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Effe lekker stoeien met Ranking 

Wij werken met  Ranking ( 2 lijnen) op de maandag-middag waar het accent 

iets meer ligt op gezelligheid en iedereen natuurlijk 
probeert te winnen. Voorheen gingen per speelmoment de onderste twee van 

de A naar de B-lijn en de bovenst twee B naar de A-lijn. 
Was je afwezig in de A-lijn dan de volgende keer ook B-lijn. 

  
Met Ranking is dit niet meer zo en dat werkt prima en het programma is erg 

gemakkelijk. 

Toch zijn er ook spelers die ondanks dat ze een B-lijn niveau hebben ook 
weleens graag A-lijn spelen om te leren van de A-spelers 

én ‘leren’ is natuurlijk alleen maar goed.  
In het oude systeem kwam men door één keer hoog scoren in de A-line en 

was er na een paar keer ook vaak wel weer uit! 
Hoewel je in het programma makkelijk spelers van B-> A-lijn sleept (bijna 

alles kan) doet dat 
natuurlijk wel afbreuk aan de eerlijkheid van het systeem. 

  
De vraag: heb jij inzicht of kan je dat krijgen hoe andere Bridgeclubs met 

Ranking omgaan en wat de ervaringen zijn? 
Ik heb al diverse websites bezocht (o.a. de Hulksbrug)  

Thillo Kielmann is denk ik vooral de technische man, hij is trouwens zeer 
behulpzaam en de handleiding is erg uitgebreid, daarvoor 

alleen maar hulde, maar ik mis een beetje de algemene Bridgeclubs 

praktijk ervaringen zoals jij die min of meer verwoord. 
Als ik deze vraag beter eerst aan Thilo kan voorleggen dan hoor ik dat graag. 

 
Carolien: 

Een methode om wat meer te ‘husselen’. Is niet door het gemiddelde 5 
of 6 speelmomenten te nemen, maar van 3 of 4.  

Ook kun je de toewijzing van de rankingpunten wijzigen. 
Maar Thilo weet dat natuurlijk als beste. 

 

De suggestie van Carolien zal ik dit seizoen wat verder uitwerken op de 
consequenties bij de ranking. 

  
Thilo, misschien heb jij nog wat ‘instellingen’ variaties/suggesties, dan 

hoor ik dat graag. 
  

Thilo: 
Eerlijk gezegd begrijp ik de oorspronkelijke vraag niet goed. Wat voor 

een soort van “algemene ervaringen” ben je op zoek naar? 
 

Natuurlijk kun je “zomaar” een paar van de een naar de andere lijn 
verslepen, maar zoals ik in de handleiding schrijf, alleen las je dat kunt 

verantwoorden tegenover de leden van je club… 
 

Als je het spelen in de A-lijn ziet als privilege, dan moet je het vooral 

niet doen. Maar dat lijkt me ook niet de bedoeling van de ranking. Die 
ligt meer daarin dat iedereen tegen spelers van min of meer het eigen 
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niveau gaat spelen. Als je de gevolgen voor rankingstand en 
clubkampioenschap ziet, dan is het laten spelen in een hogere lijn juist 

nadelig voor een paar. 
 

Als je dus niet handmatig met de indeling gaat ”rommelen” dan wil je 
misschien de instellingen van de ranking zo maken dat meer 

uitwisseling tussen de lijnen gebeurt? 
 

De belangrijkste keuze is dan voor een rekenmethode. De huidige 
standaardmethode “dynamisch” zorgt vooral daarvoor dat de lijnen 

bestaan uit paren van gelijke speelsterkte. De gemiddelde rankings van 
de lijnen passen zich aan aan de speelsterkte. Het is dan goed mogelijk 

dat de lijnen iets verder van elkaar verwijderd komende te staan, met 

minder uitwisseling van paren als gevolg. (Trouwens spelen wij bij de 
Hulksbrug op deze manier tot iedereen’s tevredenheid.)  

 
Alternatief kan je “statisch” laten rekenen (“naar rato, gebalanceerd”). 

