
♣ ♦ BC Hoog–Laag ♥ ♠ 

Spelregels en etiquette! 

Graag deze tekst niet alleen doorlezen maar ook toepassen. 

 

1. Kom op tijd! 

De bridgeavond begint om 19.30 uur. Houd er s.v.p. rekening mee dat u ongeveer 10 
minutentevoren aanwezig bent om zich aan te melden. De bridgeavond eindigt om circa 
22.30 uur. 

Op de maandagmiddag beginnen we om 13.30 uur en eindigen we om ± 16.30 uur. 

In de omgeving van De Sprong in Ooij is ruimte genoeg om uw auto te parkeren. 

Hebt u geen vervoer, dan kunt u meestal wel met iemand meerijden. 

 
2. Sinds 2018 is BC Hoog Laag overgestapt op het rankingsysteem. De opkomstplicht 
is komen te vervallen. U speelt mee wanneer u dat plezierig vindt. In het verleden 
behaalde resultaten bepalen in welke lijn u een volgende keer gaat spelen. Uw ranking 
blijft onbeperkt lang staan. Het is dus geen probleem wanneer iemand bijvoorbeeld 
langere tijd op wereldreis is of – onverhoopt – langere tijd vanwege ziekte afwezig is.  
De bedoeling van het rankingsysteem is dat iedereen telkens speelt tegen tegenstanders 
van vergelijkbaar bridgeniveau.  
Men hoeft niet altijd met een vaste partner spelen. Het verplicht zoeken van een 
vervanger is dus vervallen. 
 
Wanneer u met een invaller speelt, verzoeken wij u dit via ‘Agenda’ op onze clubwebsite 
te melden. Het verplichte aan- en afmelden komt automatisch bij de wedstrijdleider 

3. Bridgeclub Hoog - Laag is officieel geen rookvrije bridgeclub. Maar sinds 2008 is er 
sprake van een rookverbod in de horeca. In het gebouw van De Sprong mag daarom niet 
worden gerookt, ook niet aan de bar … of in het toilet.  

4. Normaliter bestaat een bridgeavond uit zes ronden van 4 spellen. Voor iedere ronde 
heeft u 30 minuten de tijd. Vijf minuten voor afloop van de speeltijd gaat een 
waarschuwingssignaal. Advies: begin na dit waarschuwingssignaal niet meer aan een 
volgend spel. Houd er namelijk rekening mee dat - na het slotsignaal van de ronde - het 
moment van wisselen is aangebroken. De andere deelnemers in de zaal hoeven zo niet te 
wachten tot alle tafels zijn uitgespeeld 
 
U kunt het niet spelen van dit spel via de bridgemate doorgeven door bij de invoer 
"contract" een 0 in te voeren. Op het schermpje verschijnt dan de aanduiding dat het 
spel niet gespeeld is (NG).Bevestiging van oost is daarna wel wenselijk. 

De wedstrijdleider kan - indien toch te laat is begonnen - betrokkenen een tijdscore 
geven. 

Het geldt niet als excuus geldt dat men het signaal niet gehoord hebt; de klok is ook af 
te lezen. 



Dedezelfde gang van zaken geldt ook voor de maandagmiddag. ’s Maandags worden vijf 
ronden van 4 spellen gespeeld. 

5. Aan het begin van iedere bridgewedstrijd doet de wedstrijdleider altijd enkele (korte) 
mededelingen. Hij geeft dan ook aanwijzingen hoe op die avond (middag) gespeeld 
wordt: met hoeveel paren, eventueel stilzittafel e.d.  
Graag aandacht hiervoor; door te luisteren naar deze mededeling zijn problemen 
gedurende de rest van de bridgewedstrijd meestal te voorkomen. 

6. Systeemkaarten: het is een goede gewoonte om aan het begin van iedere speelronde 
uw systeemkaart aan uw tegenstanders te geven. Niet alleen om hen te informeren over 
de wijze waarop u biedt en speelt, maar ook om -als geheugensteuntje - hen te 
informeren over uw naam. 

Bridgen bij Hoog-Laag is geen anonieme gebeurtenis! Geef elkaar aan het begin van een 
nieuwe ronde in ieder geval een hand en noem uw naam wanneer je de andere 
tafelgenoten niet kent 

7. Let op alvorens u een nieuw spel begint: 

 Noord is er voor verantwoordelijk dat de goede spellen gespeeld worden; Oost 
controleert dit; Noord voert ook de correcte gegevens in de bridgemates in; Oost 
controleert. 

