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Aan alle deelnemers van de viertallencompetitie 
van het district Maasland en Meierij. 

 
 
 
Beste deelnemers, 
 
 
 
 
In dit Captainsboek treft u aan: 
 
 
Informatie over  

• De speellocatie ....................................................................................... blz. 3 
 

• De gang van zaken op de speelavond ....................................................... blz. 3 
 

• Promotie en degradatie ........................................................................... blz. 4 
 

• Het gebruik van internet .......................................................................... blz. 4 
 

• Het doorgeven van de uitslag .................................................................. blz. 4 
 

Teamsamenstelling Hoofdklasse (HKA) ................................................................ blz. 7 
 
Wedstrijdschema Hoofdklasse (HKA) ................................................................... blz. 8 
 
Teamsamenstelling Eerste Klasse (EKB) .............................................................. blz. 9 
 
Continue IMP-WP tabellen ................................................................................ blz. 11 

 
Veel plezier en veel succes! 
 
Wilfried de Waele 
DKL 
mmwdewaele@gmail.com 
06-10898214 
 
  

mailto:mmwdewaele@gmail.com
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De speellocatie 
 
Elke wedstrijd in de Hoofdklasse (HKA) wordt gespeeld in de bibliotheek van Den Durpsherd, 
Kerkwijk 61, Berlicum.  
 
Elke wedstrijd in de Eerste klasse (EKB) kan gespeeld worden in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 
Berlicum. 
Voor de wedstrijden in de EKB bestaat ook de mogelijkheid om een “thuis”wedstrijd te spelen in een 
locatie die door het thuisspelende team geregeld is. 
Dit thuisspelende team is dan verplicht te zorgen voor spelmateriaal en een speelgelegenheid 
alsmede voor de aanwezigheid van de meest recente versie van het wedstrijdreglement en het 
competitiereglement en de meest recente spelregels voor wedstrijdbridge. Het is wenselijk dat een 
CLA, CLB of WL aanwezig is. Indien nodig kan de betrokken arbiter contact opnemen met de DKL 
W. de Waele (06-10898214). 
Teams die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen dit tot uiterlijk één week voor de 
speeldatum aan het bezoekende team en de DKL door te geven. 
 
 

De gang van zaken op de speelavond  
 
• Op uw consumptiebriefje staat uw startpositie van de avond: de tafel en de windrichting. 
• Er wordt met gedupliceerde spellen gespeeld, dus niet wassen. 

Omdat we met gedupliceerde spellen spelen is het beslist noodzakelijk dat er tijdens het spelen 
niet luid over de spellen gesproken wordt. 

• De spellen rouleren over meerdere tafels.  
Aan uw tafel wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. 

• U treft op uw tafel viertalbriefjes aan om alle scores op in te vullen en er staan Bridgemates. 
Het is de bedoeling dat u beide invult en controleert. 
Mocht namelijk uw papieren uitslag niet overeenkomen met de Bridgemates dan gaat de DKL 
de dag na de speeldag met de captains uitzoeken waar het verschil in zit. 
Lever daarom uw viertalbriefje aan het eind van de avond in bij uw captain. 

• Het gebruik van de toilet: Let er op dat er maximaal één speler van een team de zaal mag 
verlaten. 

• Het personeel van Den Durpsherd loopt regelmatig binnen om uw consumptie op te nemen. 
Plaats op de achterzijde van uw consumptiebriefje uw bestelling en tafelnummer.  
Uw consumptiebriefje wordt meegenomen en u ontvangt uw consumptie met het briefje weer 
terug. Na afloop mag u aan de bar afrekenen. 

• De mobiele telefoons moeten tijdens de wedstrijd uit staan. Als u per se bereikbaar moet zijn, 
kunt u zich even bij mij melden. 

• Het is prettig dat u na afloop meehelpt om een en ander naar zijn plaats te brengen. 
• Per ronde hebt u 90 minuten voor de 12 spellen, 45 minuten voor 6 spellen. 

Dat wil dus zeggen dat u om 21.30 uur klaar moet zijn met de eerste 12 spellen. 
U hebt dan 15 minuten om uit te slaan. 
Om precies 21.45 uur start de tweede ronde, die beëindigd moet zijn om 23.15 uur. 

