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Toepassing Regeling Bruine Stickerconventies (BSC) en Hoogst 
Ongebruikelijke Methoden (HOM) gelijk aan die van de Donorwet? 

 
Het begon met dit onschuldige vraagje van Huub Porankiewicz: 

Goedemiddag Rob, 
  

Bestaat er nog altijd zoiets als een bruine stickerconventie of HOM? 
Bij mijn weten beperken deze het openen op een-nivo. 

In onze club wordt alleen het wedstrijdreglement gehanteerd . 

Waar kan ik hier iets over vinden? 

 

Rob:  
Ik beantwoordde Huubs vraag bevestigend, met de Regeling BSC/HOM als 

bijlage. En zoals gebruikelijk neem ik mijn arbiterfamilie, Carolien, Ron en 
Siger, in mijn antwoorden mee. Je wilt niet weten hoeveel belangrijke 

aanvullingen en zelfs correcties dat al heeft opgeleverd. En ook nu, want wat 
schrijft Ron? 

 

Ron: 

Vandaag begon ik weer eens te lezen bij het begin: de inleiding. En wat viel me op?  
 

De HOM/BSC regeling geldt per definitie ook voor verenigingen, tenzij ze dat in 
hun reglement expliciet anders hebben bepaald. 

 
Deze verandering is volgens mij niet echt duidelijk gecommuniceerd bij de wijziging in 
2017. Het leuke van deze regeling was, dat je op de club vrijuit mocht experimenteren 
(tenzij de club de HOM/BSC regeling in haar clubreglement had staan) en in de 
"serieuze" competitie was je op dat gebied beperkt. Dat heb ik me nooit zo 
gerealiseerd. 
 

Rob: 

Voor de clubs die nooit aandacht schonken aan een verbod van bepaalde 
biedafspraken betekent dit zinnetje een grote verandering: Tot 1 september 

2017 konden alle paren zonder enige beperking de meest exotische 
biedafspraken maken. Ook de Multi als volgbod was toegestaan. 

 
Maar vanaf die datum mag je openingen als de Multi-2 NIET meer als 

volgbod in de strijd gooien. Datzelfde geldt voor openingen die lengte beloven 
in een bepaalde kleur, óf daar juist kort in zijn.  

 

Omdat ik mij kan voorstellen dat in 2017 extra aandacht is gevestigd op deze 
omslag, vroeg ik Ad Cosijn van Wedstrijdzaken naar de betreffende 

publicatie. 
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Ad Cosijn: 
Je hebt gelijk Rob, dat is gewijzigd in 2017. 

Ik kan in mijn archieven zo snel geen specifieke berichtgeving hierover 
terugvinden. 

  
Inmiddels een aandachtspunt voor komend seizoen en meer in het algemeen 

(veranderende regelgeving en verenigingen). 
Voor het overgrote deel van de clubs is dit de spreekwoordelijke ver-van-

mijn-bedshow, dus is de juiste communicatieve aanpak nog niet meteen 
evident. 

  
Met vriendelijke groet, 

Ad Cosijn 

Wedstrijdzaken 

 
Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
030-2759969  

www.bridge.nl 
  

 
  
 

Rob: 

Ads slotconclusie deel ik niet. Omdat de verandering juist geldt voor de clubs 
die de HOM/BSC-regeling te onbelangrijk vonden om bindend te verklaren. 

Voor die clubs geldt de regeling nu in ieder geval! Willen ze geen beperking 
opleggen in biedafspraken: dan zullen ze dat nu moeten 

vastleggen/communiceren. 
 

Mijn advies: 
De wijsheid ligt in het midden. Voor verdere ontwikkeling moet je 

grenzeloos kunnen denken en werken. Maar biedingen die de 
tegenstanders niet begrijpen, verlagen de spelvreugde.  

Bedenk ook dat voor de meeste externe competities en toernooien de 
Regeling BSC en HOM geldt. Als een paar op de club afspraken mag 

gebruiken die buiten de club verboden zijn, kan dat voor dat paar ook 
minder leuk zijn. 

 

Speelt een club in meer lijnen, met flink krachtsverschil tussen de 
hoogste en laagste lijnen, dan zou je de Regeling in ieder geval kunnen 

laten gelden voor de laagste lijnen. 
 

