden onder de volgende voorwaarden:
1. De wedstrijd dient te worden gespeeld uiterlijk de dag voorafgaand aan de eerste speeldag
van de volgende ronde.
2. Op verzoek van beide teams en na een schriftelijke (waaronder begrepen e-mail)
mededeling aan de RKL (met afschrift aan het andere team) door één van de teams,
uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk vastgestelde datum, wordt
toestemming voor verplaatsing van de wedstrijd automatisch verleend.
3. Indien het verzoek na bovenstaande datum wordt gedaan, beslist de RKL over het al dan
niet verlenen van toestemming.
4. Indien een wedstrijd zonder toestemming wordt verplaatst, verbeuren de betrokken
verenigingen een boete van € 100,-.
Indien een wedstrijd wordt gespeeld na de eerste speeldag van de volgende ronde, wordt aan
beide teams tevens een straf opgelegd van 4 WP.
Er worden 24 spellen per wedstrijd gespeeld. De paren wisselen halverwege de wedstrijd van
tafel. Daarbij geldt dat de paren van het team met thuisrechten aan dezelfde tafel blijven
zitten (voor zover ze ongewijzigd zijn t.o.v. de eerste zitting); de paren van het andere team
mogen kiezen welk paar waar gaat zitten maar wel met de restrictie dat twee ongewijzigde
paren niet twee keer tegen elkaar mogen spelen (maar zie ook punt 4 van "Organisatie van
de wedstrijden").
Het speeltempo bedraagt acht spellen per uur.
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Bij gecentraliseerde wedstrijden zal de Weko een arbiter aanwijzen waarvan de kosten ten
laste van de Weko zijn.
Bij gedecentraliseerde wedstrijden dient het thuisspelende team zorg te dragen voor een
gediplomeerde wedstrijdleider waarvan de kosten ten laste van de thuisspelende club
komen. Indien zich bij het aantrekken van een arbiter moeilijkheden zouden voordoen, dient
de RKL te worden geïnformeerd. Indien bij een decentrale wedstrijd zonder verleende
dispensatie geen gediplomeerd WL aanwezig is, verbeurt de thuisspelende vereniging een
boete van € 50,-.
2. Spellen
Bij centraal gespeelde wedstrijden wordt met door de computer geschudde en vooraf
gedupliceerde spellen gespeeld. De borden worden niet uitgewisseld met de andere tafel in
dezelfde wedstrijd maar met een naburige tafel in dezelfde kamer.
Bij decentraal gespeelde wedstrijden worden in principe de spellen door de spelers aan tafel
geschud. Hiervoor wordt geen extra speeltijd toegestaan. Desgewenst kan gebruik van
Truscott cards worden gemaakt om het spelen in de verkeerde windrichting te voorkomen.
3. Systeemkaarten
Twee systeemkaarten van een goedgekeurd NBB-model zijn verplicht. Een gelijkwaardig
WBF- of EBL-model is toegestaan maar de kaart behoort in alle gevallen Nederlandstalig
ingevuld te zijn. Voor een overzicht van toegestane systeemkaarten zie www.bridge.nl
Bij ontbreken van systeemkaarten kan door de wedstrijdleider een disciplinaire straf van 0,5
WP worden opgelegd. De wedstrijdleider kan bovendien een paar waarvan de systeemkaart
niet aan de eisen voldoet, verplichten voor de rest van de zitting één van de beschikbare
standaard systeemkaarten te gebruiken (Biedermeijer of Standaard Hoog). Deze verplichting
blijft ook in volgende zittingen van kracht indien naar de mening van de wedstrijdleider de
systeemkaart nog niet voldoende is ingevuld.
In navolging van geldende internationale bepalingen is het toegestaan om tijdens het bieden
de verdediging tegen de multi 2♦- (of evt. 2♣-) opening te raadplegen. Deze verdediging dient
op een apart blaadje te staan en wordt geacht deel uit te maken van de systeemkaart van de
tegenstanders (art. 40B2c Spr. is van toepassing), zie ook de regeling voor HOM en BSC.
4. Biedsystemen
In uitzondering op punt 8 van de algemene aanvullende bepalingen zijn alle biedsystemen
toegestaan. Zogenaamde "Hoogst Ongebruikelijke Methoden" (HOM) en "Bruine
Stickerconventies" (BSC) mogen alleen gehanteerd worden door de paren die dit gebruik
uiterlijk 9 september 2018 aan de Weko p/a het bondsbureau kenbaar gemaakt hebben en
waarvan de schriftelijke uitwerking op de daarvoor voorgeschreven formulieren door de
Weko is goedgekeurd. Zie de informatie op de NBB website. Het maximum aantal toegelaten
BSC per paar is drie.
