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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  JUMP'85 
April 2017 

 
 

Inhoud en inwerkingtreding 
Artikel 1 
Het huishoudelijk reglement van de vereniging Jump '85 omvat: 
• Een algemeen reglement, waarin de verplichtingen zijn opgenomen die de leden, het bestuur en 

bestuurscommissies jegens de vereniging hebben. 
• Een wedstrijdreglement, dat alle door de vereniging georganiseerde bridgewedstrijden en -competities regelt. 
• Een reglement van orde, dat de gang van zaken regelt tijdens de speelavonden en andere door de vereniging 

georganiseerde bridge-evenementen. 
• Bijlagen 

Het huishoudelijk reglement is in de Algemene Vergadering van 4 april 2013 vastgesteld en treedt in werking met 
ingang van 1 september 2013. Eerdere versies van het huishoudelijk reglement komen dan te vervallen. 
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden op dezelfde wijze als bepaald in artikel 18, lid 1 en 2 van de 
statuten. Indien het huishoudelijk reglement strijdigheden bevat met de statuten, prevaleren de statuten. 
 
 

ALGEMEEN REGLEMENT 
 
 

Leden 
Artikel 2 
• Aanmelding als lid geschiedt door het invullen en inleveren van een door de vereniging opgesteld 

aanmeldingsformulier bij de secretaris. Nieuwe leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging Jump '85. 

• Het bestuur kan een ledenstop instellen respectievelijk opheffen, wanneer de omstandigheden dat vereisen 
respectievelijk toelaten. 

 
 

Bestuur 
Artikel 3 
• De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Zij/hij is voorzitter van de algemene en 

bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor de (externe) vertegenwoordiging, zowel bestuurlijk als 
representatief.  

• De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, de agendering en notulering van algemene en 
bestuursvergaderingen, het beheren van het archief en de ledenadministratie. 

• De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging.  
• Eén lid van het bestuur fungeert als wedstrijdcommissaris. De wedstrijdcommissaris coördineert de externe 

wedstrijdactiviteiten van de club, beslist over de opstelling van vertegenwoordigende teams, coördineert de 
opleiding van verenigingskader en is de verbindingsschakel tussen de technische commissie, de 
arbitragecommissie en het bestuur. Op voordracht van de wedstrijdcommissaris benoemt het bestuur de 
voorzitter van de technische commissie. 

• Het bestuur mag, behoudens toestemming van de Algemene Vergadering, een door de Algemene Vergadering 
vastgestelde begroting met niet meer dan 10% overschrijden. Een investering van meer dan € 2.500  behoeft 
toestemming van de Algemene Vergadering. 

• Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid commissies en/of adviseurs in- of aan te stellen. 
• Het bestuur is bevoegd na goedkeuring van de Algemene Vergadering meerdere vaste competitieavonden of 

-middagen in te stellen als aanvulling op de vaste competitieavond op de donderdag. 
• Het bestuur is bevoegd deeltaken te delegeren. 

 
 

Contributie 
Artikel 4 
• Het contributiebedrag is geïndexeerd en opgebouwd uit drie onderdelen: verenigingscontributie, bondsbijdrage 

aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en bijdrage aan het jubileumfonds.  . 
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• De betaling van de contributie gebeurt door storting op de bankrekening van de vereniging, binnen een maand 
nadat de penningmeester de factuur heeft verzonden. 

• Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen tot vrijstelling, betalingsregelingen of vermindering van 
contributie te besluiten. 

• Leden, die op 1 september van het verenigingsjaar nog niet de 25-jarige leeftijd hebben bereikt, betalen de helft 
van de vastgestelde verenigingscontributie, de bondsbijdrage conform de door de NBB gehanteerde schaal voor 
jeugdleden en de bijdrage aan het jubileumfonds gelijk aan die van de andere leden.  

 
 

Technische Commissie 
Artikel 5  
De technische commissie is belast met de technische organisatie en leiding van de bridgeactiviteiten op de vaste 
clubavond en op andere door het bestuur vastgestelde speelmomenten. Tevens voert zij de administratie van de 
meesterpunten. De leden van de technische commissie worden op voordracht van de voorzitter van de technische 
commissie door het bestuur benoemd. 
De voorzitter van de technische commissie (in het vervolg aangeduid met “wedstrijdleider”) is belast met de leiding van 
de technische commissie. Specifieke bevoegdheden: 
• de samenstelling en onderlinge taakverdeling van de technische commissie.  
• de vormgeving van de technische organisatie van de bridgeactiviteiten conform het wedstrijdreglement en 

reglement van orde. Bij de technische organisatie kunnen onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider 
clubleden worden ingeschakeld, die geen lid zijn van de technische commissie. 

