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Programma komende 

periode 

• 3,10,17, 24 april paren 

• 1, 8, 15, 22 mei paren 

• 29 mei slotdrive (apart 

opgeven) 

• 5 juni t/m 28 augustus 

zomerdrive muv 14 

augustus 

• 14 augustus kroegen-

drive (apart opgeven) 

• 4 september start 

nieuwe seizoen 

• 18 november Herfst-
toernooi (apart opge-
ven, zet dit vast in je 
agenda) 

 

Bijdragen aan dit num-
mer 

• Elga Hamhuis 

• Joep de Keyzer 

• René Vielvoije 

Een nieuw initiatief 
Statutair gezien heeft BC de Robber tot doel het bridgespel in de 

meest uitgebreide zin des woords te bevorderen. Het bestuur laat 

zich voor de technische zaken adviseren door de Technische 

Commissie (TC). In de TC is het idee opgekomen om door middel 

van een Nieuwsbrief een aantal technische zaken onder de aan-

dacht van de leden te brengen om mede hierdoor invulling aan het 

statutaire doel te geven. 

Dit is het eerste exemplaar van deze Nieuwsbrief. Het streven is 

om deze maandelijks te laten verschijnen met uitzondering van de 

zomermaanden waarin meerdere nummers gecombineerd zullen 

worden. 

De Nieuwsbrief zal zowel via e-mail als de website verspreid wor-

den, maar ook op de clubavond zullen er een aantal papieren ver-

sies klaar liggen. 

Op dit moment wordt er gedacht aan de volgende rubrieken:  

tactische tips / vraagrubriek / spel van de maand / spelregels (veel 
voorkomende rechtzettingen) / Hoe heurt 't / puzzel(s) (evt met 
een soort competitie waarbij score afhankelijk van de plaats in de 
ranking) / conventies / arbiterervaringen / programma komende 
maanden / mededelingen  
 
Daarnaast is er een aantal grote onderwerpen waar de komende 

periode aandacht aan zal worden besteed: 

parentelling / top integraal / butler / ranking / viertallen / verschil 
schudden hand en machine etc. etc.  
 
De TC wenst iedereen veel leesplezier en hoopt dat deze nieuws-

brief bij zal dragen aan meer bridgevreugde !! 

Vragen, opmerkingen, verbeteringen en/of ideeën zijn natuurlijk 

van harte welkom. Neem hiervoor contact op met René Vielvoije 

(rene.vielvoije@mare-bv.nl of persoonlijk op een clubavond). 

4 april 2018 
Jaargang 1, editie 1 

mailto:rene.vielvoije@mare-v.nl


De eerste stap is om de resultaten aflopend te sorteren op de kolom NZ-score met het volgen-

de resultaat: 

 
 

Nu worden er aan iedere behaalde NZ-score matchpunten (MP) toegekend. Het maximaal 
aantal te behalen MP wordt berekend met de formule 2N-2, waarbij N het aantal paren is bin-
nen één richting (hier is N dus 6). Het laagste aantal te behalen MP is 0 en de stapgrootte is 
2. Hieruit volgt dat de MP in dit voorbeeld als volgt verdeeld zijn: 10, 8, 6, 4, 2, 0. Hier is de 
tabel (zie volgende pagina) 
 
 

 
Contract Door 

 
Resultaat NZ-score 

 
OW-score 

4 Noord C +420 -420 

3 Noord +1 +170 -170 

3 Noord C +140 -140 

2 Noord C +110 -110 

4 Oost -1 +100 -100 

4 West C -130 +130 

Hoe komt dat percentage tot stand? 

Scoreberekening parenbridge 

Het bridgespel kent verschil-

lende vormen om de scores 

van de deelnemende paren 

vast te stellen. Omdat er op de 

meeste clubs een percentage 

per paar wordt vastgesteld, is 

deze scoringsmethode als eer-

ste aan de beurt om te bespre-

ken. In dit artikel leggen we uit 

hoe bij parenbridge het per-

centage per paar tot stand 

komt dat hoort bij een zitting 

(bijvoorbeeld een clubavond). 

Meestal wordt er op een zitting 

een percentage per lijn vast-

gesteld. Om een overall score 

te kunnen vaststellen moet 

eerst voor elk individueel spel 

per paar de score worden 

vastgesteld.  