Dan worden de lijnen kunstmatig op een vaste afstand gehouden 
(standaard: 10 punten). Dit geeft een minder goede weerspiegeling van 

de prestaties in de rankingpunten, maar bevorderd wel de mogelijkheid 
tot  spelen in hogere of lagere lijnen. Om dit effect nog te versterken 

kun je de “top scores” (scores voor het maximale aantal punten) 
verlagen van 63,5% naar bijv. 60%. Dat geeft meer overlap aan punten 

tussen de lijnen. De opmerking van Carolien werkt bij beide 
rekenmethoden: als je het gemiddelde over minder zittingen neemt 

(bijv. 4 i.p.v. 6) dan werkt het systeem “sneller”: iedere score krijgt 
een groter gewicht, maar dan voor kortere tijd… 

 

Als jouw (Robs) reputatie die is van iemand die alles weet, dan heb ik 
een leuke t-shirt voor jou: 

https://www.spreadshirt.com/fuck+google+ask+me+mens+t-shirt-
D1008723698?view=1_1147 

 
Maar nu serieus: 

 
Clubs die op meerdere dagen per week spelen zijn normaliter 

“meerdere clubs onder een dak”. Wil zeggen: de spelerspopulatie 
verschilt met de dag van de week. Je hebt immers veel mensen die juist 

voor een bepaalde avond of middag kiezen. Natuurlijk heb je ook die 
spelers die iedere dag komen, maar dat is maar een fractie. 

 
Daarom hebben deze clubs ook een ranking per speelmoment (=dag). 

In het geval van Alkemade lijken me twee (of toch drie) rankings de 

juiste oplossing, behalve als op dinsdag en woensdag de overlap van 
spelers heel erg hoog is (meer dan 90%??). In dat geval zou je ook een 

gezamenlijke ranking kunnen gebruiken. Dan krijg je ook 
clubkampioenen die gezamenlijk voor dinsdag en woensdag uitgeroepen 

worden. 
 

https://www.spreadshirt.com/fuck+google+ask+me+mens+t-shirt-D1008723698?view=1_1147
https://www.spreadshirt.com/fuck+google+ask+me+mens+t-shirt-D1008723698?view=1_1147


BestuurWijzer 68 18 oktober 2019                                                                                                                   

4 

Misschien is het clubkampioenschap de juiste indicatie: wil je een 
enkele clubkampioen voor dinsdag en woensdag samen? Dan lijkt me 

een gezamenlijke ranking juist. Anders een ranking per speeldag. (En 
nog een voor de donderdag …) 

 
Rob: 

Ik vraag mij alleen nog af of Ranking iets is voor jongeren … Omdat de 
vragensteller schreef: 

Waarbij de donderdag een drive is voor die leden, die al wat 

ouder zijn, wat slechter ter been etc. 
Die drive zou ik buiten de ranking willen houden. 

Leuk shirt trouwens . 
 

Peper gezocht 

In onze A lijn hebben wij een paar dat regelmatig erg lang nadenkt en 
daardoor heel langzaam speelt, zodanig dat anderen zich eraan ergeren.  

Ik, als wedstrijdleider, heb afgelopen dinsdag hun daarop aangesproken en ik 
kreeg als antwoord dat er nieuwe regels van de bond van kracht waren 

geworden, die stelden dat dit wel was toegestaan. Zij hadden zelfs, zonder 
dat ik dat had opgemerkt, de klok stil gezet en niet weer aangezet, waardoor 

in de eerst navolgende speelronde zonder klok werd gespeeld. Nu stelt het 
betreffende artikel in ons wedstrijdreglement hierover het volgende: 

(d) De spelers worden geacht de spellen op tijd te spelen.  De 

speeltijd wordt aangegeven door een klok die een geluidssignaal geeft 
vijf minuten vóór het einde van de speeltijd.  Na dit signaal mag er 

niet meer aan een nieuw spel begonnen worden.  Er wordt niet 
nagespeeld. Niet-gespeelde spellen worden als zodanig genoteerd, 

wat als gevolg heeft dat de spelers voor de betreffende tafel het 
gemiddelde van de wel gespeelde spellen krijgen. 

 
(e) Mocht blijken dat bepaalde paren bij herhaling te langzaam 

spelen, dan kan de WL voor de niet gespeelde spellen een arbitrale 
score van G- geven aan het overtredende paar, en een score van G+ 

aan het niet-overtredende paar. 

Mijn vraag is of het verweer van het betreffende paar steek houdt, en zo niet 
wat de beste benadering is om het paar hierover aan te spreken, zonder dat 

de hakken in het zand gaan. Is een zorgvuldig geformuleerde mail aan de 
betrokken spelers misschien beter? 

 
Rob: 

Vooraf een paar opmerkingen en vragen. 

 
 Mij zijn geen nieuwe richtlijnen bekend van de NBB die (nog) meer 

tijd zouden geven aan spelers die al (te) veel tijd gebruiken. 
 

 En het spreekt vanzelf dat alleen de WL de klok bedient. 
 