• nadere (ad hoc) besluitvorming om een goed verloop van de bridgeactiviteiten te waarborgen, zoals is geregeld 
in het wedstrijdreglement. De wedstrijdleider kan zijn bevoegdheid tot besluitvorming delegeren aan het lid (de 
leden) van de technische commissie die op de betreffende clubavond c.q. ander speelmomenten de feitelijke 
wedstrijdleiding in handen hebben. 

In gevallen m.b.t. de technische organisatie waarin niet wordt voorzien of daar waar de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, beslist de wedstrijdleider. Indien de wedstrijdleider daarbij afwijkt van het wedstrijdreglement of het 
reglement van orde, stelt zij/hij de wedstrijdcommissaris daarvan op de hoogte. 
 
 

Arbitragecommissie 
Artikel 6 
De arbitragecommissie is belast met de arbitrage op de vaste clubavond en op andere door het bestuur vastgestelde 
speelmomenten. Zij hanteert daarbij de spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB. en het aanvullend bepaalde in dit 
huishoudelijk reglement.  
De arbitragecommissie bestaat uit de arbiters die tijdens de bridgewedstrijden feitelijk arbitreren en de 
arbitrageprotestcommissie. Leden van de arbitrageprotestcommissie arbitreren niet op de clubavond c.q. andere 
speelmomenten. 
Tenminste eenmaal per seizoen komt de arbitragecommissie op initiatief van de wedstrijdcommissaris bijeen om de 
arbitrage op elkaar af te stemmen en eventueel nieuwe ontwikkelingen door te nemen. De leden beschikken over 
tenminste het CLA-diploma van de NBB. 
Op voordracht van de wedstrijdcommissaris benoemt het bestuur de leden van de arbitragecommissie. De leden van de 
arbitrageprotestcommissie worden door het bestuur in functie benoemd.  
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WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 

Algemeen 
Artikel 7 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse Bridgebond 
(NBB). Het wedstrijdreglement van de vereniging Jump’85 vormt een aanvulling daarop.  

 
 

Competitie 
Artikel 8 
Voor de aanvang van elk seizoen - september tot en met mei - zal de wedstrijdleider het volledige wedstrijdprogramma, 
na goedkeuring door het bestuur, aan de leden bekend maken. 
 
 
Artikel 9 
Per seizoen wordt een aantal competities gespeeld. Deze kunnen onder meer bestaan uit: 
• Parenwedstrijden. De scores worden berekend via de normale parentelling en omgezet naar rankingpunten op 

basis van de berekening in bijlage 1. 
• Butlerwedstrijden. De scores worden berekend via de Butlermethode en omgezet naar rankingpunten op basis 

van de berekening in zie bijlage 1. 
• Viertallenwedstrijden. Indeling in vaste groepen naar sterkte of op basis van een door de NBB erkende 

systematiek. 
• Pattonwedstrijden. Indeling in vaste groepen naar sterkte. 
• Andere door de NBB erkende wedstrijdvormen. Indeling en scoring worden dan nader bepaald door de 

wedstrijdleider conform de NBB-regels. 
• Bij overdrives, feestdrives en/of andere speelmomenten dan de vaste clubavond kan de wedstrijdleider van het 

wedstrijdreglement en het reglement van orde afwijken. 
 
 

Groepsindeling, ranking, promotie/degradatie 
Artikel 10 
Rankingpunten 
Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar 5 meest recent 
behaalde rankingpunten (zie Bijlage 1). Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan N keer 
rankingpunten behaald heeft (minder dan 5 rankingscores heeft), kent de westrijdleider een vervangende rankingwaarde 
(Rv) toe, die in plaats van ontbrekende rankingscores meetelt.  
Bij het begin van een nieuw seizoen kent de wedstrijdleider voor elke speler een Rv toe gebaseerd op de 5 meest recent 
behaalde rankingscores van het afgelopen seizoen. Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de wedstrijdleider een Rv 
zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen.  
Paren- en Butlerwedstrijden 
• Paren en driemanschappen worden in een groep ingedeeld op basis van het aantal rankingpunten, behaald door 

de spelers tijdens de laatste vijf gespeelde wedstrijden. Betreft het de indeling aan het begin van het seizoen dan 
gelden de gemiddelde rankingpunten behaald in de laatste vijf gespeelde wedstrijden van het vorige seizoen. Dit 
geldt afzonderlijk voor de Paren- en Butlercompetie. Rankingpunten, behaald in Butlerwedstrijden gelden 
derhalve niet voor de Parencompetitie, noch omgekeerd. 