Als je overweegt om géén Regeling toe te passen, kijk daarbij dan ook 
naar de betreffende wedstrijdopzet. In een wedstrijd waarbij je 

hoogstens 4 spellen speelt tegen dezelfde tegenstander is het lastiger 
om je in een complex systeem te verdiepen dan in een speelronde die 

uit 12 spellen bestaat (zoals een viertallenwedstrijd). 
 

http://www.bridge.nl/
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Ja, en nu deze regeling geldt voor alle clubs die daar nog niet eerder over 
nadachten, of dat wel deden, maar het door de ‘vrijblijvendheid’ niet nodig vonden 

daar iets over af te spreken, geef ik de volledige regeling. 
 

 
Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden 

met ingang van 1 september 2017 

Inleiding 

Onderstaande regelingen gelden voor alle wedstrijden die door de NBB worden 
georganiseerd (Bondscompetities, Bekerwedstrijden, Ruitenboertoernooi e.d.). 

Tenzij door de organisator expliciet anders bepaald geldt deze regeling ook voor 
districten, verenigingen en organisatoren van open drives en toernooien. 

Voor de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen Bruine Stickerconventies (BSC) 

en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM).  

1. In de Bondsviertallencompetities (Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede 

Divisie) zijn BSC en HOM toegestaan, mits ze tijdig schriftelijk zijn 
aangemeld. Een paar mag maximaal drie BSC gebruiken. 

2. In de Bondsparencompetities (Meesterklasse, Eerste Divisie, Tweede Divisie 
en Bondsklassen) zijn BSC en HOM niet toegestaan. 

3. In de Bekercompetities, het Ruitenboertoernooi en alle overige evenementen 
waarbij de Weko als toernooiorganisator fungeert zijn BSC en HOM niet 

toegestaan. 

4. De Weko adviseert om BSC en HOM slechts toe te staan wanneer 

tegenstanders bekend kunnen zijn met deze afspraken. Voor 
parencompetities en parentoernooien zal dat meestal niet het geval zijn. In 

viertallentoernooien kunnen BSC meestal toegestaan worden. 

Verdedigingen tegen BSC en HOM en tegen de multi 2  (of eventueel 2 ) mogen 

aan tafel geraadpleegd worden. Deze verdediging moet op een apart blaadje komen 

te staan en mag worden geraadpleegd zoals geregeld in artikel 40B2c en voorzien 
in artikel 40B2b van de spelregels. 

 
Begripsomschrijvingen 

HCP:        High Card Points (de 4-3-2-1 telling voor aas, heer, vrouw en boer) 
Sterk:       een heer of meer honneurkracht dan een hand met gemiddelde  

speelsterkte 
 

 
Zwak:      minder honneurkracht dan een hand met gemiddelde speelsterkte 

 
Volledige uitleg 

Spelers zijn volgens de spelregels verplicht om volledige uitleg van bied- en 
speelafspraken te geven. De Weko benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de 

spelers om ervoor te zorgen dat de tegenstanders weten wat er aan tafel aan de 

hand is. 
Ook bij ongebruikelijke afspraken die niet onder de beperkingen van deze regeling 

vallen zal de wedstrijdleider erop moeten toezien dat de afspraken voldoende 
duidelijk zijn voor de tegenstanders en de systeemkaart correct en volledig is 

ingevuld. 
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Definitie van Bruine Stickerconventies en afspraken 
De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de 

volgende kenmerken hebben: 

1. een openingsbod van 2  tot en met 3  dat 

a. volgens afspraak zwak kan zijn én 

b. niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft. 

Uitzonderingen  

1. Het bod heeft meerdere mogelijke betekenissen en voor alle 

zwakke betekenissen is er ten minste een gemeenschappelijke 
vierkaart bekend. Alle handen die niet die gemeenschappelijke 

vierkaart bevatten, moeten sterk zijn. (Als alle zwakke 
betekenissen ten minste een vierkaart in een bekende kleur 

bevatten en de overige betekenissen sterk zijn, is het geen BSC.) 

2. Een 2 - of 2 -openingsbod dat (onder andere) een zwakke twee 
in een hoge kleur belooft. Andere betekenissen dan de zwakke 

twee zijn toegestaan mits deze varianten 16 HCP beloven of een 
hand van vergelijkbare sterkte. 

2. Een volgbod na een natuurlijke kleuropening op éénniveau dat niet ten 
minste een vierkaart in een bekende kleur belooft. 