 Jullie wedstrijdreglement d lijkt duidelijk. Interessant is wel wat jullie 
precies verstaan onder het begin van een spel. Is dat het pakken van 

het bord, het eruit halen van de kaarten of de eerste bieding?  
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En stel dat vier spelers na het geluidsignaal met elkaar afspreken: 

‘Jongens, we spelen ‘m effe lekker snel’, hoe wordt daarmee 
omgegaan als ze: 

a. wel op tijd klaar zijn; 
b. uitlopen?   

 
Omdat ook het betreffende paar toegeeft veel tijd te souperen, en jullie 

het daar dus over eens zijn, denk ik aan een gesprek waarin je 
aankondigt dan van elk spel dat niet kan worden gespeeld, het 

langzaam spelende paar het gemiddelde van hun andere wel gespeelde 
spellen krijgt, en de tegenstander G+. 

 

Los hiervan zou je kunnen aanbieden om met hen mee te zoeken naar 
de spelonderdelen die de meeste denktijd vreten. Om vervolgens te 

kijken naar het waarom van die extra denkenergie. Stel dat dat vooral 
de angst is om een fout te maken, dan is het goed om uit te zoeken 

waar die angst vandaan komt.  
 Als kritiek van de partner wordt gevreesd is meteen al duidelijk welk 

schuifje dicht moet: de schuif van de partner!  
 Is het angst voor een slechte zittingsuitslag, dan is het zaak om uit 

te leggen dat een bridgewedstrijd – in tegenstelling tot een schaak- 
of damwedstrijd – uit minstens 24 spellen bestaat. Dat maakt het 

noodzakelijk om de denksappen zo gelijkmatig mogelijk te verdelen, 
waardoor je aan het eind van de zitting juist extra kunt toeslaan 

tegen spelers die hun kruit al royaal verschoten. 

 
Carolien: 

Geheel met Rob eens. 
Ook mij is geen enkele wijziging o.i.d. over langere speeltijd van de 

bond bekend. 
Wellicht heeft er ooit iets gestaan als: soms heb je langere denktijd 

nodig, maar dat wordt dan in het algemeen gecompenseerd door een 
volgend sneller spel. 

Goede spelers denken soms wel 3 minuten na, maar die spelen het 
daarna in 1 minuut af! 

 
Steeds lang nadenken is niet alleen vervelend gezien de tijd, maar kan 

ook het plezier in het spel van de tegenstanders bederven. 
Bovendien beïnvloedt het ook de score van de tegenstanders, want als 

die een lastig spel als laatste van de vier moeten spelen, gaan ze 

eventueel door haast de mist in. 
Artikel 74A2 is duidelijk. 

 
En met je vingers aan de klok zitten is nog erger dan in een kroeg 

achter de bar gaan komen! 
Probeer er inderdaad achter te komen wáárom ze zo lang nadenken.  

Speel een proef spel met ze en vraag hardop te denken, wellicht komt 
het dan boven water. 
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Tijdsoverschrijding 

Binnen de TC van mijn club lopen we (opnieuw) aan tegen het volgende. 

Het komt af en toe voor dat van de vier te spelen spellen per ronde één spel 
aan een tafel door tijdgebrek niet binnen de afgesproken 30 minuten 

gespeeld/afgerond wordt. De "schuld" hiervoor ligt niet specifiek bij één van 
de twee paren. 

 
Hierover twee vragen: 

 Is hier sprake van een overtreding? Zo ja, hoe moet dit behandeld 
worden? 

 Hoe hier in het algemeen mee om te gaan? 

Artikel 8 van de spelregels helpt ons onvoldoende. 

 
 Rob: 

Mijn algemene advies is, zeker als de ‘schuld’ niet specifiek bij één van 
de paren ligt, af en toe de spelers wijzen op: eerst de te spelen spellen 

spelen, de complimenten bewaren voor na het laatste spel van de 
ronde! 

 
En dat helpt in de regel. 

 
Voor notoire langzame spelers kan een goed gesprek helpen, waarin je 

allereerst probeert te achterhalen wát precies extra tijd kost. Om 

vervolgens te zoeken naar een gerichte tijdbesparende ‘instelling’.  
 

Ook over de verschillende oorzaken en oplossingen denk ik met alle 
genoegen graag met jullie mee. 
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Korting/maxima voor combiparen? 

Wij hebben op onze club twee artikelen in ons clubreglement 1 voor 

combipaar en 1 voor speler in hogere of lagere lijn. 
Voor een combipaar geldt dat ze voor de punten kunnen spelen of 

beschermd.  
 

Voor de A-speler geldt dat hij als hij in de B-lijn speelt hij maximaal 55% kan 
scoren, er is geen minimum.  

 

Een B-speler in de A-lijn heeft een minimum van 47,50%. 
 

Bij de aanvang vragen wij of ze beschermd willen spelen of voor de punten. 
 