Als voorbeeld nemen we de 
volgende uitgangssituatie: een 
lijn met 12 paren, 6 in de 
Noord-Zuid richting en 6 in 
Oost-West. Op een spel komt 
een aantal biedingen en resul-
taten tot stand. Oost/West is in 
dit voorbeeld kwetsbaar. 
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Het percentage dat een paar krijgt, is het percentage van het maximaal aantal te behalen MP, 
dus hier van 10. Hier is de tabel. 
 
  

 
 
De MP en de percentages in de OW-richting zijn uiteraard precies tegenovergesteld aan die 
van de NZ-richting. Hier is de tabel. 
 

 

Contract Door Resultaat NZ-score MP NZ 

4 Noord C +420 10 

3 Noord +1 +170 8 

3 Noord C +140 6 

2 Noord C +110 4 

4 Oost -1 +100 2 

4 West C -130 0 

Contract Door Resultaat NZ-score MP NZ Percentage 

4 Noord C +420 10 10/10 = 100% 

3 Noord +1 +170 8 8/10 = 80% 

3 Noord C +140 6 6/10 = 60% 

2 Noord C +110 4 4/10 = 40% 

4 Oost -1 +100 2 2/10 = 20% 

4 West C -130 0 0/10 = 0% 

Contract Door Resultaat NZ-score MP NZ % NZ MP OW % OW 

4 Noord C +420 10 10/10 = 100% 0 0/10 = 0% 

3 Noord +1 +170 8 8/10 = 80% 2 2/10 = 20% 

3 Noord C +140 6 6/10 = 60% 4 4/10 = 40% 

2 Noord C +110 4 4/10 = 40% 6 6/10 = 60% 

4 Oost -1 +100 2 2/10 = 20% 8 8/10 = 80% 

4 West C -130 0 0/10 = 0% 10 10/10 = 100% 
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Spelregels 

Zoals elke (denk)sport 

heeft ook bridge een 

aantal spelregels die 

gevolgd moeten 

worden. Dit om een 

plezierige en en recht-

vaardige wedstrijd te 

garanderen. Net zoals 

bij andere (denk)

sporten hoort iedereen 

de spelregels te ken-

nen, maar bij bridge 

zien we dat deze ken-

nis vaak zeer op-

pervlakkig is. Ook het 

spelregelboekje is niet 

echt aantrekkelijke lit-

eratuur. Ook bij bridge 

zijn er scheidsrechters 

(arbiters), Zij proberen 

niet, zoals bijvoorbeeld 

bij voetbal, actief over-

tredingen te consta-

teren en dan corriger-

ende maatregelen te 

nemen. Bij bridge roept 

een speler de hulp van 

een arbiter in als zij/hij 

denkt dat er een on-

regelmatigheid is be-

gaan. De arbiter zal de 

situatie aanhoren en 

dan een besluit tot 

rechtzetting nemen. 

Een volgende keer 

meer over hoe dit in 

zijn werk gaat. 

In het volgende voorbeeld behalen sommige paren dezelfde score. 
Allen zijn kwetsbaar. 
 

 
 
De matchpunten worden weer toegekend op dezelfde manier: 10, 8, 
6, 4, 2, 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zien nu dat het tweede, derde en vierde paar dezelfde score heb-
ben. Het aantal matchpunten van deze drie paren wordt nu opgeteld 
en gedeeld door 3: (8+6+4)/3 = 6. Ieder van deze paren krijgt nu 6 
matchpunten. Hier is de tabel met de percentages erbij. 
 

 
 
Voor de OW-richting gelden uiteraard weer de precies tegenoverge-
steld waarden van de MP en de percentages van de OW-richting. 
 

Contract Door 

 
Resultaat NZ-

OW-
score 

3 SA Zuid +1 +630 -630 

3 SA Zuid C +600 -600 

3 SA Zuid C +600 -600 

3 SA Zuid C +600 -600 

2 SA Zuid +1 +150 -150 

3 SA Zuid -1 -100 +100 

Contract Door 

 
Resultaat 

NZ-
score 

MP NZ 

3 SA Zuid +1 +630 10 

3 SA Zuid C +600 8 

3 SA Zuid C +600 6 

3 SA Zuid C +600 4 

2 SA Zuid +1 +150 2 

3 SA Zuid -1 -100 0 

Contract Door 

 
Resultaat 

NZ-
score 

MP NZ % NZ 

3 SA Zuid 
+1 

+630 
10 10/10 = 

100% 

10 Zuid C +600 6 6/10 = 60% 

3 SA Zuid C +600 6 6/10 = 60% 

3 SA Zuid C +600 6 6/10 = 60% 

2 SA Zuid +1 +150 2 2/10 = 20% 

3 SA Zuid -1 -100 0 0/10 = 0% 
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Als we 24 spellen op een avond spelen, worden de percentages per spel opgeteld en gedeeld 
door 24. Dat is het behaalde percentage van de avond. Op de uitslagen site van de NBB zie 
je deze optelling per ronde, zodat je een percentage per ronde hebt. 
 