Uitzonderingen  

1. Een natuurlijk volgbod in sans atout. 

2. Een bod in de kleur van de tegenpartij dat een hand van 16 HCP belooft of 
een hand van vergelijkbare sterkte. 

3. Een sprongvolgbod in tegenstanders aangeduide kleur dat partner vraagt 3SA 
te bieden met een stopper in de aangeduide kleur. 

1. Elke zwakke opening op twee- of drieniveau die twee kleuren van ten minste 
een vierkaart belooft maar als partnershipgewoonte gedaan kan worden met 

drie of minder kaarten in een van de kleuren. 

2. Psychologische biedingen waarvan het gebruik door het gebruikte 
biedsysteem wordt beschermd of vereist. 

Geen van de voorgaande beperkingen is van kracht als het gaat om conventionele 
verdedigingen tegen sterke conventionele openingen (zoals een Precisie 1 -

opening) of verdedigingen tegen BSC en HOM. 

De 1 -opening die in een overigens natuurlijk systeem gedaan kan worden op een 

singleton (vijfkaart hoog en vijfkaart ruiten) of doubleton (vijfkaart hoog, vierkaart 
ruiten) moet in het kader van deze regeling als een natuurlijke opening worden 

beschouwd. De verdediging tegen zo'n 1 - opening is daarmee onderworpen aan 
de beperkingen van punt 2 van bovenstaande definitie Bruine Stickerconventies en 

afspraken. 

Toelichtingen    Nadere toelichting zie de bijlage. 

BSC lid 3: 
Het is niet toegestaan een afspraak aan te kondigen als belovend ten minste een 

vierkaart maar dat als partnershipgewoonte in de praktijk achterwege te laten. 

BSC lid 4:    Volg deze link voor verdere uitleg en voorbeelden. 
Bedoeld wordt bijvoorbeeld het 2SA-antwoord op een Muiderbergopening dat als 

inviterend of sterker wordt gepresenteerd zonder dat de bijhorende waarden 
aanwezig zijn. 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/BSC%20en%20HOM%20bijlage.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/BSC%20en%20HOM%20bijlage%20voorbeelden.html
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Definitie van Hoogst Ongebruikelijke Methoden 
Een methode is hoogst ongebruikelijk als ze één of meer van de volgende 

kenmerken heeft: 

1. een openingspas belooft de kracht van een normale opening op éénniveau en 

de speler die past kan 12 HCP of meer hebben; 

2. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan pas;  

3. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak gedaan worden met een 
heer onder gemiddelde speelsterkte of zwakker;  

4. een openingsbod op éénniveau geeft volgens afspraak  

a. lengte of kortheid aan in een aangeduide kleur, of 

b. lengte in een aangeduide kleur of lengte in een andere kleur aan. 

Uitzondering m.b.t.4b 

De 1 - en 1 -opening in een sterke klaveren- of sterke ruitensysteem 

De 1 - en 1 -opening in een systeem waarin 1  en 1  natuurlijk zijn en ten 
minste een vijfkaart beloven en 1SA een gebalanceerde hand toont. 

Toelichtingen 
HOM lid 4  

a. 4a is alleen van toepassing als er een interval is in lengte die met het 
openingsbod wordt ontkend, bijvoorbeeld maximaal twee kaarten of minimaal 

zes kaarten in de aangeduide kleur. 

b. Bedoeld wordt bijvoorbeeld óf minstens een vijfkaart schoppen, óf minstens 

een vijfkaart harten, al dan niet met nog andere varianten in het openingsbod 
inbegrepen. 

Een afspraak blijft in alle gevallen BSC of HOM als aan zo'n afspraak andere 
varianten worden toegevoegd. 

Random openingen 
Het is niet toegestaan handen te openen (met welk bod dan ook) die, volgens 

afspraak, minder dan 8 HCP kunnen bevatten en waarvoor geen verdere definitie is 

gegeven. 

Sluiersignalen 

Aanvullend op de beperkingen in biedsystemen en -conventies hierboven genoemd, 
mogen spelers geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap of 

boodschappen bevatten die voor de leider niet te begrijpen zijn omdat de sleutel 
alleen beschikbaar is voor de tegenspelers (oftewel: sluiersignalen zijn niet 

toegestaan). 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Weko op 31 september 2017 en van 

kracht met ingang van  
1 september 2017.  

    Zie voor overtredingen van de BSC/HOM-bepalingen de bijlage.  

© NBB. Officiële spelregels voor bridge, toelichting onder auspiciën van de 

Nederlandse Bridge Bond.  
  

