Algemene aanvullende bepalingen BridgeBond
Deze algemene aanvullende bepalingen zijn van toepassing op wedstrijden die door het
bondsbestuur worden georganiseerd.
1. Spelregels voor wedstrijdbridge 2017
Alle door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor
wedstrijdbridge 2017.
2. Wedstrijdreglement (WR)
Het Wedstrijdreglement is bij alle door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden van
toepassing. Zie www.bridge.nl/documenten/WR2017.pdf
3. Rekenkamer
Spelers, pers en overige belangstellenden hebben zonder expliciete toestemming van de wedstrijdleiding geen toegang tot de rekenkamer, ook niet als de deur naar de rekenkamer niet is
gesloten.
4. Speeltempo
De artikelen 5 en 20 van het WR zijn van toepassing.
Indien een speler meent dat de tegenstanders ongebruikelijk langzaam spelen, dient hij de
wedstrijdleider hiervan in kennis te stellen.
5. Gedupliceerde spellen
Alle wedstrijden worden gespeeld met vooraf gedupliceerde spellen. Het kan voorkomen dat een
vervangend bord wordt/vervangende borden worden gespeeld die niet vooraf gedupliceerd zijn. De
WL zal de spelers hieromtrent informeren.
6. Bidding boxen
Het gebruik van bidding boxen is in alle door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden verplicht.
Het bidding box reglement dat als appendix in de Spelregels voor wedstrijdbridge 2017 is
opgenomen is van toepassing.
7. Systeemkaarten
Ieder paar dient bij aanvang van een ronde ongevraagd twee identieke systeemkaarten aan de
tegenstanders te overhandigen. Een paar waarvan de systeemkaart niet aan de eisen voldoet, kan
door de hoofdwedstrijdleider worden verplicht om voor de rest van de zitting een 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 hoofdwedstrijdleider de systeemkaart nog niet voldoende is ingevuld.
8. Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Sticker Conventies
Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Sticker Conventies zijn niet toegestaan, tenzij
expliciet anders bepaald.
Overtreding leidt tot een automatische straf van 1 WP, resp 3 IMP, resp 25% van de top van een
spel. 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.
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Zie www.bridge.nl/documenten/Regeling_BSC_en_HOM_2017.pdf
Vraag bij twijfel vooraf aan de wedstrijdleider of een bepaalde afspraak geoorloofd is.
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 is van toepassing).
9. Telecommunicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons, iPads)
Artikel 13 van het WR is van toepassing bij alle door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden.
Dit houdt het volgende in:
1. Het gedurende de speelperiode zichtbaar bij zich dragen van mobiele telefoons of andere
(draagbare) telecommunicatieapparaten, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, is niet toegestaan.
Indien een dergelijk apparaat tijdens een wedstrijd op welke manier dan ook een
geluidssignaal produceert (waaronder ook merkbaar trillen wordt verstaan) is dat een
overtreding.
2. Iedere vorm van telecommunicatie tijdens de wedstrijd is een overtreding (ongeacht eventuele
overtredingen van de spelregels, zie met name Spr art 73B2).
3. Als een speler een van de bovenstaande leden overtreedt, zijn de volgende straffen van
toepassing:
a) Bij een viertallenwedstrijd wordt het betreffende viertal bestraft met een aftrek van 2 WP.
b) Bij een parenwedstrijd wordt het betreffende paar bestraft met een aftrek van 100% van
de top van een spel.
c) Bij een individuele wedstrijd wordt de betreffende speler bestraft met een aftrek van 100%
van de top van een spel.
d) Indien de uitslag van de wedstrijd in IMP wordt vastgesteld, bedragen de bovenstaande
straffen 10 IMP.
4. Bij herhaalde overtreding kan een speler uit de speelzaal verwijderd worden.
10. Scoreverwerking, Bridgemate
Voor de scoreverwerking wordt bij alle door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden gebruik
gemaakt van Bridgemates, tenzij expliciet anders bepaald. Beide paren aan tafel zijn er
verantwoordelijk voor dat bij alle gespeelde spellen van een ronde of zitting het juiste resultaat
wordt ingevoerd.
11. Onvolledige en/of foutieve invoer in Bridgemate
1. Onvolledige of foutieve invoer op een spel

Bondsviertallencompetities Meesterklasse, Eerste en Tweede Divisie:

Indien niet alle resultaten van een tafel volledig in de Bridgemate zijn ingevoerd, worden beide
teams bestraft met 0,5 WP (1,5 IMP bij knock-outwedstrijden) per overtreding. Bij de eerste
overtreding van een team kan deze straf worden vervangen door een waarschuwing.