Bij deze manier van scoreberekening gaat het uiteindelijk om gemiddelden. Voor een zo eer-
lijk en representatief mogelijke uitslag is het daarom een voorwaarde dat het percentage over 
zo veel mogelijk paren wordt berekend. Lijnen met veel paren (minimaal 16) zijn daarom aan 
te bevelen. 
 
Vroeger werd dit uitrekenen aan het eind van de avond gedaan door een aantal vrijwilligers 

die de ingevulde scorebriefjes als invoer gebruikten. Het moge duidelijk zijn dat deze vrijwil-

ligers vaak onduidelijkheden moesten oplossen (schrijffouten doorhalingen onduidelijk hand-

schrift etc.) en dat dit uitrekenen veel tijd kostte.  Wat dat betreft is het gebruik van Bridgema-

tes hiervoor een uitkomst. Als alle spellen zijn ingevoerd, produceert het rekenprogramma van 

de NBB de stand en de bijbehorende percentages. Op competitieavonden is vaak de score 

per lijn zichtbaar. Voor toernooien en speciale evenementen kan er ook een top-integraal 

stand worden berekend. Dan staan alle resultaten per spel in één tabel. Voorwaarde is dat 

iedereen dezelfde spellen speelt. In een latere editie zullen we hier nog op terugkomen en 

ook op de tactische implicaties van deze manier van scoreberekening. 

 
Hier volgen nog eens de stappen die gezet worden vanaf een geboden contract tot en met het 
behaalde percentage: 
 
1. We plaatsen de behaalde scores van de NZ-richting in aflopende volgorde. Paren met ge-

lijke scores zetten we onder elkaar.  
2. Daarna bepalen we het maximaal te behalen aantal matchpunten (MP) met de formule 2N

-2 (N = aantal paren in de NZ-richting).  
3. Nu kunnen we achter iedere behaalde score de MP zetten. Bij paren met gelijke scores 

tellen we de MP op en delen die door dit aantal paren. Zo krijgt ieder van deze paren het 
gelijke aantal MP.  

4. Het percentage bepalen we door het aantal behaalde MP te delen door het maximaal aan-
tal te behalen MP.  

5. Voor de OW-richting gelden de scores, MP en percentages precies tegenovergesteld aan 
de NZ-richting. 
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Bij het bridgen zijn er twee zaken van groot belang: 

1. Transparantie van de afspraken die een paar heeft gemaakt. 

2. Hoffelijkheid tegenover de tegenstanders, onderling tussen de leden van een paar en in de 

communicatie naar de arbiters. 

Op punt 1 komen we terug in een volgende nieuwsbrief (denk aan systeemkaart, alerteren, 

uitleg etc.) 

Nu zullen we iets verder ingaan op punt 2. Bij de Paasdrive refereerde Hans Garretsen al aan 

artikel 74 (zie eind van dit artikel voor de integrale tekst). 

Voorop staat dus dat het plezier niet ontnomen mag worden door onhoffelijk gedrag. Vaak ge-

beurt het echter dat de onderlinge communicatie van een paar nogal heftig is of zo overkomt. 

Hierdoor kunnen de tegenstanders (vooral onervaren spelers) van hun stuk worden gebracht. 

Uiteraard is een gezonde betrokkenheid bij het resultaat normaal, maar dit mag niet leiden tot 

ongemakkelijke situaties. Vaak komt dit naar voren bij nakaarten. Bedenk dat het nakaarten 

alleen is toegestaan aan het eind van de ronde als de tijd dit toestaat. Overigens is het niet 

toegestaan om reeds gespeelde spellen weer tevoorschijn te halen zonder dat de tegenstan-

ders aanwezig zijn of dat de wedstrijdleider daar toestemming voor heeft gegeven. Dit om te 

voorkomen dat spellen door elkaar raken. 

Wil je een spel nabespreken, maak dan notities over de verdeling, het biedverloop en het af-

spelen. 

Dus geniet van de vele mogelijkheden die het spel biedt. Reageer op een respectvolle wijze 

naar je partner, tegenstanders en arbiters. Bedenk:  “gedane zaken nemen geen keer” en er-

over door jeremiëren kan ook je partner onzeker maken, zodat het van kwaad tot erger kan 

gaan. 