Voor de definities van HOM en BSC zie de NBB website.
Een verwijdering in het biedsysteem die betrekking heeft op Hoogst Ongebruikelijke
Methoden of Bruine Stickerconventies is toegestaan, maar alleen na afloop van een zitting.
Een wijziging of toevoeging in HOM of BSC is gedurende het seizoen niet toegestaan.
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Teams waarvan een of meer paren gebruik maken van Hoogst Ongebruikelijke Methoden of
teams waarvan een of meer paren ten minste twee Bruine Sticker Conventies gebruiken,
verliezen in hun thuiswedstrijden het "recht van ontvangend team". Dergelijke teams moeten
dus altijd als eerste aan tafel gaan zitten (de paren van dit team mogen daarom nooit kiezen
tegen welk paar van de tegenstander ze spelen). Dit geldt ook als het betreffende team geen
dergelijk paar opstelt. Hun tegenstanders mogen in de tweede zitting van een wedstrijddeel
ervoor kiezen tegen hetzelfde paar te spelen. Indien een HOM of BSC wordt ingetrokken,
blijft deze bepaling toch voor het hele seizoen van kracht.
Het hanteren van HOM of BSC zonder voorafgaande aanmelding is niet toegestaan.
Overtreding leidt tot een automatische straf van 1 WP. Los daarvan moet door de WL
beoordeeld worden of een arbitrale score op het betreffende spel aan de orde is. Daarbij
geldt het volgende: indien het spelen nog niet is begonnen, wordt het spel gestaakt en wordt
de score vastgesteld op gemiddeld plus/min. Indien het spelen is begonnen, wordt het spel
uitgespeeld en heeft de arbiter het recht om achteraf alsnog een arbitrale score vast te
stellen, waarbij hij art. 12C zal toepassen.
5. Invallersbepalingen
De rechten en beperkingen van het mogen invallen zijn geregeld in artikel 23 van het CR.
6. Scoreverwerking, bepaling van de uitslag
Bij centraal gespeelde wedstrijden wordt gemaakt gemaakt van Bridgemates en geldt de
daarin ingevoerde score als officiële score van de wedstrijd. Voorafgaand aan de zitting dient
per tafel een line-upformulier te worden ingevuld waaruit blijkt welke spelers van elk team
deze wedstrijd in de eerste zitting spelen en welke positie ze innemen. Indien halverwege de
wedstrijd de samenstelling van een paar wordt gewijzigd of een nieuw paar de tweede zitting
zal spelen dient dit aan de wedstrijdleider te worden gemeld.
Na afloop van de eerste zitting en aan het einde van de wedstrijd zal de wedstrijdleiding
zorgen voor inzage in de door de verzamelde scores verkregen stand. Na afloop van de
wedstrijd hoeft in deze gevallen geen uitslagformulier te worden ingevuld.
Bij decentraal gespeelde wedstrijden dient na afloop van de wedstrijd een uitslagformulier te
worden ingevuld waarop ten minste de namen van de spelers, de lidnummers van eventuele
invallers, de uitslag in imp en in WP, de naam van de wedstrijdleider en de handtekeningen
van beide captains en de wedstrijdleider dienen te worden vermeld.
Bij decentrale wedstrijden is de captain van het ontvangende team verplicht om het
uitslagformulier binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd aan de RKL op te sturen.
7 Protesten, protesttermijn
Punt 18 t/m 20 van de algemene aanvullende bepalingen zijn van toepassing.
8. Geannuleerde spellen en arbitrale scores
Zoals vastgelegd in artikel 14 van het CR geldt: "Indien bij een wedstrijd het resultaat van één
of meer borden wordt geannuleerd en geen vervangende borden worden gespeeld, bestaat
de wedstrijd uit evenzoveel borden minder. Indien de uitslag van de wedstrijd wordt bepaald
aan de hand van een winstpuntenschaal, wordt de schaal gebruikt die geldt voor wedstrijden
bestaande uit het aantal borden dat daadwerkelijk reglementair is gespeeld." (maar zie art.
14 lid 1 van het CR).
