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Preambule: De artikelen van dit reglement zijn ter bevordering van de leesbaarheid voorzien van 
cursief gedrukte titels. Deze titels maken geen deel uit van het reglement. 

 
HOOFDSTUK 1 
 
 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
 AKL : Algemeen Competitie Leider 
 BB  : Bondsbestuur van de NBB 
 Bekertoernooi : Het geheel van wedstrijden dat dient om uit te 

maken welk GL gedurende een bepaalde periode 
houder van een beker wordt 

 CLB : Clubleider-B (diploma van de NBB) 
 CR  : Competitie Reglement van de NBB 
 CvB : Commissie van Beroep zoals bedoeld in de Statu-

ten 
 DB : Districtsbestuur van de NBB 
 GL  : Gewoon Lid van de NBB (een club)  
 HR  : Huishoudelijk Reglement van de NBB 
 IMP : Internationale matchpunt(en) 
 NBB : Nederlandse Bridge Bond 
 RB :  Organiserende instantie zoals bedoeld in de Spr. 

(Regelend Bestuur, BB of DB)  
 Spr : “Spelregels voor Wedstrijdbridge” zoals vastge-

steld door de WBF, in Nederlandse vertaling uit-
gegeven door de NBB 

 Statuten : Statuten van de NBB 
 TCL : Technisch clubleider (diploma van de NBB)  
 WBF : World Bridge Federation 
 Weko : Commissie inzake het wedstrijdwezen 
 WL  : Wedstrijdleider (zoals gedefinieerd in de Spr) 
 WP  : Winstpunt(en)  
 WR  : Wedstrijd Reglement van de NBB 
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Artikel 2 
Toepassing van dit reglement en andere reglementen 
 

1. Dit reglement regelt de bekertoernooien, bedoeld in het HR. 
 

2. Wanneer het BB als RB optreedt, is de uitvoering opgedragen aan de Weko. 
 

3. De wedstrijden in de bekertoernooien worden gespeeld volgens de Spr, 
het WR, dit reglement en de eventueel door het RB gegeven aanvullende 
bepalingen. 
 

4. Dit reglement bevat algemene regels voor bekertoernooien en daarnaast 
specifieke regels voor de toernooien om de NBB-beker, de Hoofdklasse-
beker en de Elffersbeker.  
 

5. Voor andere bekertoernooien dan de drie bovengenoemd, dient het RB 
van tevoren specifieke regels op te stellen. 

 
 
Artikel 3 
Indeling van de bekers en wedstrijdvorm 
 

1. Het RB beslist jaarlijks welke bekertoernooien zullen worden georgani-
seerd. 
 

2. Een bekertoernooi bestaat uit een finale, al dan niet voorafgegaan door 
een aantal voorronden. 
 

3. Een team bestaat uit twaalf spelers, tenzij het RB vooraf anderszins be-
paalt. 
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HOOFDSTUK 2 
 DEELNAME 
 
Artikel 4 
Algemene gerechtigdheid tot deelname 
 

1. Een speler mag slechts dan deelnemen aan een bekertoernooi indien hij 
lid is van het GL dat hem opstelt en dit lidmaatschap door het GL aan de 
NBB is gemeld overeenkomstig de daarvoor geldende procedures. Bij 
overtreding zijn artikel 10 lid 2 en artikel 19 lid 5 van toepassing. 
 

2. Een speler mag alleen dan in een team in een bekertoernooi deelnemen 
als hij datzelfde seizoen niet in een ander team in hetzelfde bekertoernooi 
heeft deelgenomen. Bij overtreding zijn artikel 10 lid 1 en artikel 19 lid 5 
van toepassing. 
 

3. Een speler mag in een zelfde seizoen aan meerdere bekertoernooien 
deelnemen. 

 
 
Artikel 5 
Specifieke gerechtigdheid tot deelname 
 

1. Aan deelname van spelers aan het toernooi om de NBB-beker worden 
geen andere beperkingen gesteld dan die genoemd in artikel 4. 
 