Overige door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden

Herhaaldelijk foutieve of onvolledige invoer in de Bridgemate kan (voor beide betrokken paren)
straf tot gevolg hebben.
2. Invoer van het verkeerde spelnummer
Indien door invoer van het verkeerde spelnummer ongeoorloofde informatie is ontstaan waardoor
een spel niet meer gespeeld kan worden bedraagt de vervangende arbitrale score op dat spel
gemiddelde-min voor de partij die verkeerd heeft ingevoerd en gemiddelde voor de andere partij.
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12. Roken
Zie artikel 3 WR en Spr art 76A1.
Onder roken wordt ook verstaan het gebruik van de elektronische sigaret. Bij overtreding van deze
regel krijgt een speler de eerste keer een waarschuwing; iedere volgende overtreding levert een
straf op van 0,5 WP resp. 1,5 IMP resp. 25% van de top van een spel.
13. Alerteren
Alerteren is verplicht. Indien een paar door zijn tegenstanders niet gewaarschuwd wil worden,
dient het dit voor het eerste spel bekend te maken.
Zie www.bridge.nl/documenten/Alerteerregeling.pdf
en www.bridge.nl/documenten/Toelichting_Alerteerregeling.pdf
Voor alerteren bij het spelen met schermen zijn aanvullende regels opgesteld. Deze vind je in het
schermreglement.
Zie www.bridge.nl/documenten/Schermreglement_september_2017.pdf
14. Schermen
Bij alle door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden die met tafelschermen worden gespeeld
is het schermreglement van toepassing.
Zie www.bridge.nl/documenten/Schermreglement_september_2017.pdf
15. Geannuleerde spellen bij viertallenwedstrijden
Zoals vastgelegd in artikel 14 van het Competitiereglement (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.
16. Winstpuntenschalen
De uitslagen van alle door de BridgeBond georganiseerde viertallenwedstrijden worden bepaald in
winstpunten volgens de continue WP-schalen (‘WBF Continuous VP Scale’), tenzij er sprake is van
knock-outwedstrijden. Resultaten van knock-outwedstrijden worden niet omgezet naar
winstpunten.
17. Te laat komen
Artikel 15 resp. artikel 19 van het WR zijn van toepassing.

De onderstaande regeling is van kracht bij de bondsparen- en bondsviertallencompetities
De in artikel 19 WR geregelde straf voor te laat komen is automatisch. De WL hoeft de overtreder
niet op de hoogte te stellen dat de straf van toepassing is.
De onderstaande regeling is van toepassing:

Bij calamiteiten, ongeacht het vervoermiddel

Bij te laat komen vanwege calamiteiten beslist de Weko over een eventueel beroep op overmacht.
In aanmerking zal worden genomen of er gegeven de omstandigheden voldoende is ondernomen
om het te laat komen te voorkomen c.q. te beperken.
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Bij reizen per auto of ander niet openbaar vervoer
Te laat komen vanwege drukte op de weg is in alle gevallen voor eigen rekening. Er kan om die
reden geen sprake van overmacht zijn, aangezien drukte, ook onaangekondigd, in het Nederlandse
verkeersbeeld structureel is. Ook te laat komen vanwege meereizenden, omwegen in verband met
andere afspraken e.d. zijn voor eigen rekening.