Is dit wel een goede vraag? Als het bijvoorbeeld gevraagd wordt aan een A-
speler in de B-lijn. Kan de A-speler dan zeggen voor de punten. Het 

maximum is nl. 55%. 
 

Ook wordt 2,5 % in mindering gebracht bij de A-speler. Maar wanneer? Bij de 
uitslag al? 

 
Als ze samen 61% hebben gescoord en ze speelden voor de punten, krijgt de 

A-speler 55% en de B-speler 61%.  
 

Mijn vraag: Wat doet 80% van de clubs? 

Kan één speler voor de punten spelen en de andere beschermd? 
 

In het NBB-rekenprogramma staat ook iets voor spelen in andere lijn. Ik 
begrijp daaruit dat spelen in andere lijn de reglementen boven het combipaar 

gaan? 

 

Ron: 
Als een A-lijner wordt gekoppeld aan een B-lijner en het combipaar 

wordt in de B-lijn ingedeeld, zou je zeggen dat dit paar in het voordeel 

is ten opzichte van de andere paren. Natuurlijk is dat lang niet altijd zo, 
want een goed ingespeeld paar heeft minder kans op misverstanden 

dan een gelegenheidspaar.  
Als het om afspelen gaat, denk ik dat de A-lijner een betere score haalt 

dan de B-lijner, omdat dat partner-onafhankelijk is. 
 

Bij veel clubs wordt dan de behaalde score in de B-lijn gekort met een 
percentage (vaak 2,5%) voor die A-lijner. En dan kun je ook nog 

instellen of bij zo'n combipaar binnen een "garantie" wordt gescoord en 
die garantie is dan meestal een range tussen plus 2,5 tot min 2,5% ten 

opzichte van het eigen gemiddelde. Soms is de grens zelfs 5% plus of 
min. 

 
Als de club de mogelijkheid heeft dat een speler besluit om 

"onbeschermd" te spelen, dan geldt in principe de score die behaald 

werd. Maar de toeslag en korting voor het spelen in een hogere c.q.  
lagere lijn blijft van toepassing. 
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Ik kan je niet vertellen wat 80% van de clubs doet, omdat zoiets 

"simpels" door vele mensen allemaal opnieuw wordt bedacht. Er is een 
stroming die vindt, dat iemand die niet komt spelen, hiervoor bestraft 

moet worden, er is een stroming die nog ouderwets met vaste 
percentages werkt, zoals 47,5% of 52,5% en als je scores relateert aan 

een eigen gemiddelde, wordt de score op hetzelfde spel voor beide 
spelers anders, want ze hebben immers allebei een ander "eigen" 

gemiddelde en dat wijzigt ook nog eens elke week. Veel mensen die 
daar niet voor gestudeerd hebben begrijpen hier niets van en blijven de 

TC bestoken met vragen over deze "scheve scores". En dan zijn er veel 
TC's die dan maar terugvallen op de oude regeling: 47,5% tot 52,5%. 

 

Het in elkaar zetten van zo'n reglement vereist een goede kennis van 
scoreverwerking en communicatietechnieken om dat aan de leden uit te 

leggen. En je mag erop rekenen dat deze discussie elke twee jaar weer 
oplaait. 

 
Dus bij de zittinguitslag geldt gewoon het behaalde percentage en pas 

bij het verwerken in de competitie worden de reglementen toegepast en 
komt een gecorrigeerde score in de competitiestand. Als deze score 

mede gebaseerd is op het eigen gemiddelde, zal deze score elke keer 
worden aangepast als er een nieuwe zittinguitslag wordt toegevoegd, 

want dan wordt het eigen gemiddelde opnieuw berekend. 
 

Carolien: 
In aanvulling op wat Ron schreef. 

Een vast hoog en laag percentage is per definitie heel oneerlijk. 

Voor degenen die toch al nooit zo hoog scoren, maakt het niets uit, 
maar A spelers die normaal wel hoog scoren, worden gestraft (Al zullen 

niet veel spelers gemiddeld meer dan 55% scoren). 
Maar de B spelers die altijd laag scoren krijgen een bonus! 

 
Dus als ze voor eigen score kiezen, wordt er voor de A speler toch ook 

nog 2.5% afgetrokken? Dat lijkt me ook niet juist 
 

Deze keuzevraag wordt op meer clubs gesteld en ze moeten uiteraard 
voor aanvang spelen zeggen wat ze kiezen. 

Maar zeker niet bij 80%. En al helemaal niet meer omdat vele clubs al 
op clubranking zijn overgegaan en dan speelt dit probleem niet. 
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Meer feestvreugde met feestspellen? 

