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Kaderdag Wedstrijdleiders 2018

Henk Uijterwaal
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Waarom zijn we hier?
● Wie ben ik?
● Wie zijn jullie?

– Actieve wedstrijdleiders en TC leden van ±25 clubs
– Regelmatig bezig met organisatie en wedstrijdleiding

● Waarom een kaderdag?
– Heel veel kennis en ervaring
– Maar we weten zelf niet altijd alles
– Goed om eens een keer bij elkaar te zitten

● Doelen van vandaag
– Informatie uitwisselen
– Contacten leggen
– Wat van elkaar leren  
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Programma
● Welkom, inleiding (15')

– Waarom zijn we hier?
– Opleidingen tot WL
– Artikel 57

● De film “Hoe hoort het eigenlijk” (45')
● Pauze
● Live arbitrages, 3 live arbitrages (45')
● Pauze
● NBB clubrankingsysteem (60')
● Rondvraag (15')

– Strafkaarten
● Borrel en napraten
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“Huisregels”
● Interactieve dag 

– Succes staat of valt met jullie inbreng
– Geef je mening, deel je ervaringen!
– Aarzel niet om vragen te stellen
– Liever teveel discussie dan te weinig

● Maar...
– 25 clubs, ieder met zijn eigen sfeer, cultuur en “wat werkt en wat niet”
– Clubspecifieke zaken bespreken we niet
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Slides en ander materiaal
● Deze slides en al het aanvullende materiaal komen op mijn site

● Adres volgt per email

● Als jullie zaken opbrengen waar mensen belangstelling voor
hebben, dan zet ik ze er graag bij.
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Opleiding tot WL, huidige situatie

● 3 cursussen (CLA, CLB en WL) met examens
● Cyclus van 2 jaar
● Aparte cursus voor het NBBR
● CLA sloot niet goed (meer) aan bij behoefte clubs

Clubleider A (CLA) 
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Opleiding tot WL, nieuwe situatie

● BVC: BasisVaardigheden Clubleiding
– BVC Organiseren
– BVC Arbitreren

BVC
Organiseren

BVC
Arbiteren
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BasisVaardigheden Clubleiding
● 2 modules:

– BVC-Organiseren: organiseren van een speelmoment
– BVC-Arbitreren: de meest voorkomende arbitrages

● Op 2 manieren te volgen:
– Electronische leeromgeving, thuis achter de PC
– Traditionele cursus met een docent

● Geen examen meer, wel een zelftest
– BVC-O plus BVC-A is ongeveer het oude CLA
– Zelftest vereist voor deelname aan CLB
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BVC Organisatie
● Een wedstrijd organiseren: zaal, materiaal, inschrijven, ...
● Gebruik van de computer
● Kiezen van een schema
● … nu gaan de spelers spelen … 
● Uitrekenen van een parenwedstrijd
● Gedrag aan tafel
● Biddingboxen
● Bevoegdheden van de WL

● Het opzetten van een viertallenwedstrijd
 

11

BVC Arbitreren
● … de spelers zitten aan tafel en hebben de kaarten gepakt …
● Juiste gang van zaken

– Boards, stopregel, alerteren, biddingbox, neerleggen kaarten…
● Meest frequente problemen:

– Wijziging van een bieding
– Onvoldoende bod
– Voor de beurt bieden
– Voorspeelstraffen
– Uitkomst van de verkeerde hand
– Strafkaart
– Verzaken
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In het district MOG
● Traditionele BVC-O en BVC-A Cursus

– April/Mei 2018 (uitverkocht)
– Bij voldoende belangstelling zal de cursus herhaald worden

● Voor de start van CLB 
● September/October 2018, details nog vast te stellen

● BVC-O/A in electronische leeromgeving
– Kan op ieder moment starten
– €20/module
– Ideaal om een vrijwilliger snel de basis te leren

● CLB cursus November 2018 – Maart 2019
● WL winter 2019-2020
● NBBR cursus op verzoek (en aangepast) 
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De nieuwe spelregels
● Ingevoerd per 1/9/2017

● Soepel, verrassend weinig problemen

● WBF weet nog steeds niet wat ze precies willen met de vergelijkbare bieding

● Artikel 57 in NL verkeerd begrepen
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Art 57A. Voortijdig voorspelen
● Situaties:

A) Tegenspeler speelt voor in de volgende slag voordat zijn partner in de
lopende slag heeft gespeeld, of

B) Tegenspeler speelt bij als zijn partner in de lopende slag aan de beurt is

● De kaart wordt een grote strafkaart
● 4 opties voor de leider voor de partner van de overtreder:

1. ... moet hoogste kaart in de kleur bijspelen

2. … moet laagste kaart in de kleur bijspelen

3. … moet een kaart in een door de leider aangeduide kleur spelen

4. ... mag geen kaart in een door de leider aangeduide kleur spelen
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Art 57D. 
Gereed gehouden kaart

● Tekst niet al te duidelijk
– In Nederland daarom verkeerd begrepen
– Tekst in WEKO Wijzer is onjuist. Rectificatie volgt

● Wat wel?
– Geval 1

● Zuid (leider, dummy) speelt een kaart
● West denkt na
● Oost trekt alvast een kaart maar laat hem niet zien

– Geval 2
● Zuid speelt, West speelt bij
● Leider denkt na over de kaart in Noord
● Oost trekt alvast een kaart maar laat hem niet zien
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Art 57D. 
Gereed gehouden kaart

● Artikel 45C bepaalt of de kaart gespeeld is, hij mag dus soms
terug

● Het trekken van de kaart is OI voor de partner
● Voordeel voor de overtreder kan worden weggenomen 

♦ AV10

♦ 2
N

W O
Z

1. Kaart dicht op tafel
2. ♦ B

♦ 3
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Tijd om naar de film te gaan...
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Hoe hoort het eigenlijk?
● Film gemaakt in opdracht van de NBB

● 2 delen: spel alleen en spel met uitleg

● Leukste: zelf turven of je alle fouten hebt gezien

● Volgens mij hebben de makers zelf twee fouten gemist...

 
19

Film nabespreking
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Moviemistakes.com
● Dummy zuid legt maar 12

kaarten neer en dat valt
niemand op

● 1 ♣ - 3 ♣ als Ghestem? 
● Maar 1 ♣ was toch 16+?
● Wie speelt dat zo? 

11-06-18
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Koffie!
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Live arbitrages
● Problemen met de nieuwe spelregels, uit het district
● Spellen zijn gedeeld, 1-5-9, 2-6-10, 3-7-11 zijn identiek
● Opzet: 

– groepjes van ongeveer 8 man
– per spel 2 arbiters aanwijzen
– 4 spelers pakken een spel, lezen de beschrijving door en spelen het spel

totdat de arbiter geroepen wordt. Beetje toneelspel is de bedoeling
– 1e arbiter komt en neemt beslissing
– herhaal met de 2e arbiter
– Ongeveer 5 minuten per arbiter

● Conclusie per tafel
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Maar 2 kaarten... 
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Maar 2 kaarten
● Voorbeeld van het nieuwe artikel 68

– “Doorspelen met instemming van alle spelers na een claim mag maar is
voor eigen rekening en risico”

– Hier lijkt het erop dat iedereen vond dat we door moesten spelen
– Resultaat (2 slagen voor NZ) staat

● Oude regels:
– Spelen na claim vervalt
– Arbiter mag beslissen dat west het goed doet
– Resultaat 1 slag voor NZ
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Pierre Ghestem is still alive
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Pierre Ghestem is still alive
● West mag redelijkerwijze aannemen dat 3♣ zwak met klavers is
● NZ worden tegenspeler dus geen correctie voor de uitkomst
● Na afloop spelen wel correctie (maar west heeft al een vraag

gesteld)
● Arbiter moet uitvinden wat NZ nu eigenlijk spelen 
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Pierre Ghestem is still alive
● Variant 1

– Bestaande afspraak gedurende langere tijd
● Systeemkaart, systeemboek, “blauwe ogen” van NZ

– Geen overtreding
– Noord mag conclusie uit zijn kaart trekken 
– Score staat

● Variant 2
– “Vorige week in de auto zei ik ...” is geen afspraak
– Zuid wist ook nergens meer van
– De oude afspraak (Ghestem staat)
– Score naar 5♦ gemaakt 
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6, 7, 12, 13
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6, 7, 12, 13
● Clubarbiter:

– Arbitrages op volgorde behandelen: denkpauze, dan de claim
– 7 ♥ mogelijk ingegeven door de denkpauze, dat sta ik niet toe, we spelen

6 ♥
– Claim is onjuist, leider verliest normaal gesproken een slag
– In 6 ♥ worden 12 slagen gemaakt, dus NZ 6 ♥, =

● OW waren niet helemaal blij met deze beslissing
● Na overleg

– Bezwaar tegen de claim is op tijd (79C)
– Claim moet hersteld worden, dus 7 ♥, -1
– Zouden OW nu nog bezwaar maken tegen het 7 ♥ bod?
– Natuurlijk niet, dus dit hoeven we niet meer te beoordelen
– “Kwaad straft zichzelf”
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Koffie!
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NBB Clubranking Systeem
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Disclaimer
● Het 1e boek waarin Multi-Landy tegen