2. Aan wedstrijden om de Hoofdklassebeker mogen slechts spelers deelne-
men die volgens de bepalingen van artikel 6 niet als speler van bondsni-
veau worden beschouwd. Bij overtreding zijn artikel 10 lid 1 en artikel 19 
lid 6 van toepassing. 
 

3. Aan wedstrijden om de Elffersbeker mogen slechts spelers deelnemen die 
volgens de bepalingen van artikel 6 niet als speler van bondsniveau wor-
den beschouwd en die volgens diezelfde bepalingen ook in de vier vooraf-
gaande seizoenen niet als zodanig beschouwd konden worden. Boven-
dien moeten de spelers nog voldoen aan door het RB gepubliceerde crite-
ria m.b.t. de maximaal toegestane rating. Bij overtreding zijn artikel 10 lid 1 
en artikel 19 lid 6 van toepassing. 
 

4. Voor de overige bekerwedstrijden stelt het RB per seizoen vooraf de re-
gels vast. 
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Artikel 6 
Speler van bondsniveau 

1. Als speler van bondsniveau worden beschouwd spelers die voldoen aan 
één of meer van de volgende criteria: 

a. De speler is ingeschreven voor een bondsviertallencompetitie 
(Tweede Divisie of hoger) in het lopende seizoen; 

b. De speler heeft vorig seizoen deelgenomen aan de viertallencompe-
titie in de Meesterklasse of Eerste Divisie; 

c. De speler heeft vorig seizoen deelgenomen aan de viertallencompe-
titie in de Tweede Divisie en is daaruit niet gedegradeerd; 

d. De speler heeft vorig seizoen deelgenomen aan de viertallencompe-
titie in de districts-Hoofdklasse en is daaruit gepromoveerd; 

e. De speler heeft in het lopende seizoen recht op een plaats in de 
Meesterklasse of Eerste Divisie open paren; 

f. De speler heeft vorig seizoen niet deelgenomen aan de viertallen-
competitie en in het laatste seizoen waarin hij gespeeld heeft, heeft 
hij Meesterklasse gespeeld;  

g. De speler heeft vorig seizoen niet deelgenomen aan de viertallen-
competitie en in het laatste seizoen waarin hij gespeeld heeft, heeft 
hij Eerste Divisie gespeeld en is toen niet gedegradeerd; 

h. De speler heeft vorig seizoen niet deelgenomen aan de viertallen-
competitie en in het laatste seizoen waarin hij gespeeld heeft, heeft 
hij Tweede Divisie gespeeld en is toen gepromoveerd. 

 
2. Een speler heeft in de zin van het gestelde in lid 1 aan een viertallencompe-

titie deelgenomen als hij gedurende de competitie drie of meer keren in het 
team heeft meegespeeld en op grond daarvan gedurende het betreffende 
seizoen niet meer speelgerechtigd was in een lager team en/of lagere klas-
se. 
 

3. Indien op grond van het in dit artikel bepaalde twijfel bestaat over de 
speelgerechtigdheid van een speler, zal het GL dit bij de inschrijving voor 
een bekertoernooi melden en beslist het RB. 
 

4. Indien een GL meent dat toepassing van dit artikel onredelijke gevolgen 
heeft kan dit GL uiterlijk twee weken voor de sluitingstermijn van de in-
schrijving het RB verzoeken een speler niet aan te merken als zijnde van 
bondsniveau. Het RB beslist binnen twee weken op het verzoek. 

 
 
Artikel 7 
Inschrijving 
 

1. De aanmelding voor een bekertoernooi geschiedt door tijdige schriftelijke 
opgave aan het RB van één of meer teams overeenkomstig de daarvoor 
gegeven aanvullende voorschriften. 
 

2. De verschuldigde inleggelden zullen na aanmelding in de rekening cou-
rant van de betreffende vereniging worden geboekt. 
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Artikel 8 
Verplichting tot deelname 
 

1. Een ingeschreven team is verplicht mee te spelen totdat het is uitgescha-
keld of het toernooi is beëindigd. Bij overtreding is artikel 19 lid 7 van toe-
passing. 