Sinds een half jaar ben ik wedstrijdleider. 

Tot nu toe heb ik me alleen bezig gehouden met het organiseren van 
competitie-avonden en een paar topintegraal-avonden. 

In het komend seizoen word ik geacht ook enige 'feestdrives' te organiseren. 
Mijn eigen ervaring als speler van dat soort drives (ànders dan 

topintegraal) is dat we scores e.d. op papiertjes moesten invullen en dat het 
na afloop van het laatste spel vrij lang duurde voor de uitslag er was. 

Ken je ook leuke manieren om dergelijke drives te spelen met zodanige 

gebruikmaking van de bridgemates dat je net als bij een 'normale'  
competitieavond de einduitslag  (per lijn en/of geheel) kunt aflezen en 

uitdraaien? 

 

Rob: 
Best een gevaarlijk onderwerp: een feestdrive met speciale spellen ... 

Omdat vaak een belangrijk deel van de leden het liefst 'gewoon bridge' 
speelt. 

 

Daarom gaat mijn voorkeur uit naar een combinatie: elke ronde drie 
normale spellen en één 'feestspel'. En de regels van dat feestspel 

kunnen zo zijn dat ook die score kan worden ingevoerd en meetelt voor 
het eindresultaat. 

 
Om een voorbeeld te noemen, houd je vast: 

 
 Bij spel 4 staat de instructie dat Oost 7SA geredoubleerd 

speelt. Dat geldt dus voor alle oostspelers die dat spel in 
handen krijgen. Maar, het aantal slagen dat de tegenspelers 

(NZ) winnen, geldt als het aantal gewonnen slagen voor OW. 
Dat kun je gewoon invoeren in BM. Alle spelers moeten in spel 

4 dus hun best doen om zo weinig mogelijk slagen te winnen. 
Er wordt gespeeld zónder dummy! 

 Bij spel 8 staat een heel ander verhaal: je moet voorkomen 

dat je de laatste slag wint. Het paar dat de laatste slag NIET 
wint: mag 7SA C invoeren. Er wordt zonder dummy gespeeld! 

 Bij spel 12 moet de gever aan de hand van zijn eigen dertien 
kaarten voorspellen hoeveel slagen hij met zijn partner zal 

winnen. Haalt hij dat aantal, dan noteert hij 7SA C. Elke slag 
méér of mínder telt als downslag! 

 
En zo kan ik nog wel even doorgaan . 
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Welke competitievorm geeft de eerlijkste/juiste uitslag? 

Een vraag over paren competities. Geen opkomstplicht; bij afwezigheid 

vervangende score is eigen gemiddelde met korting. 
 

Aantal paren: tussen 12 tot 16 
 

Vraag 1: Welke competitie opzet geeft de meest eerlijke/juiste uitslag 
 

a. 6 avonden 6 x 4 spellen 

 
b. 5 avonden met 6 x 4 spellen 

 
c. 5 avonden met 8 x 3 spellen 

 
Vraag 2: Weten jullie of er een correlatie bestaat tussen het totale aantal 

spellen dat wordt gespeeld in een competitie en de eindstand? 
 

In a is dat 36, in b 30 en c 40. 
 

Vraag 3: welke competitie opzet komt in Nederland het meeste voor ( zonder 
nu direct rekening te houden met alle voorwaarde/verrekeningen bij 

afwezigheid/invaller  die de clubs toepassen). 
 

 

Mijn antwoord bij vraag 1 is b. Vraag 2, ja er is een correlatie ( kan het alleen 
praktisch onder bouwen). 

 
Ron: 

Ik zou denken, dat de meest eerlijke competitie die situatie is, waar je 
tegen zoveel mogelijk verschillende tegenstanders speelt. Dan zou 

volgens mij C de beste zijn, want je komt dan 40 tegenstanders tegen.  
Nog beter zou zijn 6 avonden met 8 maal 3, dan kom je in 1 

competitieserie 48 tegenstanders tegen. 

Voordeel van 8 rondes is dat je minder aanbreitafels hebt, maar dan 
moet je wel 16 paren in de lijn hebben. 

 
De competitiestand wordt als volgt opgebouwd: 

Van alle zittingen wordt het behaalde percentage vermenigvuldigd met 
het daadwerkelijk aantal gespeelde spellen en dat totaal wordt gedeeld 

door het totaal daadwerkelijk gespeelde spellen. Dus ja, er is een relatie 
tussen het totaal aantal gespeelde spellen en de eindstand. 