 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/BSC%20en%20HOM%20bijlage.html#Overtredingen
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Feiten en fabels over met de machine geschudde spellen 
 

Ron Jedema, clubadviseur District Kennemerland 
 

Mensen schudden het liefst de spellen zelf. Dan hebben ze in ieder geval het idee 

dat alles “eerlijk” gebeurt. Maar is het allemaal wel zo eerlijk? 
 

“Vroeger” op bridgeles kreeg je altijd een aantal spellen te spelen en die spellen 
waren door de docent zodanig “gestoken”, dat het onderwerp van de les prima uit 

de verf kwam. Dus wat te doen als de tegenstander met 5 troeven tegen zit, wat te 
doen als de snit verkeerd zit, wat te doen als de dummy niet meer bereikbaar is? 

Dus allerlei situaties die voor een normaal afspel heel vervelend zijn. Vanuit die 
gedachte is er dus altijd een achterdocht tegen spellen die vooraf al geschud zijn. 

Want je zult altijd zien, dat de snit steeds verkeerd zit. 
 

Maar als we naar een normale clubavond kijken, waarom zou iemand zoiets willen 
doen? 

Ten eerste heeft die persoon daar waarschijnlijk niet voldoende tijd voor en in 
wiens belang is dat eigenlijk? De “voorgestoken spellen” hebben een zweem van 

manipulatie en oncontroleerbaarheid over zich, terwijl daar, logisch redenerend, 

geen enkele aanleiding toe is. 
 

Met de hand schudden 
Mensen zijn gewend met de hand te schudden. We slaan de kaarten een paar 

keer door elkaar en geven 1 voor 1 in 4 of 5 stapeltjes. De kans dat je een 
“sans-handje” opraapt is vrij groot (47,61% volgens de kansberekening) 

maar bij hand geschudde spellen is die kans meer dan 10% groter. De kans 
op een “wilde” verdeling (18,5% volgens de kansberekening) is bij hand 

geschudde spellen minder dan 10%. 
Dit komt omdat men over het algemeen slecht schudt. Om heel goed te 

schudden moeten de kaarten minimaal 7 maal door elkaar geslagen worden 
voordat er gedeeld wordt. De meeste spelers vinden 3 tot 4 keer wel genoeg. 

De kaarten worden opgeraapt van de voorgaande keer dat het spel gespeeld 
werd en vaak liggen de kaarten nog min of meer in volgorde van spelen. En 

als iemand 1 kleur “afdraait”, liggen de kaarten van die kleur bij elkaar en bij 

slecht schudden blijven ze bij elkaar. Als je dan 1 voor 1 uitdeelt, is de kans 
op een evenwichtige verdeling redelijk groot en dat veroorzaakt dat hogere 

aantal sanshandjes. 
 

De mogelijkheden 
Per hand zijn er 39 combinaties van mogelijkheden in de verdeling. Van een 

13-0-0-0 tot een 4-3-3-3. Bij 13-0-0-0 zijn er slechts 4 mogelijkheden, maar 
bij 12-1-0-0 zijn er inmiddels al 2028 mogelijkheden voor 1 hand van 13 

kaarten en voor de combinatie van 52 kaarten over 4 handen verdeeld zijn er 
ruim 635 miljard mogelijkheden. De kans dat een spel twee keer exact gelijk 

voorkomt is nihil. 
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Het schudden door de schudmachine 
De schudmachine schudt niet, maar legt de ingelezen kaarten af in het 

daarvoor bedoelde vakje van het board. De schudmachine krijgt de 
“opdracht” om die kaarten in die vakjes te leggen van het schudprogramma 

en dat zit op de computer. Het schudden gebeurt dus in een programma op 
de computer en niet in de schudmachine. 

Het schudprogramma heeft 52 verschillende plekjes in het geheugen en er 
wordt elke keer een willekeurig getal berekend tussen de 1 en de 52. Als dat 

plekje nog vrij is, wordt dat nummer (lees die kaart) aan de betreffende hand 
toegedeeld. Als het plekje al bezet is, wordt een nieuw willekeurig getal 

gegenereerd, net zolang tot alle 52 nummers vergeven zijn. 
Het schudprogramma begint dus altijd met een leeg geheugen van 52 vakjes, 

waar bij het hand schudden het voorgaande spel de basis van het schudden 

is. Het resultaat is dan ook dat, bij vergelijkingen tussen door de machine 
geschudde spellen en met de hand geschudde spellen, de door de machine 

geschudde spellen veel dichter bij de mogelijkheden volgens kansberekening 
zitten dan met de hand geschudde spellen. 