 
 
Artikel 9 
Samenstelling van het team 
 

1. Het GL is vrij in de samenstelling van het team, mits de opgestelde spe-
lers volgens de bepalingen van dit reglement voor dat team speelgerech-
tigd zijn. 
 

2. Vervanging van een speler tijdens een wedstrijd mag alleen plaatsvinden 
aan het einde van de eerste ronde, behoudens bijzondere omstandighe-
den ter beoordeling van de WL. 
 

3. De paren van een team moeten gedurende de hele wedstrijd in dezelfde 
samenstelling spelen. Zelfs indien op grond van het bepaalde in het vori-
ge lid een speler wordt vervangen, moeten de overige paren in de 
oorspronkelijke samenstelling verder spelen. 

 
 
Artikel 10 
Spelen met een niet gerechtigde speler 
 

1. Als in een team in een wedstrijd ten minste één speler is uitgekomen die 
daartoe volgens artikel 4 lid 2 of artikel 5 niet gerechtigd was, wordt die 
wedstrijd voor het team verloren verklaard. Het team wordt tevens van 
deelname aan het betreffende bekertoernooi uitgesloten zodra hiervan is 
gebleken. Een eventueel door de uitsluiting openvallende plaats in de vol-
gende ronde wordt toegewezen aan het team dat de wedstrijd verloor te-
gen het team dat met de ongerechtigde speler uitkwam. 
 

2. Als in een team een speler is uitgekomen die daartoe volgens artikel 4 lid 
1 niet gerechtigd was, blijft de uitslag van de wedstrijd geldig (zie echter 
artikel 19 lid 5).  
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HOOFDSTUK 3 
 
 INRICHTING VAN EEN BEKERTOERNOOI 
 
Artikel 11 
Voorronden en indeling 
 

1. In elke voorrondewedstrijd spelen twee teams tegen elkaar. De verliezen-
de teams vallen af, tenzij het RB het in verband met de organisatie van 
het bekertoernooi wenselijk acht een of meer verliezende teams toe te la-
ten tot de volgende ronde. Hierbij komen allereerst in aanmerking teams 
die hebben gelijkgespeeld maar de loting als bedoeld in artikel 15 lid 3 
hebben verloren en vervolgens de verliezer(s) met het kleinste verschil in 
IMP (als er in een wedstrijd meer dan 24 spellen zijn gespeeld, wordt het 
verschil in IMP genormeerd1). Als deze regel geen uitsluitsel geeft, wordt 
er geloot tussen de teams die met hetzelfde verschil hebben verloren.  
 

2. Het RB maakt voor iedere ronde een indeling waarbij zoveel mogelijk de 
volgende criteria gehanteerd worden: 

a. Beperking van reisafstanden. 
b. Er wordt vermeden dat een team achtereenvolgens tegen verschil-

lende teams van eenzelfde GL uitkomt. 
c. Er wordt vermeden dat twee teams binnen drie jaar tweemaal tegen 

elkaar uitkomen. 
  Het RB bepaalt welk team thuis speelt, waarbij een team zo veel mogelijk 

om en om uit en thuis zal spelen. 
 
 
Artikel 12 
Publicatie van speelperiode en wedstrijdschema 
 

1. Voor elke voorronde stelt het RB een periode vast binnen welke de wed-
strijden in die voorronde moeten worden gespeeld. 
 

2. Het RB zendt het toernooischema en de indeling van de eerste voorronde 
ten minste twee weken voordat er tussen de teams een speeldatum over-
een dient te zijn gekomen, aan alle belanghebbenden toe. 
 

3. De indeling voor iedere volgende ronde vindt zo spoedig mogelijk plaats. 
Het RB zendt deze indeling direct aan alle belanghebbenden toe. 