 
Ik heb het idee, dat momenteel het meest gespeeld wordt in series van 

6 zittingen en dan 6 maal 4 spellen. 8 maal 3 is wel wat in opkomst, 
maar bridgers houden niet van verandering en met 12 paren is 3 spel 

per ronde wat moeilijker in te delen dan met 16. 
Als je de clubranking gebruikt (en dat neemt nog steeds toe) heb je 

geen competitieseries meer, maar heb je elke avond een nieuwe zitting 

met indeling naar sterkte. Dan zou je dus elke week kunnen 
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promoveren en degraderen, maar omdat het over langere termijn wordt 
berekend, is er juist weinig schommeling. 

 
Rob: 

Antwoord op vraag 1 én 2: logische gedachte is dat de meest 
gespeelde spellen de eerlijkste/juiste eindstand geven; dat pleit 

voor opzet a 144 spellen (6 x 24 spel) tegen 120 spellen bij opzet b en 
c.. Maar … vooral als een club uit slechts één lijn bestaat, betekent dat 

dat de zwakste en sterkste paren elkaar ontmoeten. Hoe meer ronden 
ronden, des te groter de kans dat alle paren evenveel zwakkere en 

sterke paren ontmoetten. En dan komt opzet c het beste uit de bus, 
met totaal 40 ontmoetingen, tegen 36 en 30 van respectievelijk opzet a 

en b. 

 
Antwoord op vraag 3: ik vermoed dat het Rankingsysteem verreweg 

het meest wordt gespeeld. De clubs die dat niet spelen hebben een 
scala aan opzetten, variërend van drie tot zes ronden. Ik sluit overigens 

uit dat de meest voorkomende opzet de meest ideale zou zijn voor jullie 
club. Omdat een goede opzet vooral afhangt van de clubsamenstelling. 

Alle paren in één lijn heeft als (groot) nadeel dat de zwaksten ook de 
sterksten tegenkomen.  

 
Mijn advies is om in de eerste plaats die ongelijkheid op te heffen. Niet 

alleen in het belang van meer evenwichtige uitslagen en daardoor een 
zuiverdere eindstand, maar vooral voor het plezier van de spelers. 

Bridge is het leukst als de vier spelers aan elkaar gewaagd zijn, elkaars 
biedingen begrijpen. Daarom geef ik je in overweging mijn 

speelschema’s op jullie groep los te laten. Daarin ontmoeten de oneven 

genummerd paren elkaar; datzelfde geldt automatisch voor de even 
genummerde. Als je de sterkste paren een oneven paarnummer geeft, 

heb je dan toch een zeker scheiding. Na x ronden kun je aan de hand 
van de stand desgewenst een nieuwe indeling maken. 

 
Hopelijk kun je hier chocola van maken. Mocht je interesse hebben in 

die speciale schema’s, dan werp ik ze met alle liefde naar je toe. 
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Cc of Bcc, of gewoon Aan? 
Ik ben met ingang van ons nieuwe speelseizoen aangewezen als ‘vrijwillige’ 

secretaris van onze bridgeclub. Voorheen was ik wel een paar jaar 
penningmeester, maar het ambt van secretaris is voor mij een geheel nieuwe 

beleving. 
Omdat wij onze correspondentie zoveel mogelijk digitaal voeren, en vaak 

naar verschillende partijen, vraag ik mij af in welke gevallen ik de 

verzendcode cc en bcc het beste kan gebruiken. Zijn daar misschien bepaalde 
(gedrags)regels voor?  

 
Rob: 

Wat een bijzonder leuke vraag. En nuttig, want nog niet zo lang geleden 
ging ik zelf – als bcc’er –in de fout! En schrik niet: ik doe niet aan 

gedragsregels! Mijn standaardadvies: probeer je te verplaatsen in wat 
het aangenaamst voelt voor elke ontvanger. 

 
c.c. (carbon copy of copy conforme) 

Al vóór het digitale tijdperk kenden we deze afkorting. Brieven 

werden toen gekopieerd met het aloude ‘kalkeerpapier’, ook 
carbonpapier genaamd, dat is nu nog steeds uiterst nuttig, als 

radeerpapier voor het overbrengen van patronen op stof. 
 

Op de ‘papieren’ brief wordt achter c.c. vermeld wie een kopie 
van de brief ontvangt/ontvangen.  

Bij een digitale verzending ziet de ontvanger direct bij de 
ontvangst wie het bericht als c.c. ontvangt. Gaat het alleen om 

een digitaal bericht, dan is het apart vermelden van de c.c.-
ontvangers niet nodig. Maar als je digitaal een brief als bijlage 

verzendt, met een grote kans dat die zal worden geprint, dan is 
het wel raadzaam om de c.c.-ontvangers in de brieftekst op te 

nemen. 
Richt je dezelfde brief aan meer personen, dan neem je alle 

ontvangers op in het briefhoofd. 

 
b.c.c. (blind carbon copy) 

De ontvanger van een papieren brief kan niet zien welke personen 
een kopie van dezelfde tekst ontvangen. Dat kan dus mooi 

stiekem. Ook digitaal kun je dezelfde tekst verzenden naar voor 
de ontvanger onzichtbare medeontvangers.  