• Nieuwe paren waarvan de spelers nog geen rankingpunten hebben gescoord, krijgen voor de eerste vijf 
wedstrijden een virtueel en vast aantal rankingpunten per wedstrijd. Dit aantal wordt door de wedstrijdleider 
vastgesteld op basis van de ingeschatte kracht van het paar (meesterpunten, bondsrating etc.) Na een wedstrijd 
gespeeld te hebben heeft het paar nog vier keer het in eerste instantie vastgestelde aantal rankingpunten  plus de 
behaalde score. Daarna drie keer etc. Na vijf gespeelde wedstrijden wordt het paar definitief op basis van de 
eigen scores ingedeeld. 

Viertallen- en Pattoncompetitie  
• De stand aan het eind van de competitie is bepalend voor promotie en degradatie. Uit een groep van minder dan 

acht viertallen zal steeds één viertal promoveren en één viertal degraderen. Uit een groep van acht viertallen of 
meer zullen steeds twee viertallen promoveren en twee viertallen degraderen. 

• Nieuwe viertallen of gewijzigde combinaties worden door de wedstrijdleider ingedeeld op basis van de 
ingeschatte kracht van de paren (rankingpunten, meesterpunten, bondsrating etc.) en de beschikbare ruimte in de 
groepen. 
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Wedstrijdleiding en arbitrage 
Artikel 11 
De wedstrijdleiding op de clubavond c.q. andere speelmomenten is in handen van door de wedstrijdleider aangewezen 
leden van de Technische Commissie.  
Bij iedere onregelmatigheid dient men onmiddellijk de arbiter te waarschuwen. Deze zal aan de hand van de spelregels 
voor wedstrijdbridge van de NBB en het huishoudelijk reglement een beslissing nemen. Deze beslissing dient tijdens de 
wedstrijd altijd aanvaard te worden. Tegen de beslissing van de arbiter kan na afloop van de speelavond geprotesteerd 
worden bij de betreffende arbiter. In het arbitragereglement (bijlage 2) is de protestprocedure nader geregeld. 

 
 

Samenstelling van paren 
Artikel 12 
• Bij de parencompetitie en de Butlercompetitie dient uiterlijk één week voor de aanvang van de competitie de 

samenstelling van de paren bij de wedstrijdleider bekend te zijn. 
• Bij de viertallen- en de Pattoncompetitie dient de samenstelling van de viertallen uiterlijk twee weken voor de 

aanvang van de competitie bekend te zijn. Heeft een paar op dit tijdstip nog geen viertal gevormd met een ander 
paar, dan kan de wedstrijdleider bepalen met welk ander paar een viertal gevormd zal worden. 

• Het is mogelijk dat een paar uit meer dan twee personen bestaat. Ook een viertal kan uit meer dan twee paren 
bestaan. De wedstrijdleider kan invalbeperkingen vaststellen voor de niet spelende persoon of het niet spelende 
paar. 

 
 

Vervanging 
Artikel 13 
Paren- en Butlerwedstrijden.  
• Verhindering of het willen spelen met een invaller dient gemeld te worden op de dag van de speelavond voor 

16.00 uur bij het daartoe aangewezen lid van de Technische Commissie, per telefoon, via de website of via het 
afmeldingboek. 

• Clubleden zijn te allen tijde gerechtigd met een invaller te spelen.  
Viertallen en Pattonwedstrijden 
• Bij het moeten verzuimen van een viertallen- en Pattonwedstrijd kan een viertal zich niet door een kompleet 

ander viertal laten vervangen. Voor maximaal twee leden van een viertal mogen vervangers optreden. Het viertal 
dient zelf de vervanging te regelen. Indien een viertal met invallers speelt, speelt het voor het behaalde resultaat. 
Vervanging behoeft niet gemeld te worden, tenzij de vervanger(s) deel uitmaken van een ander viertal dat in 
dezelfde groep speelt. Er kunnen in dat geval invalbeperkingen gelden. 