 

                     
1 Normeren geschiedt als volgt: “genormeerd verschil” = “verschil in IMP” maal 24 gedeeld door 
“aantal spellen”. Voor wedstrijden bestaande uit 24 spellen, is het genormeerde verschil dus 
identiek aan het ongenormeerde verschil. 
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Artikel 13 
Bepaling van plaats en datum van een wedstrijd in de voorronden 
 

1. Het ontvangende team treedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het 
wedstrijdschema in overleg met het bezoekende team om datum, plaats 
en tijd van de wedstrijd overeen te komen. Het ontvangende team stelt 
ten minste twee speeldata voor, die op twee verschillende dagen in twee 
verschillende weken vallen. 
 

2. Indien op een door het RB voor elke voorronde te bepalen datum geen 
definitieve plaats en datum voor de ontmoeting is vastgesteld wendt het 
GL die het ontvangende team heeft ingeschreven, zich tot het RB dat da-
tum, plaats en tijd van de wedstrijd zal vaststellen. 
 

3. Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt en beide partijen zijn hiervoor 
verantwoordelijk (dit ter beoordeling van het RB) dan wordt dit behandeld 
alsof beide teams zich hebben teruggetrokken. Artikel 19 lid 7 is ook van 
toepassing. 
 

4. Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt en één van de partijen is hier-
voor hoofdzakelijk verantwoordelijk (dit ter beoordeling van het RB) dan 
wordt dit behandeld alsof het betreffende team zich heeft teruggetrokken. 
Artikel 19 lid 7 is ook van toepassing. 
 

5. Indien door overmacht (dit ter beoordeling van het RB) een wedstrijd niet 
heeft kunnen plaatsvinden op de afgesproken datum stelt het RB een 
nieuwe speeldatum vast. Op deze datum wordt de wedstrijd gespeeld, 
tenzij beide partijen een eerdere datum overeenkomen. De plaats wordt 
door het GL van het ontvangende team geregeld. Indien geen nieuwe 
speeldatum kan worden vastgesteld voor het eind van de speelperiode als 
bedoeld in artikel 12 lid 1, handelt het RB naar bevind van zaken. 
 

6. Indien een wedstrijd zonder voorafgaande toestemming van het RB niet of 
pas na afloop van de speelperiode als bedoeld in artikel 12 lid 1 wordt ge-
speeld worden beide teams van verdere deelname aan het toernooi uit-
gesloten, tenzij het RB anders beslist. 

 
 
Artikel 14 
Organisatie en wedstrijdleiding 
 

1. Elke wedstrijd in het toernooi om de NBB beker wordt geleid door een door 
het ontvangende GL uit te nodigen WL die in het bezit is van het diploma 
wedstrijdleider van de NBB of door iemand anders waarvoor door het RB 
expliciet toestemming is verleend. Bij overtreding is artikel 19 lid 4 van 
toepassing. De vergoeding van de WL komt voor rekening van het ont-
vangende GL. 
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2. Elke andere bekerwedstrijd wordt geleid door een door het ontvangende 
GL uit te nodigen WL, die ten minste in het bezit is van het diploma TCL 
van de NBB of door iemand anders waarvoor door het RB expliciet toe-
stemming is verleend. Bij overtreding is artikel 19 lid 4 van toepassing. De 
vergoeding van de WL komt voor rekening van het ontvangende GL. 
 

3. Het ontvangende GL is verplicht zorg te dragen dat de wedstrijden worden 
gespeeld in lokaliteiten en met materiaal die voldoen aan de door het RB 
daaraan gestelde eisen. Bij overtreding is artikel 19 lid 4 van toepassing.  
 

4. Indien door het bezoekende GL meer dan 70 km moet worden afgelegd, 
kan op verzoek van dit GL door het RB worden bepaald dat in een tussen-
liggende plaats zal worden gespeeld. De organisatie van deze wedstrijd 
geschiedt door het ontvangende GL. De kosten van de wedstrijdleiding en 
de zaalhuur worden dan gelijkelijk gedeeld door beide partijen. 