 Iedere speler haalt de kaarten uit het goede vakje en telt ze na (niet tot 10, maar 
tot 13) 

 Iedere speler stopt zijn 13 kaarten na afloop van het spel weer terug in het juiste 
vakje. 

 Vóórdat u uw kaarten terug stopt, dient u ze even door elkaar te schudden. 
Hiermee voorkomt u dat iemand eventueel informatie zou kunnen krijgen over 
hoe dit spel eerder afgespeeld is. Noord zorgt ervoor dat de gespeelde spellen 
weer terug komen op de tafels 1 t/m 6. 

8. Bij bridge mag u geen lichaamstaal gebruiken! Ook bij bridgen heeft een pokerface de 
voorkeur. U mag geen aandacht trekken (signalen geven) door op een bepaalde manier 
bied- en speelkaarten neer te leggen. Kreunen, steunen, achteroverleunen heeft geen 
pas. Afkeurende blikken of opmerkingen in de richting van uw partner getuigen niet van 
respect; dit is vervelend voor iedereen die aan tafel zit. 

9. U mag niet voor uw beurt uitkomen aan het begin van een spel. Daarom is degene, 
die uitkomt, verplicht, met zijn/haar kaart met de beeldzijde naar beneden (dus gedekt) 
uit te komen en daarna tevens aan haar/zijn partner goedkeuring te vragen om te 
mogen uitkomen. 

10. Bridgemates: Noord voert de noodzakelijke gegevens in: het juiste spelnummer, het 
paarnummer dat speelt incl. richting, het eindcontract en behaalde resultaat. Oost 
controleert op volledigheid en juistheid. De behaalde punten en scoreverwerking 
gebeuren daarna volledig automatisch  
Bij twijfel: op de achterzijde van ieder kaartje in uw biddingbox staat de score af te 
lezen. 
Bij blijvende twijfel vraagt u de wedstrijdleiding. 

11. De wedstrijdleiding wordt op de donderdagavond en de maandagmiddag wordt 
verzorgd door de groep arbiters binnen BC Hoog Laag. De Technische Commissie maakt 
voor hen een rooster waarin staat wanneer én in welke lijn men arbitreert. 



12. Aan het begin van iedere bridgewedstrijd liggen de spellen en boards klaar op tafel. 
Sinds begin 2020 beschikt BC Hoog Laag over een schudmachine.  

 Op de donderdagavond worden in alle lijnen dezelfde, gedupliceerde spellen 
gespeeld. 
Het is dus niet de bedoeling dat de kaarten voor het begin van de eerste ronde 
worden gewassen en gedeeld. 

 Op de maandagmiddag  mag u voor het begin van de eerste ronde beginnen met 
wassen en delen van de kaarten! Maar wel pas wanneer minstens een van de 
tegenstanders ook aan tafel heeft plaatsgenomen. 

Na afloop van de bridgewedstrijd helpt u ons zeer door gezamenlijk de tafels op te 
ruimen en alle bridgeattributen bij het verzamelpunt terug te brengen. Een kleine 
moeite, maar toch bedankt voor deze medewerking. 

Onder 13, 14 en 15 staan zaken vermeld welke onderdeel uitmaken van het 
wedstrijdreglement. 

13. De parencompetitie bestaat jaarlijks uit drie competitieronden van 6 zittingen. Er is 
sinds de invoering van het NBB-rankingsysteem (2018) geen promotie- en 
degradatieregeling. De ranking van meespelen de aangemelde paren is bepalend voor de 
lijn waarin men speelt. Het rankingsgetal wordt automatisch berekend aan de hand van 
het resultaat van de laatste vijf meegespeelde zittingen. Daarbij is niet van belang 
hoeveel tijd er tussen deze vijf zittingen zit. 

14. Aan de donderdagavonden neemt men als paar deel. Deze resultaten worden 
verwerkt in een competitiestand: voor het hele speelseizoen en tevens ook 
onderverdeeld in periodekampioenschappen (herfst, winter, lente). Uiteindelijk is er aan 
het eind van elk seizoen dus een jaarkampioen, een herfstkampioen, een 
winterkampioen en een lentekmapioen. 

15. De uitslagen zijn direct na afloop van elke bridgewedstrijd direct te zien op 
https://15016.bridge.nl/ U kunt de uitslag vinden onder de menuknop ‘uitslagen’ 

Wanneer er meer bijzonderheden zijn, dan zullen wij u die steeds doorgeven via onze 
website. https://15016.bridge.nl/ 

 