Als een bord aan beide tafels is gespeeld maar niet in dezelfde samenstelling en geen enkele
deelnemer schuld heeft moet de wedstrijdleider de desbetreffende borden annuleren en mag
hij als de tijd het toelaat, bepalen dat er een of meer vervangende borden gespeeld worden.
Als er geen vervangende borden worden gespeeld bestaat de wedstrijd uit evenzovele borden
minder. Als een van beide partijen of beide partijen schuld hebben is artikel 86B2 van de
spelregels van toepassing.
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9. Promotie en degradatie, gelijk eindigen en tie break
De teams die in de verschillende groepen op de eerste plaats eindigen, zijn kampioen en
promoveren naar de Eerste Divisie.
Ongeacht het aantal teams dat uit de Eerste Divisie degradeert is de degradatie als volgt:
veertien teams: de onderste vier, twaalf teams: de onderste drie.
Bij gelijk eindigen op een plaats waarbij promotie of degradatie in het geding is geldt de
volgende tiebreak:
1. Indien twee teams gelijk eindigen.
a. IMP-saldo in de onderlinge wedstrijd.
b. IMP-quotiënt over alle wedstrijden.
c. Loting.
2. Indien meer dan twee teams gelijk eindigen.
a. Indien een van de teams alle onderlinge wedstrijden heeft gewonnen, wordt dat team
als hoogste geklasseerd. De overige teams worden geklasseerd op basis van het
IMP-saldo van alle betrokken wedstrijden.
b. Indien het vorige punt niet van toepassing is, bepaalt het IMP-saldo van de betrokken
wedstrijden de onderlinge rangorde.
c. Indien beide vorige punten geen uitsluitsel geven, is het IMP-quotiënt van alle
wedstrijden in de round robin bepalend.
Indien om enige reden na 24 februari een onderlinge rangorde dient te worden vastgesteld
gelden bovengenoemde criteria eveneens.
In andere gevallen (bijv. indien de mp-toekenning moet worden gedeeld) waarbij twee of
meer teams gelijk eindigen, wordt geen nadere rangorde opgemaakt.
10. Meesterpunten
Voor meesterpunten komen die spelers in aanmerking die ten minste één derde deel van het
totale aantal spellen hebben gespeeld. De beloningen zijn als volgt:
1. 700
4.
400
2. 600
5.
300
3. 500
vanaf 6.
200
Meesterpunten worden gegeven aan spelers van de teams die niet degraderen. De
meesterpunten gelden per persoon, ongeacht hoeveel spelers van een team voor
meesterpunten in aanmerking komen.
11. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet neemt de Weko een nadere beslissing.

C. Winstpuntenschaal
Punt 16 van de algemene aanvullende bepalingen is van toepassing.
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D. Strafbepalingen
1. Te laat komen
Punt 17 van de algemene aanvullende bepalingen is van toepassing
2. Te langzaam spelen
Zie punt 4 van de algemene aanvullende bepalingen.
Indien een wedstrijd om welke reden dan ook meer dan vijf minuten later begint dan het
begintijdstip dat vooraf is vastgesteld of door de wedstrijdleider is aangekondigd, blijft de
volledig speeltijd beschikbaar, uitgezonderd de extra speeltijd zoals bepaald in artikel 20 lid 1
van het WR. Er is pas sprake van te laat klaar zijn indien het aantal te spelen spellen niet
binnen de daarvoor vooraf vastgestelde beschikbare tijd is afgewerkt. Een en ander betekent
dat er bij later beginnen geen speeltijd wordt ingekort. De wedstrijdleider kan wel het aantal
te spelen borden aanpassen (conform artikel 20 lid 2 van het WR) of een gedeelte van de
wedstrijd naar een later tijdstip op de dag verschuiven.
Voorbeeld 1: Spelers zijn vier minuten na het starten van de klok pas aan tafel. Geen
verlenging van de speeltijd, hiervoor zijn de vijf minuten extra speeltijd bedoeld.
Voorbeeld 2: Een van de spelers is pas zeven minuten na het starten van de klok aan tafel. De
speeltijd loopt nu door tot twee minuten na het verstrijken van de reguliere vijf minuten
extra speeltijd. Er is geen aanvullende extra speeltijd, men is te laat klaar indien de
twee minuten bovenop de extra speeltijd zijn verstreken.
3. Onvolledige invoer in Bridgemate
Punt 11 van de algemene aanvullende bepalingen is van toepassing.
4. Telecommunicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons, Ipads)
Punt 9 van de algemene aanvullende bepalingen is van toepassing.
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