Soms scheelt dat wel 20%, dus al gauw 5 spellen op een clubavond. 
 

Is het eerlijk? 
Als je met meer SA-handjes en minder “wilde verdelingen” te maken krijgt, 

word je meer getraind in vlakke spellen dan in uitschieters. Dat beperkt 
eigenlijk een stuk van de benodigde vaardigheden van de bridger, zowel bij 

het bieden als bij het spelen. Als je spellen krijgt die wat betreft verdeling 
gelijk lopen met de mogelijkheden volgens de kansberekening, zal je wat 

meer allround moeten zijn om met alle combinaties om te gaan. 
Als je het op die manier bekijkt, is het met de hand schudden minder eerlijk 

dan het “machine schudden”. Dus dat er “altijd” ongunstige verdelingen zijn, 

is een fabel. Dat de spellen “uitgezocht” zijn, is een fabel. Dat je meer “wilde 
verdelingen” krijgt, is een feit, maar dat is logisch, omdat eigenlijk de 

oorzaak ligt in het teveel aan SA-handjes wat je met de hand geschudde 
spellen gewend was. 

 
Bijkomende voordelen 

Omdat het schudprogramma de spelverdelingen aanmaakt, is het simpel om 
dat door te geven aan het rekenprogramma en daardoor kun je de 

spelverdelingen ook publiceren bij de frequentiestaten op de website. En die 
frequentiestaten kun je gebruiken om samen met je partner te analyseren 

waar je sterke en zwakke punten liggen als bridgepaar, zodat je daar een 
heel gerichte training of bijscholing in kunt volgen. 

 
Voor de club 

Een schudmachine is een behoorlijke investering, rond de 3800 euro. De 

levensduur van de meeste machines is behoorlijk lang (minstens 6 jaar) en 
als je kunt samenwerken met een of meer andere clubs en je deelt de kosten, 

dan kan dat een toegevoegde waarde voor de leden betekenen tegen zeer 
acceptabele kosten op jaarbasis. 
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Onderstaand het overzicht van de mogelijkheden. 
De kansberekening van de kaartverdeling 

Het bridgespel kent 635.013.559.600 (635 miljard) verschillende handen 
(52 kaarten over 4 handen verdeeld). 

De frequenties waarmee de verschillende handen theoretisch voorkomen, zijn 
in onderstaande tabel weergegeven. 

 
Patroon Kans  Patroon Kans  Patroon Kans 

4-4-3-2  21,55%  5-5-3-0  0,90%  9-2-1-1  0,0180% 
5-3-3-2  15,52%  6-5-1-1  0,71%  9-3-1-0  0,0100% 

5-4-3-1  12,93%  6-5-2-0  0,65%  9-2-2-0  0,0082% 
5-4-2-2  10,58%  7-2-2-2  0,51%  7-6-0-0  0,0056% 

4-3-3-3  10,54%  7-4-1-1  0,39%  8-5-0-0  0,0031% 

6-3-2-2  5,64%  7-4-2-0  0,36%  10-2-1-0 0,0011% 
6-4-2-1  4,70%  7-3-3-0  0,27%  9-4-0-0  0,0010% 

6-3-3-1  3,45%  8-2-2-1  0,19%  10-1-1-1 0,00040% 
5-5-2-1  3,17%  8-3-1-1  0,12%  10-3-0-0  0,00015% 

4-4-4-1  2,99%  7-5-1-0  0,11%  11-1-1-0  0,00002% 
7-3-2-1  1,88%  8-3-2-0  0,11%  11-2-0-0  0,00001% 

6-4-3-0  1,33%  6-6-1-0  0,07%  12-1-0-0  0,0000003% 
5-4-4-0  1,24%  8-4-1-0  0,05%  13-0-0-0  0,000000001% 

 
Anders gezegd, je mag verwachten dat je: 

 in 47,61 % van de handen een SA-verdeling (4-4-3-2, 5-3-3-2, 4-3-3-3) 
hebt; 

 in 35,66 % van de handen een singleton of een renonce hebt; 
 in 16,93 % van de handen twee of drie doubletons hebt. 