 
 

Afwezigheid 
Artikel 14 
Paren- en Butlerwedstrijden.  
• Een paar kan zonder consequenties voor de score afwezig zijn. Te veel afwezigheid heeft wel consequenties voor 

de kampioenschappen (zie artikel 16). Verhindering dient altijd en tijdig gemeld te worden (zie art.13). 
Viertallenwedstrijden: te allen tijde dient voor vervanging te worden gezorgd. 
Als op de clubavond één viertallenwedstrijd wordt gespeeld, geldt: 
• Indien een viertallenwedstrijd op een clubavond niet gespeeld kan worden, is het toegestaan - na overleg met de 

wedstrijdleider - de wedstrijd op een ander tijdstip te spelen. Als de wedstrijd deel uitmaakt van een serie die op 
achtereenvolgende clubavonden wordt gespeeld, moet deze in de week waarin de wedstrijd gepland was, 
plaatsvinden. De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid van deze regel af te wijken. De captains van de viertallen 
zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de uitslag bij de wedstrijdleider. 

• Indien een viertallenwedstrijd desondanks niet gespeeld kan worden, krijgt het hierdoor benadeelde viertal een 
score van 20-10 toegewezen. Blijkt na afloop van de competitie dat het eigen gemiddelde hoger is dan 20, dan 
krijgt men het eigen gemiddelde. Het viertal dat verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van een wedstrijd 
krijgt een score van 10-20 toegewezen. Het afwezige viertal behoudt de vervangende score behalve als het eigen 
gemiddelde na afloop van de competitieronde lager is. De vervangende score wordt dan naar beneden bijgesteld. 
Verzuimt een viertal een kwart van de wedstrijden (naar boven afgerond) in een viertallencompetitie, dan volgt 
automatisch degradatie. 
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Als op de clubavond meerdere viertallenwedstrijden worden gespeeld geldt de mogelijkheid tot inhalen niet en wordt 
bovenstaande regeling van vervangende scores voor het benadeelde resp. het verzuimende viertal toegepast. De regel 
van automatisch degradatie bij het verzuimen van een kwart van de wedstrijden is eveneens van toepassing. 
Pattonwedstrijden: te allen tijde dient voor vervanging te worden gezorgd. 
• Indien desondanks een Pattonwedstrijd niet gespeeld kan worden, krijgt het hierdoor benadeelde viertal een 

score van 10-6 toegewezen. Blijkt na afloop van de competitie dat het eigen gemiddelde hoger is dan 10, dan 
krijgt men het eigen gemiddelde. Het viertal dat verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van een wedstrijd 
krijgt een score van 6-10 toegewezen. Het afwezige viertal behoudt de vervangende score behalve als het eigen 
gemiddelde na afloop van de competitie lager is. De vervangende score wordt dan naar beneden bijgesteld. 
Verzuimt een viertal een kwart van de wedstrijden (naar boven afgerond) in een Pattoncompetitie, dan volgt 
automatisch degradatie. 

Afwezigheid als gevolg van bondswedstrijden of clubvertegenwoordiging: 
• Een paar dat op de clubavond niet aanwezig kan zijn omdat het Jump ‘85 ergens officieel vertegenwoordigt, 

krijgt voor die avond het eigen gemiddelde. I.v.m. de kampioenschapberekening wordt de avond als “aanwezig” 
geteld. 

• Een viertal dat op de clubavond niet aanwezig kan zijn omdat het een officiële bondswedstrijd speelt of Jump‘85 
ergens officieel vertegenwoordigt, krijgt voor die avond het eigen gemiddelde. Een paar van een viertal dat 
samenspeelt met een invalspaar omdat het nevenpaar deelneemt aan een officiële bondswedstrijd of Jump‘85 
ergens officieel vertegenwoordigt, speelt voor de gemaakte score. Deze score kan echter niet lager zijn dan het 
gemiddelde van het oorspronkelijke viertal. 

 
 

Meesterpunten 
Artikel 15 
Meesterpunten worden toegekend volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). 
 
 

Kampioenschappen 
Artikel 16 
Alleen paren die een voldoend aantal keren hebben deelgenomen aan alle competitievormen dingen mee naar het 
clubkampioenschap. Onder voldoende wordt verstaan dat is deelgenomen aan de viertallen- en Pattoncompetitie en dat 
van de paren- en Butlercompetitie de helft plus één (zonodig afgerond naar boven) wedstrijden is gespeeld. 
• Clubkampioen is het paar dat in alle competitievormen opgeteld het hoogste aantal rankingpunten heeft behaald. 