 
 
Artikel 15 
Wedstrijdvorm en winnaar 
 

1. Elke wedstrijd tussen twee teams wordt gespeeld volgens het Mitchell- 
duplicate systeem. Per wedstrijd worden 24 borden gespeeld tenzij beide 
teams van te voren overeenkomen meer borden te spelen en zij daar van 
het RB toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.  
 

2. Winnaar van de wedstrijd is het team dat een positief IMP-saldo heeft. In-
dien het IMP-saldo nul bedraagt wordt de wedstrijd gewonnen door het 
team waarvan de meeste viertallen een positief resultaat hebben behaald. 
 

3. Als op grond van lid 2 van dit artikel geen winnaar kan worden aangewe-
zen, wordt er geloot. Dit gebeurt direct na afloop van een wedstrijd door de 
WL, die beide captains uit een door hem geschud spel een kaart laat trek-
ken. De kaart met de hoogste waarde is winnend; indien beide captains 
een kaart van gelijke waarde trekken is de hoogste kleur bepalend. Zie de 
Spr voor de rangorden. 

 
 
Artikel 16 
Inrichting van de finale 
 

1. De kosten van de finale komen voor rekening van de NBB. 
 

2. Aan een finale nemen ten minste twee teams deel; er worden in de finale 
door elk viertal ten minste 30 borden gespeeld. Een finale wordt als één 
wedstrijd beschouwd. 
 

3. Nemen er twee teams deel, dan wordt volgens het Mitchell-duplicate sys-
teem gespeeld. 
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4. Nemen er meer dan twee teams aan een finale deel, dan wordt een sche-
ma gehanteerd waarbij elk viertal van een team tegen elk ander team 
eenzelfde aantal spellen speelt. Het saldo van de IMPs dat een team te-
gen een ander team behaalt, wordt omgezet in WP aan de hand van de 
door de Weko vastgestelde tabellen. Indien op grond van artikel 10 lid 1 
een team tijdens de finale van deelname wordt uitgesloten vervallen alle in 
de finale tegen dat team behaalde resultaten. 

 
 
Artikel 17 
Winnaar van de finale 
 

1. Indien een finale bestaat uit twee teams is het team dat een positief IMP-
saldo behaalt winnaar van het betreffende bekertoernooi. Bedraagt het 
IMP-saldo nul, dan wint het team waarvan de meeste viertallen een posi-
tief resultaat hebben behaald. Is ook dat aantal gelijk, dan beslist het lot, 
waarbij de procedure als beschreven in artikel 15 lid 3 wordt gevolgd. 
 

2. Indien een finale bestaat uit meer dan twee teams is het team dat het 
hoogste aantal WP behaalt winnaar van dat bekertoernooi. Bij gelijk eindi-
gen van twee of meer teams geeft het onderlinge resultaat in WP de door-
slag; is dat ook gelijk dan geldt het onderlinge resultaat in IMP; is dat ook 
gelijk dan geeft het in de gehele finale behaalde IMP-saldo de doorslag. 
Als ook daarna nog geen winnaar kan worden aangewezen dan beslist het 
lot, waarbij de procedure als beschreven in artikel 15 lid 3 wordt gevolgd. 
 

3. Het GL waarvan een team een finale wint, wordt tot het einde van het 
volgende toernooi houder van de beker. 

 
 
Artikel 18 
Overige wedstrijdvoorschriften 
 

1. De aanvoerders zijn verplicht vóór het begin van de wedstrijd de namen 
en lidmaatschapsnummers van de spelers aan de WL te overhandigen. 
Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de boete van artikel 19 lid 3 ver-
beurd. 
 

2. Het is de spelers niet toegestaan tijdens de wedstrijd onderling een stand 
op te maken. De stand wordt door de WL na elke ronde bekendgemaakt. 
 