Bij reizen per openbaar vervoer

Te laat komen vanwege problemen met het openbaar vervoer is in principe voor eigen rekening. Er
is alleen dan sprake van mogelijke overmacht indien:
 men met de gekozen vertrektijd volgens de reistijdgegevens van www.9292.nl ten minste een
half uur voor aanvang de speelgelegenheid kan bereiken. De bewijslast m.b.t. de vertrektijd ligt
in dezen bij de deelnemer.
 er geen sprake is van aangekondigde vertragingen die een langere reistijd veroorzaken.
"Aangekondigd" wil in dit verband zeggen dat de vertraging uiterlijk de voorafgaande avond om
22:00 uur gepubliceerd is op www.9292.nl en/of teletekst pagina 751.
18. Protesten
Alle protesten tegen een beslissing van de arbiter(s) worden behandeld door de PK. Het
protestgeld bedraagt € 25,-.
Het Protestreglement is van kracht.
Daarin is (o.m.) bepaald dat de PK de door de wedstrijdleider genomen beslissing in principe niet
nogmaals inhoudelijk zal beoordelen. De wedstrijdleider zal daarom, zeker bij
beoordelingskwesties, een beroep dienen te doen op het oordeel van andere spelers van
vergelijkbaar niveau en daar mede zijn beslissing op baseren. Indien door de wedstrijdleider
gevraagd wordt je mening te geven, heeft die dus een belangrijk aandeel in een te nemen
beslissing.
Indien men wil protesteren tegen een arbitrale beslissing, is het bij uitstek van belang dat duidelijk
wordt gemaakt waarom de genomen beslissing niet juist zou zijn.
Zie www.bridge.nl/documenten/Protestreglement2018.pdf (vanaf september 2018)
19. Protesttermijnen tegen beslissingen van de wedstrijdleider
1. Bondsviertallen- en bondsparencompetities
Het einde van de protesttermijn tegen beslissingen van de wedstrijdleider is een half uur na afloop
van de zitting of een half uur na het moment waarop de beslissing ter kennis is gebracht (waarbij
het laatste van beide tijdstippen van toepassing is). De wedstrijdleider kan deze termijn [tegen
beslissingen van de wedstrijdleider] verlengen tot uiterlijk 12:00 uur de eerstvolgende werkdag
indien een definitieve beslissing niet voor het einde van de laatste zitting van de speeldag (resp.
van het weekend) aan alle betrokkenen kon worden meegedeeld.
Voor de laatste zitting resp. wedstrijd is de termijn tien minuten na het einde van de laatste ronde
resp. wedstrijd of nadat de beslissing ter kennis is gebracht indien dit pas na het einde van de
laatste ronde resp. wedstrijd is geschied.
2. Overige door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden evenementen
Het einde van de protesttermijn tegen beslissingen van de wedstrijdleider is een half uur na afloop
van de zitting of een half uur na het moment waarop de beslissing ter kennis is gebracht (waarbij
het laatste van beide tijdstippen van toepassing is).
Voor de laatste zitting resp. wedstrijd is de termijn tien minuten na het einde van de laatste ronde
resp. wedstrijd of nadat de beslissing ter kennis is gebracht indien dit pas na het einde van de
laatste ronde resp. wedstrijd is geschied.
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20. Protesttermijnen tegen foutieve scores
1. Bondsviertallencompetities

Bondsviertallencompetities Meesterklasse en Eerste Divisie:
Het einde van de protesttermijn tegen foutieve scores is als volgt:
 voor wedstrijden op de voorlaatste of laatste dag van de round robin, halve finale of de
degradatie round robin in de Meesterklasse of de round robin in de Eerste Divisie:
een half uur na afloop van de laatste wedstrijd of de laatste zitting van de halve finale.
 voor alle zittingen van de finale Meesterklasse: vijftien minuten na afloop van de laatste zitting.
 voor alle overige wedstrijden: de eerstvolgende dinsdag 12:00 uur.

Bondsviertallencompetities Tweede Divisie:
Het einde van de protesttermijn tegen foutieve scores is als volgt:
 voor decentraal gespeelde wedstrijden: de termijnen van Spr. art. 79C en CR art. 17.5.
 voor wedstrijden op de laatste speeldag/in het laatste weekend van de competitie: een half uur
na afloop van de laatste wedstrijd.
 voor overige centraal gespeelde wedstrijden: de eerstvolgende dinsdag 12:00 uur.
2. Bondsparencompetities
Het einde van de protesttermijn tegen foutieve scores is als volgt:
 Voor scores behaald tijdens de eerste twee speeldagen: de eerstvolgende dinsdag 12:00 uur.
 Voor scores behaald tijdens de derde speeldag: aanvang eerste zitting laatste speeldag.
 Voor scores behaald tijdens de laatste speeldag: vijftien minuten na afloop van de laatste zitting.
3. Overige door de BridgeBond georganiseerde wedstrijden evenementen:
Het einde van de protesttermijn is een half uur na publicatie van de scores.
Voor de laatste zitting resp. wedstrijd is de termijn vijftien minuten na publicatie van de scores van
de laatste ronde resp. wedstrijd.
21. Internet, vugraph, recording en fotografie