Een volgende keer meer over hoffelijke arbitrages! 

Hoe heurt ‘t 

Hieronder een kleine oefening om te kijken of u het voorgaande heeft begrepen (oplossing aan 
het eind van de nieuwsbrief). 
 
De volgende biedingen en resultaten zijn bij een spel tot stand gekomen. Niemand is kwets-
baar. Vul de tabel verder in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con-

tract Door 

 

Resul-

taat 

NZ-

score 

MP 

NZ 

MP 

OW 

% 

NZ % OW 

3  Noord -1 -50         

3  Noord +1 +170         

3  Noord -1 -50         

3 x West -5 +1100         

3  Noord -1 -50         

3  West -4 +200         

2  Zuid C +110         
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ARTIKEL 74 Optreden en fatsoen  

 

A. Juiste houding  

1. Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.  
2. Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te ver-

mijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere 
speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.  

3. Een speler behoort steeds op dezelfde, correcte wijze te bieden en te spelen. 
  
B. Fatsoen  

Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler niet:  

1. onvoldoende aandacht aan het spel te besteden;  
2. ongevraagd commentaar te leveren tijdens het bieden en spelen;  
3. een kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is;  
4. het spelen onnodig te rekken (door bijvoorbeeld door te spelen terwijl hij weet 

dat alle slagen zeker voor hem zijn) met het oogmerk een tegenstander van zijn 
stuk te brengen;  

5. de wedstrijdleider te ontbieden en hem toe te spreken op een voor deze of voor 
de andere spelers onhoffelijke wijze.  

 
C. Overtredingen tegen de juiste gang van zaken  

De volgende handelingen zijn voorbeelden van overtredingen tegen de juiste gang 

van zaken:  

1. het gebruik van verschillende aanduidingen voor dezelfde bieding;  
2. een blijk van goed- of afkeuring ten aanzien van een bieding of speelwijze;  
3. een aanduiding dat men verwacht of van plan is een slag te maken of te verlie-

zen, voordat iedereen in die slag heeft gespeeld;  
4. een opmerking of handelwijze tijdens het bieden of spelen, bedoeld om de aan-

dacht te vestigen op een belangrijk gegeven of op het aantal slagen dat nog 
nodig is voor een succesvol resultaat;  

5. het nadrukkelijk kijken naar een andere speler tijdens het bieden of spelen, of 
naar de hand van een andere speler, bijvoorbeeld met de bedoeling zijn kaar-
ten te zien of om te zien van welke plaats hij een kaart neemt (het is echter ge-
oorloofd gebruik te maken van informatie, verkregen doordat men onopzettelijk 
een kaart van de tegenstander ziet1 );  

6. het tonen van een duidelijk gebrek aan verdere interesse in een spel 
(bijvoorbeeld door het dichtvouwen van de kaarten);  

7. het afwijken van het normale tempo van bieden of spelen met de bedoeling een 
tegenstander in de war te brengen;  

8. het onnodig verlaten van de tafel voordat het einde van de ronde is aangekon-
digd. 

 
 
Lijkt dit allemaal wat overdreven? Ga voor u zelf eens na hoe vaak dit soort voor-
beelden voorkomen op een clubavond! Geef iedereen de kans om aan deze ge-
dragsregels te wennen (positieve feedback) en als het te erg wordt, roep dan een 
arbiter. 
 
PS Er staat een zeer interessante video op de website van de NBB. Eigenlijk is dit 
voor iedereen verplichte kost!! 
 
https://www.bridge.nl/nieuws-van-de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-
de-film-is-beschikbaar 

7 

https://www.bridge.nl/nieuws-van-de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-de-film-is-beschikbaar
https://www.bridge.nl/nieuws-van-de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-de-film-is-beschikbaar


Oplossing oefening scoreberekening 

 

Contract Door 

 

Resultaat 
NZ-score MP NZ MP OW % NZ % OW 

3  Noord 
-1 

-50  2  10  16,7%  83,3% 

3  Noord 
+1 

+170  8  4  66,7%  33,3% 

3  Noord -1 -50  2  10  16,7%  83,3% 

3 x West -5 +1100  12  0  100%  0% 

3  Noord 
-1 

-50  2  10  16,7%  83,3% 

3  West -4 +200  10  2  83,3%  16,7% 

2  Zuid C +110  6  6  50%  50% 
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