• Tijdens de tweede ronde worden de uitslagformulieren uitgedeeld aan de thuisspelende 
captains. 

• Als er invallers zijn, dan de geprinte naam van de niet aanwezige spelers doorstrepen en op 
achterzijde van het uitslagformulier de namen vermelden van de invallers. 
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Promotie en degradatie 
 
Het is mogelijk dat uit de 2de Divisie naar ons district 0, 1 of 2 viertallen degraderen. 
Dit betekent dat de volgende promotie/degradatie regeling van kracht is: 
 

Uit de 2de Divisie 
degraderen: 

HKA EKB 

prom. Degr. Prom. Degr. 

0 viertallen 1 1 2 0 

1 viertal 1 2 2 0 

2 viertallen 1 2 1 1 

 
Indien er in de HKA of EKB een plaats vrijkomt, omdat een vereniging, die daar recht op heeft, deze 
niet invult, dan kan het recht op deze plaats (alleen met toestemming van het districtsbestuur) 
overgedragen worden aan een andere vereniging of wordt de vrijgekomen plaats opgevuld door 
extra promotie uit de lagere klasse. Een degradatieplaats is in principe definitief. 
 
 

Uitslagen en standen 
 
Uitslagen en standen zijn te zien op www.nbbclubsites.nl/district/8 bij Uitslagen 
 
 

Het doorgeven van de uitslag  
 
Aan het eind van de wedstrijd deelt de DKL aan de thuisspelende captains het uitslagformulier uit. 
Het volledig ingevulde en ondertekende uitslagformulier dient op de speelavond weer bij de DKL 
ingeleverd te worden. 
 
Als een wedstrijd niet in Den Durpsherd gespeeld wordt dan dient de uitslag (in IMP’s en WP’s) nog 
dezelfde avond naar de DKL gemaild te worden. 
 
Het e-mailadres van de DKL is: mmwdewaele@gmail.com 
 
 
Nog enkele belangrijke regels 
 
Aanvullingen op het geldende competitie- en wedstrijdreglement van de NBB, zie hiervoor: 
https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Competitiereglement2018.pdf 
 

Vastgestelde 
data 

Alle wedstrijden worden gespeeld op de data volgens het wedstrijdschema 
zoals door de DKL is vastgesteld en in dit captainsboek is gepubliceerd. 
Eventuele afwijkingen worden door de DKL aan de teamcaptains gemeld. 

Eerder spelen Teamcaptains kunnen, in onderling overleg, een eerdere datum vaststellen en 
daarover contact opnemen met de DKL. 
Vakanties of ziekte zijn geen reden om een verzoek tot uitstel van een 
vastgestelde wedstrijd in te dienen. 

Aanvang Alle wedstrijden in Den Durpsherd vangen aan om 20.00 uur. 
U dient om 19.50 uur aanwezig te zijn. 
Decentrale wedstrijden worden onderling geregeld. 

Te laat Indien een wedstrijd binnen 30 minuten na 20.00 uur niet is begonnen kan de 
DKL deze wedstrijd opnieuw vaststellen in overleg met de niet overtredende 
partij. 
Het in gebreke zijnde viertal kan worden bestraft met het in mindering 
brengen van winstpunten tot ten hoogste het aantal dat per wedstrijd kan 
worden behaald. 
Bovendien kan een boete worden opgelegd. 

http://www.nbbclubsites.nl/district/8
mailto:mmwdewaele@gmail.com
https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Competitiereglement2018.pdf
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Geen doorgang Indien een wedstrijd geen doorgang vindt door afwezigheid van een team, 
meldt het niet in gebreke zijnde team dat zo snel mogelijk aan de DKL (06-
10898214). 
Het in gebreke zijnde team wordt bestraft, tenzij overmacht wordt 
aangetoond. 
Een nieuwe datum wordt door de DKL vastgesteld. 

Verplichte 
deelneming 

Een viertal, dat voor deelname aan de competitie is opgegeven, is verplicht 
aan alle wedstrijden, inclusief eventuele beslissingswedstrijden, deel te 
nemen. 
Bij het niet beëindigen van de competitie door een viertal vindt degradatie 
plaats. Bovendien kan een boete worden opgelegd. 
Als er sprake is van overmacht kan het districtsbestuur anders beslissen. 

