Aan:
T.k.a.:

de secretariaten van de clubs waarvan een of meer teams ingedeeld zijn in
de Meesterklasse, Eerste of Tweede Divisie viertallencompetitie 2018-2019
De club competitieleiders extern, de club TC-voorzitters, DKL's, RKL's
Utrecht, 5 juli 2018

Mevrouw, mijnheer,
Bijgaand ontvang je nadere informatie over de Meesterklasse, Eerste en/of Tweede Divisie
viertallencompetitie 2018-2019. Deze informatie wordt door ons tevens verspreid aan de ons
bekende club competitieleiders extern en club TC-voorzitters. Dit bericht wordt uitsluitend per
e-mail verzonden. Wij verzoeken je ervoor zorg te dragen dat personen van je club voor wie
deze informatie van belang is zo snel mogelijk van de inhoud van dit bericht in kennis worden
gesteld.
Ook komend seizoen verloopt de aanmelding van de teams via de NBB-inschrijfmodule op
MijnNBB. Alleen de clubsecretaris en voor zover bij ons geregistreerd de club competitieleiders
extern en club TC-voorzitters kunnen teams aanmelden. Op www.bridge.nl >publicaties vind je
onder het kopje ‘wedstrijden’ een instructie waarin de inschrijfmethode stap voor stap wordt
toegelicht.
Het inschrijfgeld bedraagt voor de Meesterklasse en Eerste Divisie € 170,- per team, voor de
Tweede Divisie € 150,- per team, indien de teams volledig en tijdig, dat wil zeggen uiterlijk
zondag 9 september 2018 via MijnNBB zijn ingeschreven. Indien niet tijdig is ingeschreven
wordt een extra inschrijfgeld van € 50,- per team geheven. De inschrijfgelden voor de
competities worden automatisch in de rekening-courant van de vereniging geboekt.
Wij attenderen je op artikel 19 van het Competitiereglement indien een speler voor een ander
GL (= een vereniging) wil gaan uitkomen dan waarvoor hij in het afgelopen seizoen is
uitgekomen. De procedure is als volgt: Degene die voor een andere club wil gaan spelen doet
daarvan (per e-mail) mededeling aan de vereniging waar hij vertrekt, met een CC aan
competities@bridge.nl. Een opzegging als lid van de vereniging impliceert ook een melding van
vertrek. De Weko heeft in het kader van lid 1 van voornoemd artikel besloten in elk geval alle
overschrijvingsverzoeken te zullen honoreren die vóór 13 augustus 2018 bij de Weko zijn
ingediend.
Voor alle (overige) informatie aangaande de bondscompetities verwijzen wij je graag naar de
NBB-website, zie onder wedstrijden, viertallen.

Gebruik van Bruine StickerConventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM)
De regeling Bruine Sticker/HOM vind je op www.bridge.nl, Van A tot Z, Reglementen NBB.
Het is van het grootste belang dat je de regeling doorgeeft aan de betrokken spelers. Opgave
van HOM en/of BSC dient weer te geschieden via de formulieren op de NBB-website. Je vindt
het opgaveformulier en de exacte regeling onder Van A tot Z bij wedstrijdreglementen. Het is
niet toegestaan tijdens het seizoen alsnog BSC of HOM in te dienen, wel mogen BSC of HOM
worden ingetrokken, maar slechts na afloop van een zitting.
We willen je erop wijzen dat de Weko streng toe zal zien op de volledigheid en duidelijkheid van
de ingestuurde conventies en systemen. Als de Weko van oordeel is dat de omschrijving onvoldoende is, kan dit ertoe leiden dat de aangemelde conventies en systemen niet gebruikt mogen
worden.
Namens de Wedstrijd Commissie
Ad Cosijn, secretaris Weko