De onderstaande regeling is van kracht bij de bondsparen- en bondsviertallencompetities
Alle spelers/paren/teams die hiertoe worden aangewezen, zijn verplicht toe te stemmen in
uitzending van hun wedstrijd via internet of vertoning via vu-graph. Spelers zijn verplicht toe te
stemmen in het maken van beeld- en/of geluidopnames tijdens wedstrijden, in welke vorm dan
ook.
22. Open kamer bij viertallenwedstrijden
Dertig minuten voor het einde van de speeltijd wordt de open kamer gesloten verklaard. Dit
betekent dat spelers die alle spellen in hun wedstrijd gespeeld hebben en de open kamer verlaten,
niet meer terug mogen komen in de open kamer voordat alle wedstrijden geëindigd zijn.
Indien de open kamer gesloten verklaard is, mogen spelers die nog niet alle spellen in hun
wedstrijd gespeeld hebben, de open kamer niet meer verlaten zonder toestemming van de
wedstrijdleider. Bij overtreding hiervan kan het team worden bestraft met een aftrek van 1 WP per
overtreding (3 IMP bij knock-outwedstrijden).
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23. Gesloten kamer bij viertallenwedstrijden
De gesloten kamer is alleen toegankelijk voor de wedstrijdleiding, de spelers die daar moeten
spelen en personeel van de speelgelegenheid, zie echter CR art. 13.2. Een speler mag zonder
toestemming van de wedstrijdleider zijn tafel in de gesloten kamer niet verlaten voordat het
spelen in de open kamer is beëindigd (zie de procedure bij punt 13 hierboven). Bij overtreding
hiervan kan het team worden bestraft met een aftrek van 1 WP (3 IMP bij knock-outwedstrijden).
Indien alle spellen aan een tafel gespeeld zijn, de resultaten zijn ingevoerd in Bridgemate en de
resterende speeltijd minder dan een half uur bedraagt, mogen de spelers de gesloten kamer
zonder toestemming verlaten.
24. Non-playing captains bij viertallenwedstrijden
Een non-playing captain heeft alle rechten en plichten overgenomen van een playing captain. Hij is
de contactpersoon van het team. Dit houdt o.a. in:
- dat hij verantwoordelijk is voor het controleren van uitslagen;
- dat hij de eventuele line up regelt;
- dat hij contact heeft met de wedstrijdleiding aangaande arbitrages en protesten;
- dat hij verantwoordelijk is voor het gedrag van het gehele team.
Een non-playing captain mag kijken aan een tafel waar zijn team speelt (zowel in de open als de
gesloten kamer). Hij geldt daarbij als toeschouwer en is gehouden aan de regels die voor
toeschouwers gelden (zie artikel 76 van de Spelregels) met uitzondering van onderstaande
toevoegingen:
- hij mag de spelers van zijn team op hun gedrag aanspreken;
- hij mag in zijn ogen onnodige discussies waarin zijn spelers zijn betrokken, afbreken;
- hij mag zijn spelers verbieden te protesteren.
Buiten de genoemde uitzonderingen is het hem niet toegestaan om met zijn spelers te spreken
zolang er kaarten van een te spelen spel uit het board zijn genomen. Het is hem ook niet toegestaan de arbiter te ontbieden of om aan deze ongevraagd commentaar te leveren omtrent de gang
van zaken op een spel.
Indien hij een onregelmatigheid heeft opgemerkt moet hij deze kennis voor zich houden tot het
moment waarop de scores vergeleken mogen worden.
De wedstrijdleider kan toestaan dat een non-playing captain die door de organisatie, wedstrijdleiding of de Protestcommissie wordt weggeroepen uit een op dat moment gesloten kamer, terugkeert in die kamer.
(Playing) captains die een bepaalde wedstrijd zelf niet meespelen in die wedstrijd kunnen als nonplaying captain optreden met de bijbehorende rechten en plichten.
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