Onder staat beschreven welk aandeel hiervan uit de verschillende competitievormen komt. 
• Parenkampioen is het paar dat het hoogste aantal rankingpunten heeft behaald, wanneer van alle paren de beste 

scores van de helft plus één wedstrijden worden opgeteld. Dit aantal is tevens het “parenaandeel” voor het 
clubkampioenschap. 

• Butlerkampioen is het paar dat het hoogste aantal rankingpunten heeft behaald, wanneer van alle paren de beste 
scores van de helft plus één wedstrijden worden opgeteld. Dit aantal is tevens het “Butleraandeel” voor het 
clubkampioenschap. 

• Viertallenkampioen is het viertal dat na alle gespeelde wedstrijden in de eigen groep het hoogst is geëindigd. 
Voor het “viertallenaandeel” voor het clubkampioenschap wordt gekeken hoeveel viertallen in de groep hebben 
gespeeld en wat de eindrangschikking in de groep is geworden. Daarop worden rankingpunten toegekend 
volgens de berekening in bijlage 1. Vervolgens wordt het aantal clubavonden verdisconteerd, waarop is 
geviertald.  

• Pattonkampioen is het viertal dat na alle gespeelde wedstrijden in de eigen groep het hoogst is geëindigd.      
Voor het “Patton aandeel” voor het clubkampioenschap wordt hetzelfde systeem gebruikt als bij het viertallen. 
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REGLEMENT VAN ORDE 
 
 

Aanvang speelavond 
Artikel 17 
De vaste speelavond is op donderdagavond en begint om 19:30. Andere competitieavonden c.q. -middagen en hun 
aanvangstijden zullen – na goedkeuring door de Algemene Vergadering – bekend gemaakt worden aan de leden. 
De loopbriefjes dienen uiterlijk 5 minuten vóór de aanvang afgehaald te zijn. 
 
 

Bepaling ten aanzien van het roken 
Artikel 18 
Roken is in de speelruimte niet toegestaan. 
 

Systeemkaarten 
Artikel 19 
Alle paren dienen in het bezit te zijn van een volledig ingevulde systeemkaart en deze elke ronde voor de tegenstander 
op tafel ter inzage te leggen. 
 
 

Speeltempo 
Artikel 20 
Het normale speeltempo bedraagt 4 spellen per 30 minuten. vijf minuten voor het eind van elke speelronde geeft de 
klok een signaal, waarna een nieuw spel niet meer uit de boards/mapjes gehaald mag worden.  
• Indien door te langzaam spelen een spel niet meer gespeeld kan worden krijgen beide paren op dit spel het eigen 

gemiddelde van de zitting. Het spel wordt als “niet gespeeld” ingevoerd. Dit kan bij een te langzaam spelend 
paar twee keer tijdens een zitting gebeuren. Gebeurt het vaker dan wordt op de volgende spellen door de 
ingeroepen arbiter een arbitrale score van 40% toegekend aan het “overtredende” paar. De wedstrijdleider kan 
bijvoorbeeld voor startende bridgers hiervan afwijken en eventueel compensatie bieden aan het “niet 
overtredende” paar. 

• Indien aan een tafel van een meespelende wedstrijdleider, arbiter of T.C.-lid één of meerdere spellen niet 
gespeeld kunnen worden als gevolg van organisatorische activiteiten of arbitrage dan wordt op dit spel (deze 
spellen) een arbitrale score van 60% aan beide partijen toegekend. Mocht de gemiddelde score van de gespeelde 
spellen van die zitting hoger zijn dan 60% dan wordt de arbitrale score hieraan aangepast. 

 
 

Taken Noord- en Oostspeler 
Artikel 21 
Aan tafel zijn Noord en Oost verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, zoals de keuze van de juiste tafel, de 
juiste windrichting, de juiste tegenstanders, etc. Noord voert bij elk spel na de uitkomst de volgende gegevens in: het 
spelnummer, het contract en de kaart waarmee is uitgekomen en na afloop van het spel het resultaat. Oost controleert de 
invoer en meldt desgewenst de resultaten van andere paren op het spel, ervoor zorgend dat dit op andere tafels niet 
gehoord kan worden.  
Indien zonder bridgemates wordt gespeeld, is Noord verantwoordelijk voor het vastleggen van de resultaten per spel en 
Oost voor de controle daarop. 

 
Assistentie 

Artikel 22 
Nadat het laatste spel is gespeeld, brengt Noord al het materiaal naar de daartoe aangewezen plaats. 
Aan het begin van het seizoen maakt de wedstrijdleider een rooster bekend welke leden op welke avond assistentie 
verlenen bij de inrichting en het opruimen van de zaal. Bij verhindering zorgen de aangewezen leden zelf voor 
vervanging. 
 