De uitslag De uitslag (behaalde IMP’s en WP’s) wordt door de captain van het 
ontvangende team ingeleverd bij de DKL of na afloop van de wedstrijd op 
dezelfde avond per e-mail naar de DKL gezonden. Indien de uitslag niet 
binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd in het bezit is van de DKL, ontvangt 
het ontvangende team een waarschuwing. 
Bij volgende overtredingen worden steeds drie winstpunten in mindering 
gebracht op het resultaat van de wedstrijd. 

Aantal spellen Het aantal spellen per avond bedraagt 24. 

Invallers Invallers zijn toegestaan. 
Zij dienen minimaal 14 dagen voordat zij invallen aangemeld te zijn bij de NBB 
als lid van de vereniging waarvoor zij invallen. 
Er mag niet worden ingevallen door: 

1. Spelers uit een hoger viertal. 
2. Spelers die deelnemen in een viertal van een andere club. 
3. Spelers die reeds eerder zijn ingevallen bij een viertal van een andere 

club. 
4. Spelers die een kennelijke versterking betekenen, tenzij zij invallen in 

het viertal dat de hoogste plaats inneemt in de hoogste klasse waarin 
de club deelneemt. 

5. Een speler die driemaal of meer is ingevallen in een hogere klasse. 

Gelijk eindigen Bij gelijk eindigen van twee of meer teams in een klasse worden 
beslissingswedstrijden gespeeld indien dit van belang is voor promotie of 
degradatie. 

Spelmateriaal Het ontvangende team is verplicht te zorgen voor spelmateriaal en een 
speelgelegenheid alsmede voor de aanwezigheid van de meest recente versie 
van het wedstrijdreglement en het competitiereglement en de meest recente 
spelregels voor wedstrijdbridge. 
In Den Durpsherd is alles voor u geregeld. 

Arbitrage Bij afwezigheid van een gediplomeerd wedstrijdleider, clubleider B of 
clubleider A, alsmede bij arbitrageproblemen die de competentie van een 
clubleider A of B te boven gaan, moet telefonisch contact worden opgenomen 
met de DKL (06-10898214), die dan een beslissing zal nemen. 

Protesten Tegen arbitrale beslissingen kan beroep worden ingesteld. Dit beroep dient, 
binnen 48 uur nadat de beslissing is genomen, te worden ingesteld door het 
inzenden van een volledig ingevuld “protestformulier” naar de DKL. 
(zie: https://www.bridge.nl/kennisbank/reglementen-wedstrijden/) 
Het protestgeld bedraagt €12 en moet overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL96 RABO 0108 3417 98 t.n.v. Bridgedistrict Maasland & 
Meierij te ’s-Hertogenbosch onder vermelding van de naam van de speler die 
het protest indient en de datum van de speeldag. 
Het beroep wordt behandeld door een ad-hoc protestcommissie. 
Het protestgeld kan worden gerestitueerd naar beoordeling van de 
protestcommissie. 

Systeemkaart Het gebruik van volledig ingevulde systeemkaarten is verplicht. 
Bij aanvang van een ronde dient aan beide tegenspelers, ongevraagd, een 

https://www.bridge.nl/kennisbank/reglementen-wedstrijden/
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systeemkaart te worden overhandigd. 
Ieder paar is verplicht de genoteerde afspraken, op verzoek van de 
tegenstanders, mondeling toe te lichten. 

Systemen Hoogst ongebruikelijke methoden (HOM) en bruine sticker conventies (BSC) 
zijn niet toegestaan. 
https://www.bridge.nl/wp-
content/uploads/2018/09/Regeling_BSC_en_HOM_2017.pdf 

Stopregel en 
alerteren 

In alle klassen zijn de stopregel en de meest recente alerteerbepalingen van 
toepassing. 

Biddingboxes Het gebruik van biddingboxes is van toepassing. 

Competitie-
reglement 

Het volledige competitiereglement en het wedstrijdreglement van de NBB zijn 
van kracht bij deze competitie. 