 

En tijdens een zitting van 24 spellen (afgerond): 
11 spellen met een SA-verdeling; 

9 spellen met een singleton of een renonce;  
4 spellen twee of drie doubletons. 
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En nu we het er toch over hebben: 

Mij moet iets van hart en misschien heb jij een oplossing. 

 
Wij spelen sinds een jaar voorgeschudde spellen, ik persoonlijk en nog meer 

mensen vinden dit erg leuk. Onze club telt rond de honderd leden; we spelen 
in drie lijnen.  

We hebben tijdens onze ledenvergadering gestemd over het gebruik van 
voorgeschudde spellen en de meerderheid was voor, dus zijn we hier mee 

begonnen.  

 
Nu 'dreigen' er mensen op te stappen als wij hier het volgende seizoen mee 

doorgaan. Dit zijn vooral oude leden, die al vanaf de oprichting lid zijn van 
onze club. 

 
Wat moet je hiermee als bestuur zijnde?  

Ik weiger eigenlijk aan dreigementen toe te geven, maar ik vind het ook erg 
wanneer ze op stappen. 

  

Rob: 
Inderdaad mag en kán een dergelijk dreigement niet leidend zijn. 

Probleem is immers dat als je daaraan toegeeft, je een afscheid riskeert 
van voorgeschuddespellenaanhangers. 

  
Ga met die groep in gesprek. En vertrouw ze allereerst toe dat je als 

bestuur in een uiterst lastige situatie zit: de keus van voorgeschudde 
spellen is op democratische wijze genomen én je wilt geen lid verliezen 

vanwege een democratisch gekozen regeling. 
  

Je kunt ook eerlijk neerleggen dat er tussen voorgeschudde spellen en 
met de hand geschudde spellen geen verschil is in grilligheid áls met de 

hand perfect wordt geschud! Dat betekent dat het feitelijke verschil 
gaat tussen goed (voor)geschudde spellen en slecht (hand)geschudde 

spellen.  

  
Probeer in dat gesprek vooral de groep te begrijpen. En laat merken 

dát je het begrijpt. 
  

Humor kan ook helpen, tijdens het gesprek kun je luchtig opmerken dat 
van vroegtijdig vertrek geen sprake kan zijn, aan de statuten is net een 

nieuw punt toegevoegd: de opzegtermijn is verlengd met acht jaar! 
  

Heb je enig inzicht in de argumenten van die groep. Ook of het wel of 
niet zelf schudden het enige argument van vertrek is? Daar twijfel ik 

namelijk sterk aan. Een bridger dat vanaf de oprichting lid is, vertrekt 
niet omdat hij/zij alleen goed geschudde spellen moet spelen … 
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Ranking en indelen 

Gebruik van ranking kan alleen maar als je tevoren weet welke spelers die 

avond komen. Klopt dat? 
Bij ons kun je al of niet komen en hoef je dat niet tevoren te melden. 

 

Rob: 
Stel dat jullie spelen in twee of drie lijnen. Dan zou ik vooraf aan de 

hand van de actuele stand alle paren in twee of drie lijnen verdelen en 
volgens die verdeling indelen. Als je uitgaat van ruim bezette lijnen (ik 

denk aan rond de 20 paren), is het risico dat een lijn te krap wordt 
bezet uiterst klein. 

 
Nu maar hopen dat je mijn antwoord op jouw simpele vraag niet veel te 

simpel vindt … 
 

Ron: 
Maar wat doe je als je 3 lijnen van 16 paren hebt ingedeeld en in de B-

lijn komt alles opdagen en ik de A- en C-lijn heb je 10 paren. Dat heb je 

2 lijnen met een lege tafel en 1 lijn met 2 tafels extra. Is het dan niet 
handig om twee B-paren naar de A en 2 paren naar de C over te 

hevelen? En wie moeten het dan worden? 
 

Rob: 
Dan zou ik snel een herindeling maken naar twee lijnen, eveneens 

uitgaand van de actuele tussenstand. 
Dat kost dan even tijd, maar met de voorwaarde dat alle deelnemers 

uiterlijk een kwartier voor aanvang van de 1e ronde aanwezig moeten 
zijn (zeker als afmelding niet hoeft), mag dat geen probleem zijn. 

 
Carolien: 

Met Ron eens dat het heel simpel is, 'gewoon' zoals bij een open zitting, 
maar dan met een Procesje ervoor in de club-ranking module.  