 
Kenmerk van b.c.c. is namelijk dat de ontvanger niet kan zien dat 

er medeontvangers zijn: naam en e-mailadres zijn voor alle 
ontvangers onzichtbaar. Maar daar schuilt een gevaar in. Het 

verschil tussen het ontvangen als c.c. en b.c.c. is namelijk lastig 
te zien. Beide ontvangers zien namelijk alle ‘aan’- en c.c.-

ontvangers. En als een b.c.c.-ontvanger reageert naar alle 
ontvangers, ontstaat gemakkelijk een vervelend gevoel bij alle 

andere ontvangers.   

 



BestuurWijzer 68 18 oktober 2019                                                                                                                   

13 

Overzicht c.c. en b.c.c bij digitale verzending 
 

Kenmerk Zichtbaar en bereikbaarheid 

Zichtbaar Alle personen wiens naam achter ‘Aan’ en ‘Cc’ staan, zijn 

voor alle ontvangers van het bericht zichtbaar. De ‘Aan’ 
en ‘C.c.’ ontvangers zijn dus ook zichtbaar voor de 

‘B.c.c.’ ontvangers! 
 

Kies ‘Aan’ voor de persoon/personen van wie je een 
(re)actie verwacht. 

Kies voor ‘C.c.’ voor de personen waarvan alle ontvangers 
mogen/moeten weten dat deze persoon ook dit bericht 

ontvangt. 

Onzichtbaar Alle ‘Bcc’ ontvangers zijn voor alle ontvangers 
onzichtbaar, zowel voor de ‘Aan’, ‘C.c.’ als ‘B.c.c.’ 

ontvangers. 
 

De ‘B.c.c.’ code is ideaal als je alle namen en e-
mailadressen voor alle ontvangers verborgen wilt houden uit 

hoofde van privacy. Zoals een bericht naar alle adressen 
van een volledig ledenbestand. 

Beantwoorden Alle ontvangers kunnen een bericht beantwoorden naar de 
afzender. Met ‘Beantwoorden’.  

 

Als een ontvanger kiest voor ‘Allen beantwoorden’ gaat 
zijn antwoord naar de afzender en naar alle (voor hem 

zichtbare) ‘Aan’ en ‘C.c.’ ontvangers.  
 

Opgelet! 
Ook een ‘B.c.c.’ ontvanger antwoordt naar alle ‘Aan’ en 

‘C.c.’ ontvangers (en uiteraard naar de afzender) als hij 
kiest voor ‘Allen beantwoorden’. Dat kan vervelend zijn als 

de ‘Aan’ ontvanger eigenlijk niet mag weten dat je ditzelfde 
bericht ook naar deze persoon zond. 

 
Het verschil  

 
Om die reden raad ik ‘B.c.c.’ sterk af als je een bericht 

‘stiekem’ naar een derde wilt zenden. Mail dan liever ‘het 

reeds verzonden bericht’ naar die derde persoon. Dat sluit 
pijnlijke verzendvergissingen van de b.c.c.’er uit! 
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Voorbeeld 
Een mooi voorbeeld is het verzenden van de ALV-vergaderingagenda 

met stukken naar alle leden. 
 

Die richt je als secretaris in je aanhef ‘Aan alle leden van de 
Bridgeclub. 

 
Maar je neemt alle adressen van de ledenlijst op als ‘B.c.c’. 

 
Als je de medebestuursleden dan opneemt als ‘C.c.’, kan elke ontvanger 

gemakkelijk een gerichte vraag over de stukken stellen aan de 
penningmeester, voorzitter, secretaris, een andere ‘notabeel’ of in één 

klap aan het voltallige bestuur. 

 
Grote kans dat een clublid dat liever niet in de ALV alle aandacht op zich 

richt, wel op deze wijze zijn vraag (vooraf) durft te stellen. Dat heeft 
twee voordelen. Niet zelden zit de meeste wijsheid bij de leden die het 

minst opvallen én vooraf bepaalde misverstanden opheffen kan veel 
vergadertijd besparen, dus veel bridgetijd winnen. 
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Van drie weken schorsing naar levenslange uitsluiting 

Ik ben WL op een club in een vrij kleine gemeente. 