 
Bovenstaande regels zijn slechts een greep uit het complete reglement. 
Indien de reglementen geen uitsluitsel geven beslist het districtsbestuur. 
  

https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Regeling_BSC_en_HOM_2017.pdf
https://www.bridge.nl/wp-content/uploads/2018/09/Regeling_BSC_en_HOM_2017.pdf
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Teamsamenstelling Hoofdklasse (HK A-lijn) 
 

HKA1 B.C. de Lachende Vis-1 Carel van Duijnhoven 
 
René van Heeswijk 

Marianne van Duijnhoven 
 
Marly Nieman 

HKA2 B.C. de Lachende Vis-2 Mark Smits 
 
Anja Mangnus 

Ria Willems 
 
Wies van Wijk 

HKA3 W.B.C. de Meierij-3 Gé Schellen 
 
Fred Coppens 

Peter Kamsma 
 
Pim van Meurs 

HKA4 Bridge Veghel ’77-1 Ben van de Meerakker 
 
Juan Bouwmans 
 
Ria Brasser 
Gerard Gunsing 

Peter van Dijke 
 
Ton van Heumen 
 
 
Fred Heijnen 

HKA5 De Vriendschap-1 Rini Verhagen 
 
Joost Koopmans 

Ad Verlouw 
 
Elly van de Sandt 

HKA6 Osse B.C.-1 Rinus Cabri 
 
Janny van den Broek 

Wilma Langenhuijzen 
 
Wilfried de Waele 

HKA7 W.B.C. de Meierij-4 Tino Hillenaar 
 
Rinus de Jong 
 

Maria van Rossum 
 
Jos Levink 
 

HKA8 Bridgekring Uden-1 Aad Schaper 
 
Betty Schaper  

Riet van Esch  
 
Piet van Esch  
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Wedstrijdschema Hoofdklasse (HK A-lijn) 
 

Datum Thuis Uit  

04 jan 
Z 1/7 

Bridgekring Uden-1 B.C. de Lachende Vis-2  

Osse B.C.-1 B.C. de Lachende Vis-1  

Bridge Veghel '77-1 De Vriendschap-1  

W.B.C. de Meierij-3 W.B.C. de Meierij-4  

    

18 jan 
Z 2/7 

Bridge Veghel '77-1 W.B.C. de Meierij-3  

De Vriendschap-1 Bridgekring Uden-1  

B.C. de Lachende Vis-2 B.C. de Lachende Vis-1  

W.B.C. de Meierij-4 Osse B.C.-1  

    

1 feb 
Z 3/7 

Osse B.C.-1 Bridge Veghel '77-1  

B.C. de Lachende Vis-2 W.B.C. de Meierij-4  

De Vriendschap-1 W.B.C. de Meierij-3  

Bridgekring Uden-1 B.C. de Lachende Vis-1  

    

15 feb 
Z 4/7 

B.C. de Lachende Vis-1 W.B.C. de Meierij-4  

De Vriendschap-1 Osse B.C.-1  

W.B.C. de Meierij-3 Bridgekring Uden-1  

Bridge Veghel '77-1 B.C. de Lachende Vis-2  

    

1 mrt 
Z 5/7 

Bridgekring Uden-1 W.B.C. de Meierij-4  

B.C. de Lachende Vis-1 Bridge Veghel '77-1  

W.B.C. de Meierij-3 Osse B.C.-1  

B.C. de Lachende Vis-2 De Vriendschap-1  

    

15 mrt 
Z 6/7 

W.B.C. de Meierij-3 B.C. de Lachende Vis-2  

Osse B.C.-1 Bridgekring Uden-1  

W.B.C. de Meierij-4 Bridge Veghel '77-1  

De Vriendschap-1 B.C. de Lachende Vis-1  

    

29 mrt  
Z 7/7 

Osse B.C.-1 B.C. de Lachende Vis-2  

W.B.C. de Meierij-4 De Vriendschap-1  

B.C. de Lachende Vis-1 W.B.C. de Meierij-3  

Bridgekring Uden-1 Bridge Veghel '77-1  
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Teamsamenstelling Eerste Klasse (EK B-lijn) 
 