De aanwezigheid of zoals je wilt de afwezigheid wordt dus al geregeld in 

de CR-module en via een CR-file in de open zitting gebracht. 
Wijzigingen zijn daarna in de open zitting eenvoudig door te voeren. 

 
Wat betreft de inloopclubs, waarbij ze toch aan ranking willen doen! 

Dat wordt lastiger (kost met name meer tijd voor je de loopbriefjes 
hebt).  

Je voert dan in de CR-module de spelers/paren in en als iedereen 
binnen is (uiterlijk 15 minuten voor aanvang), laat je de ranking zijn 

werk doen en importeer je vervolgens de CR-file in een open zitting. Ze 
krijgen dan pas later hun paarnummer.  

Klopt toch Ron?? 
 

Ron: 

Volgens mij klopt dat helemaal. 
Ook als je met de hand indeelt (zonder ranking), zul je pas op het laatste 
moment de loopbriefjes kunnen uitdraaien als je indeling afhankelijk is van de 
opkomst. 
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Tijdens de competitie de competitieopzet veranderen? 

Ieder jaar wordt ruim voor de aanvang de wedstrijdkalender van het  

nieuwe seizoen opgestuurd. Echter dit jaar willen ze het heel anders doen. 
  

Al ruim 25 jaar spelen we op onze bridgeclub (120 leden) twee competities:  
- de gewone parencompetitie, van 6 ronden van elk vijf zittingen; 

- een integrale competitie die in totaal 5 zittingen wordt gespeeld; 
- na elke parenronde van vijf zittingen volgt één integrale zitting. 

 

De indeling van de parencompetitie vindt plaats door promotie en degradatie. 
Voor de integrale zittingen vindt de indeling van alle lijnen plaats door loting; 

de sterksten kunnen dan dus de zwaksten ontmoeten. 
 

Nu is het voorstel om de topintegraalavonden te laten vervallen en  
daarvoor in de plaats een extra parencompetitieronde van 5 zittingen toe te 

voegen. 
  

Dit voorstel wordt in de komende jaarvergadering ter stemming voorgelegd 
en, indien aangenomen, direct – dus al tijdens de huidige competitie – 

uitgevoerd. 
  

Volgens mij mag dit niet. Je mag niet zomaar in een lopend seizoen zo'n  
ingrijpende wijziging direct uitvoeren. 

  

Kun jij daar iets meer over zeggen? 
 

 Rob:  

Op een redelijk grote club, en dat is een club van ruim 120 leden, mag 
je aannemen dat het krachtverschil tussen de A- en de D-lijn groot is. 

De D-spelers vinden het beslist NIET leuk om tegen A- of B-paren te 
spelen. Niet alleen vanwege het krachtsverschil, maar vooral omdat ze 

bepaalde biedingen niet begrijpen en zich daardoor totaal ongewapend 
voelen. Vergelijk het met een tenniswedstrijd tussen jou en Federer. 

Waarbij Federer op volle kracht opslaat. Kijk je dan echt met genoegen 
naar de ballen die je alleen maar ziet langsflitsen? 

 
Daarom raad ik deze formule – alle paren laten inloten – sterk af, en 

vind ik het eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat deze vorm al 25 jaar wordt 

toegepast en kennelijk ook vorig jaar weer door de ALV werd 
goedgekeurd. 

 
Waar ik wel voor zou pleiten is een aangepaste vorm: alle paren 

spelen tijdens de Integrale Competitie géén storende conventies! Dus 
uitsluitend: Stayman, Jacoby, Vierde Kleur en Azenvragen. En geen 

Multi, Muiderberg, Ghestem, Dont, Multi Landy, etc.  
Per ronde kan per tafel worden afgestemd welke storende conventies 

wél mogen worden gebruikt, waarbij de stem van het paar uit de 
laagste lijn de zwaarst tellende stem heeft.  
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Vooral belangrijk om aan de paren van de laagste lijnen te vragen wat 
ze daarvan vinden. Ik vrees dat de angst er nog te veel inzit om daar 

enthousiast JA tegen te zeggen, maar ik kan mij vergissen. 
 

En als ik – zelfs tijdens de competitie – moet vaststellen dat de 
integrale zittingen voor een belangrijk deel van de club vervelend voelt, 

vrijwel alle paren van een gewone parenavond genieten én het direct 
aanpassen wordt gesteund door (een meerderheid) van de ALV, kan die 

aanpassing tijdens de rit niet verkeerd zijn. 
 

 