3. Na afloop van de wedstrijd moeten de aanvoerders van de teams een 
door de WL volledig ingevuld wedstrijdformulier van een door het RB vast-
gesteld model ondertekenen; de WL ondertekent dit formulier eveneens. 
De aanvoerder van het thuisspelende team stuurt het formulier naar het 
bondsbureau. De uitslag dient binnen vijf werkdagen na afloop van de 
wedstrijd bij het bondsbureau bekend te zijn. Niet tijdig opsturen van het 
formulier wordt bestraft (zie artikel 19 lid 3) en kan leiden tot verlies van 
rechten (b.v. om als ‘beste verliezer’ door te gaan).  
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HOOFDSTUK 4 
 
 STRAFFEN EN BOETES 
 
Artikel 19 
Straffen en boetes 
 

1. Indien een wedstrijd met twee deelnemende teams door afwezigheid van 
één of meer spelers meer dan tien minuten te laat begint, wordt het team 
waarvan de spelers te laat zijn, bestraft met 10 IMP per onvolledig viertal. 
Indien een wedstrijd met meer dan twee deelnemende teams door toe-
doen van één of meer spelers meer dan tien minuten te laat begint, wordt 
een team bestraft met 3 WP per onvolledig viertal. 
 

2. Indien een wedstrijd niet binnen dertig minuten na het vastgestelde aan-
vangstijdstip aan alle tafels is begonnen door toedoen van één of meer 
spelers, wordt de wedstrijd voor een team waarvan niet alle spelers aan-
wezig zijn verloren verklaard, en wordt dat team van verdere deelname 
aan dat bekertoernooi uitgesloten, tenzij het RB anders beslist.  
Een GL waarvan een team zonder geldige reden, ter beoordeling van het 
RB, 30 minuten na het voor de wedstrijd bepaalde aanvangstijdstip niet 
volledig aanwezig is, verbeurt naast de straf bedoeld in dit lid een boete 
van € 50,-. 
 

3. Een GL dat verzuimt de WL een lijst met namen en lidnummers te over-
handigen of dat het wedstrijdformulier als bedoeld in artikel 18 lid 3 niet tij-
dig en/of niet volledig ingevuld inzendt aan het RB, verbeurt een boete van 
€ 10,-. 
 

4. Een GL dat als ontvangende vereniging geen zorg heeft gedragen voor 
een geschikte speelgelegenheid en/of voor wedstrijdleiding en/of voor 
goed en voldoende materiaal overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 
3, verbeurt een boete van € 50,-. 
 

5. Een GL dat heeft gespeeld met een daartoe volgens artikel 4 niet gerech-
tigde speler, verbeurt een boete van € 15,- als het één speler betreft, € 
25,- als het twee of meer spelers betreft. 
 

6. Een GL dat heeft gespeeld met een daartoe volgens artikel 5 niet gerech-
tigde speler, verbeurt onverminderd het bepaalde in artikel 10 een boete 
van € 50,-. 
 

7. Een GL dat een team zonder geldige reden, ter beoordeling van het RB, 
uit een bekertoernooi terugtrekt, verbeurt een boete van € 50,-. 
 

8. Alle boetes worden per overtreding verbeurd. Zij worden opgelegd door en 
moeten worden voldaan aan het RB, dat aan het GL bericht dat de boete 
is verbeurd. 



Bekerreglement NBB per 1 september 2004 pagina 12 van 12 

 
9. Beroep tegen opgelegde geldboetes dient binnen veertien dagen na ont-

vangst van het bericht bij het RB te worden ingesteld. 
 

10. Beroep tegen uitsluitingen en andere niet financiële straffen, dient binnen 
veertien dagen na ontvangst van het bericht bij de Commissie van Beroep 
te worden ingesteld. 
 

 
 
 
HOOFDSTUK 5 
 
 SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 20 
Onvoorziene omstandigheden en inwerkingtreding 
 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het RB. 
 

2. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2004. Met ingang van de-
ze datum vervalt het Bekerreglement 1996. 

 
Aldus vastgesteld door het Bondsbestuur 31 augustus 2004. 