EKB1 Schijndelse B.C.-1 Rien van den Bogaart 
 
Anna Groenendaal 

Willem Grin  
 
Annie Schel 

EKB2 B.C. Den Dungen-1 Rien Heijmans 
 
Hans de Vries 

Janny van der Vloet  
 
Maria van de Westelaken 

EKB3 B.K. de Kentering-1 Mariëtte Godefrooij 
 
Anton Snoeren 

Michel Bouwman 
 
Corrie aan den Toorn 

EKB4 B.K. de Kentering-2 Henk Rotman 
 
Titia Nijmeijer   

Marijke van der Hoek 
 
Helma de Veer 

EKB5 Bridgekring Uden-2 Harry Brand 
 
Hans van Duijnhoven  

Leny Nederkoorn  
 
Jeanne van Duijnhoven 

EKB6 CM1 Johan Rouws 
 
Christine Theijssen 
 
Sonja Ansink 

Jan Kral 
 
Lilian Bruls 
 
Mieke Smits 

EKB7 Osse B.C.-2 Bert Hendrix 
 
Dini Vis 
 
 

Henk van Tilburg 
 
Mieke de Waele 
 

EKB8 B.C. Azijnfabriek-1 Ans Lekkerkerker 
 
Paul Banens 

Marcel van der Linden 
 
Willem van der Linden 
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Wedstrijdschema Eerste Klasse (EK B-lijn)  
 

Datum Thuis Uit  

 
04 jan 
Z 1/7 

Schijndelse B.C.-1 B.C. Den Dungen-1  

B.K. de Kentering-1 B.K. de Kentering-2  

Bridgekring Uden-2 CM-1  

Osse B.C.-2 B.C. Azijnfabriek-1  

    

18 jan 
Z 2/7 

Bridgekring Uden-2 Osse B.C.-2  

CM-1 Schijndelse B.C.-1  

B.C. Den Dungen-1 B.K. de Kentering-2  

B.C. Azijnfabriek-1 B.K. de Kentering-1  

    

1 feb 
Z 3/7 

B.K. de Kentering-1 Bridgekring Uden-2  

B.C. Den Dungen-1 B.C. Azijnfabriek-1  

CM-1 Osse B.C.-2  

Schijndelse B.C.-1 B.K. de Kentering-2  

    

15 feb 
Z 4/7 

B.K. de Kentering-2 B.C. Azijnfabriek-1  

CM-1 B.K. de Kentering-1  

Osse B.C.-2 Schijndelse B.C.-1  

Bridgekring Uden-2 B.C. Den Dungen-1  

    

1 mrt 
Z 5/7 

Schijndelse B.C.-1 B.C. Azijnfabriek-1  

B.K. de Kentering-2 Bridgekring Uden -2  

Osse B.C.-2 B.K. de Kentering-1  

B.C. Den Dungen-1 CM-1  

    

15 mrt 
Z 6/7 

Osse B.C.-2 B.C. Den Dungen-1  

B.K. de Kentering-1 Schijndelse B.C.-1  

B.C. Azijnfabriek-1 Bridgekring Uden-2  

CM-1 B.K. de Kentering-2  

    

29 mrt  
Z 7/7 

B.K. de Kentering-1 B.C. Den Dungen-1  

B.C. Azijnfabriek-1 CM-1  

B.K. de Kentering-2 Osse B.C.-2  

Schijndelse B.C.-1 Bridgekring Uden-2  
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Continue IMP-WP tabel voor 24 spellen 
 

IMP WP  IMP WP  IMP WP 

0 10,00  25 15,08  50 18,19 

1 10,25  26 15,24  51 18,29 

2 10,50  27 15,39  52 18,38 

3 10,75  28 15,54  53 18,47 

4 10,99  29 15,69  54 18,56 

5 11,23  30 15,83  55 18,65 

6 11,46  31 15,97  56 18,74 

7 11,68  32 16,11  57 18,82 

8 11,90  33 16,25  58 18,90 

9 12,12  34 16,38  59 18,98 

10 12,33  35 16,51  60 19,06 

11 12,54  36 16,64  61 19,14 

12 12,75  37 16,77  62 19,22 

13 12,95  38 16,89  63 19,30 

14 13,15  39 17,01  64 19,37 

15 13,34  40 17,13  65 19,44 

16 13,53  41 17,25  66 19,51 

17 13,72  42 17,36  67 19,58 

18 13,90  43 17,47  68 19,65 

19 14,08  44 17,58  69 19,72 

20 14,26  45 17,69  70 19,79 

21 14,43  46 17,79  71 19,85 

22 14,60  47 17,89  72 19,91 

23 14,76  48 17,99  73 19,97 

24 14,92  49 18,09  74+ 20,00 

 
 