 

Uitslag 
Artikel 23 
Zo veel mogelijk wordt aan het eind van de speelavond, eventueel onder voorbehoud, de uitslag gepresenteerd. Zo snel 
mogelijk wordt de uitslag gepubliceerd op de website. Indien zonder bridgemates wordt gespeeld bepaalt de 
wedstrijdleider de werkwijze t.a.v. scoreverwerking en publicatie van de uitslag. 
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Bijlage 1  
Toe te kennen rankingpunten 

 
 
 
 
 
Per speelavond krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij 
of zij gespeeld heeft. Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde M van rankingpunten. Voor het behalen van een 
gemiddelde score (50 % bij parenwedstrijden, 0 G-IMP bij butlerwedstrijden, en 10 VP bij viertallen- en 
pattonzittingen) worden M rankingpunten toegekend. Voor beter scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor 
slechtere scores minder. Bij behalen van een score T (zie onder) worden M+B punten toegekend, bij een score t, M-B 
punten. (B = 20) T en t worden bepaald per wedstrijdvorm. Voor andere scores hoger of lager dan T of t, worden 
rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal. Er 
gelden de volgende gemiddelde waardes M voor de verschillende lijnen:  

        
lijn  M gemiddeld  

A   80  
B  70  
C  60  

 
Er gelden de volgende scores T en t per wedstrijdvorm:  
 
paren T = 63,5 % t =36,5% 
butler T = 2 G-IMP t = -2 G-IMP 
patton/viertallen T = 17 VP t = 3 VP 
 
Hiermee berekenen we de rankingpunten gebalanceerd (Rb) als volgt:  
 

 
 
NBB-Clubranking 

parenwedstrijden en voor butlerwedstrijden. Op dit moment gebruiken we standaard de  ST ,B          
volgende waarden, die door elke club aangepast kunnen worden: 
 

ST ,P  = 63,5% 

ST ,B  = 2,0 G-IMP 

 
Hiermee berekenen we de rankingpunten gebalanceerd   als volgt:R )( B  
 

R̄   gemiddelde rankingpunten voor de gespeelde lijn 

S̄   Gemiddelde score (50% of 0 G-IMP) 

ST   of of , afhankelijk van de wedstrijdsoortST ,P ST ,B  

Bz   breedte van de lijnen in de zitting 

S   Score, behaald door een paar 

Rb  = (afgerond op een heel getal)S ) / (S ) /2  R̄ + ( − S̄ T − S̄ · Bz  

 
In analogie met is (“bottom score ”) de score waarvoor rankingpunten toegekend   ST   SB       Rb   
worden. We kunnen eenvoudig afleiden van als volgt:SB ST  

S )SB = S̄ − ( T − S̄   
Tot slot moet nog vermeld worden dat de gebalanceerde berekening rankingpunten kan            
opleveren die of hoger zijn dan of lager dan :Rt Rb  
 

(S) , voor SRB > Rt  > ST  

(S) , voor SRB < Rb  < SB  

 
Minder wiskundig gezegt kan een paar dat heel erg hoog scoort ook heel erg veel               
rankingpunten verdienen (bijvoorbeeld boven de 100 in de A-lijn). En super lage scores (bijv.              
25%) vertalen zich in respectievelijk weinig rankingpunten. Maar, dat is niet meer dan een              
afspiegeling van de tafelresultaten. 
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Bij speelavonden met parenwedstrijden of butlerwedstrijden  krijgen de meespelende spelers rankingpunten voor het 
door hun behaalde resultaat in de gespeelde lijn.  
 
Bij speelavonden in de viertallen- en pattoncompetitie krijgen de spelers een keer per speelavond rankingpunten op 
basis van de gemiddelde prestatie van hun team (viertal) als volgt: Voor elk team wordt de speelsterkte berekend als 
gemiddelde van de rankings van de vier spelers die op een avond spelen. Voor elk team is de weerstand W het 
gemiddelde van de speelsterkte van de twee tegenstander teams. De spelers van een team krijgen rankingpunten volgens 
de boven gegeven uitleg waarbij M = W wordt gehandhaafd.  
 
Zittingen met afwijkende hoeveelheid lijnen: Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden gemiddelde M en 
breedte B van elke lijn gerekt naar rato van de aantal gespeelde lijnen.  