 
 Een van onze leden, Mr.X, gedroeg zich zeer onhoffelijk naar een 

tafelgenoot. Ik trad op als WL en verzocht Mr.X zijn opmerking terug te 
nemen. Omdat Mr.X dat weigerde, schorste ik hem voor de rest van de 

zitting en besloot het bestuur hem aansluitend voor drie weken te 
schorsen. Daar was Mr.X  het niet mee eens; hij zegde zijn 

lidmaatschap op. 

 Ik heb verder goed contact met Mr.X. Inmiddels hebben wij samen 
enkele bridgetoernooien gespeeld, en dat was naar groot genoegen van 

onszelf en van onze tafelgenoten. 
 Dat was de reden om een lidmaatschap aan te vragen van een andere 

bridgeclub, in dezelfde kleine gemeente. Die club heeft een wachtlijst. 
 Opeens ontving ik namens het bestuur van de club het volgende 

bericht: 

Afgelopen week hebben wij bestuursvergadering gehad met de 

Techniche Commissie. Daarin is besloten dat Mr.X niet welkom 

is bij onze bridgeclub. 
Dit besluit is genomen op basis van zijn bridgegedrag. Wij 

hebben Mr.X van de wachtlijst gehaald. 
 

Ik hoor graag van jou of jij op de wachtlijst wil blijven staan. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en TC 

    
 Ik reageerde daarop met de volgende tekst: 

Met enige verbazing neem ik kennis van je mail hieronder. 

Zonder nadere specificatie wordt het bridge-gedrag van xxx 
aangehaald om hem niet toe te laten, immers: van de wachtlijst 

te halen. Het kan natuurlijk zo zijn dat jullie besluit is ingegeven 
door een akkefietje bij zzz, waarbij xxxx zich heeft misdragen. 

Ik was bij dit akkefietje zelf arbiter, heb de kwestie voorgelegd 
aan het bestuur die tot een schorsing van drie weken kwam. Dat 

betekent in mijn ogen dus: niet levenslang.  
 

Daarnaast heb ik diverse drives met xxx gespeeld NA dit 

akkefietje, waarbij het bridgenoegen van geen enkele 
tafelgenoot is verstoord. 

 
Gelukkig zijn zelfs bridgers niet te oud om te leren. Ik vertrouw 

er daarom op dat niet een gebeurtenis uit het verleden jullie 
aannamebeleid bepaalt en dat jullie xxx de kans geven te 

bewijzen dat hij net zo artikel-74-proof is als jullie bestuur, 
ikzelf en jullie huidige leden. 

 
Met vriendelijke groet, 
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 Daarop ontving ik de volgende reactie: 

Uw reactie hebben we met het DB van onze club besproken. 

Gelet op de informatie (waaronder het voorval, waaraan u 
refereert) over de bridger xxx hebben we besloten ons eerder 

genomen besluit niet te veranderen. 
  

Met vriendelijke groet, 

 

Hoe zou jij hiermee omgaan? 

 
 Rob: 

Ik kan natuurlijk gemakkelijk praten, ik ken geen van de partijen en 
evenmin de historie. Maar als een bestuur van een andere club een 

schorsing van drie weken voldoende acht, waarom zou ik daar dan 
levenslang van maken?  

 
Natuurlijk is daar niet veel voorstellingsvermogen voor nodig: er is 

binnen het bestuur van deze club minstens één persoon die het 
kennelijk niet eens is met de drie weken schorsing en Mr.X helemaal 

niet pruimt. Frustratie kan eveneens een rol spelen. Ook kan ik niet 
uitsluiten dat de persoon die in het verleden door Mr.X onheus is 

bejegend, een stem heeft in het aannamebeleid. Of dat het bestuur de 

opgelegde schorsing van drie weken veel te licht vond.  
 

Maar dan is het alleszins netjes om de bekrachtiging van het eerdere 
besluit toe te lichten. En als het bestuur dat juist niet wilde doen om 

Mr.X te beschermen, is een telefoontje naar Mr.X zelf ook uiterst 
correct. 

 
Ik weet niet hoe jij hiermee wilt omgaan. Mijn reactie zou iets kunnen 

zijn als: 

Geacht bestuur van bridgeclub XXX, 
  

  
Jammer dat u zelfs niet de moeite neemt om mijn argumenten 

inhoudelijk te weerleggen. U gaat er kennelijk van uit dat mensen 
niet van hun fouten kunnen leren. Daarmee geeft u in mijn ogen 

een duidelijk en eerlijk beeld van uw clubprofiel, en daar dank ik u 
voor.  

  
Want daardoor kan ik alleen maar vaststellen dat uw club voor mij 

niet passend is. 

  
Vriendelijke groet,  

  
 

 