1NT wordt beschreven

● … I feel like a male reporter writing
about a ladies' fashion show: I've seen
most offerings in use, but, by and large,
I have never actually tried them myself

● … ik voel mij als een mannelijke reporter bij een
damesmodeshow: ik heb de stukken gedragen
zien worden maar, ik verzeker u, dat heb ik zelf
nooit geprobeerd  
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Het speelveld
● Utrecht, 1980

– Gemiddelde leeftijd rond de 50
– Spelers gebonden aan

schoolvakanties
– Verplichte opkomst
– De clubavond was heilig

● Arnhem, 2018
– Gemiddelde leeftijd rond de 70
– Schoolvakanties? Wanneer zijn

die?
– Opkomstplicht??
– We komen graag bridgen,

maar als we niet kunnen,
komen we niet
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Meer problemen
● Spelers zijn soms langere tijd afwezig

– Serie overslaan?
– Niet altijd te plannen

● Door teveel afmeldingen wordt een lijn te klein
– Combineren van groepen blijft natte vingerwerk

● 2 paren splitsen zich, hoe deel je de nieuwe paren in?
● Tactische afmelding 
● Wat doe je met paren die niet wekelijks kunnen spelen?
● Combiparen en gasten
● Combitafels
● ...
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Regels, regels en geen oplossing
● Je kan proberen dit in regels te vangen

– Maar wat je ook doet, je vergeet altijd wel een geval

● Er is geen sport waarbij zoveel geschreven is over afmelden en
afwezigheid, als bij bridge, en het is nooit goed
– Ben Schelen, WL

● Tijd voor een structurele oplossing
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Oplossing: Flexibele competitie
● Dynamische indeling van groepen gebaseerd op huidige

speelsterkte
– Groepen geen doel op zich, maar een hulpmiddel
– Wekelijks actuele indeling
– Je daalt alleen als je slecht speelt, niet door afwezigheid

● De NBB Club Ranking
– Thilo Kielmann, BC de Hulksbrug
– Uitontwikkeld en nu voor alle clubs beschikbaar
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Ranking, hoe werkt het?
● Per gespeelde zitting scoort iedere speler rankingpunten

– A: 100...60, 
– B: 90...50 
– C: 80...40, enz

● Per lijn
– 63.5%/2.0 GIMP/17.0 VP: maximum
– 50%/0.0 GIMP/10.0 VP: gemiddeld
– 36.5%/-2.0 GIMP/3.0 VP: minimum
– Overige scores naar evenredigheid

● Alles is instelbaar!
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Ranking van een speler
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Ranking van een paar
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Lijnindeling
● Ranking van alle bekende

paren
● Wekelijks te wijzigen
● Groepsindeling volgt nu

automatisch:
– BV: 14, 14, rest
– 2 groepen bij veel afmeldingen

● Webpagina toont geschatte
indeling
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Automatisering

● NBBR om de uitslag te berekenen
● NCR om de rankings te beheren
● ±10 minuten werk voor de WL, wordt steeds minder

Zittingsuitslag

Indeling volgende zitting
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Automatisering
● NCR is een cloud based oplossing

– Gratis!
● NBB deel
● Gmail account
● Google Drive en Apps

– Werkt overal mits je een internetaansluiting hebt
– 4G telefoon is voldoende

● NBBR versie 4.0 zal naar verwachting de NCR volledig
integreren
– Zomer 2018
– Tester laat weten “Het werkt sneller en eenvoudiger”
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Rekenprogramma 4.0
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Keuzes voor de club
● De clubs blijven autonoom en kunnen hun eigen keuzes maken

– Paren, butler of een mix?
– Spelen we een viertallencompetitie? 

● Zo ja, hoe? Telt hij mee in de NCR?
– Tellen feestdrives mee voor de ranking?
– Clubkampioen individueel of per paar?

● Aantal scores, afvalscores, driemansparen, nieuwe paren, ...
– Aantal groepen, aantal paren per club
– Instellingen NCR

● Aantal uitslagen, aantal rating punten
● Startscores

– ...
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Documentatie, aanvraag
● Diverse beschrijvingen

– Technisch
– Voor de leden

● Handleidingen
– NCR-manager
– NBBR
– Systeemeisen

● Aanvraagformulier
– Gratis, paar dagen

● Pointers zet ik bij de documentatie van deze dag
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Problemen uit het veld
● Sinds het invoeren van de NCR zoekt men geen invallers meer,

gevolg is dat de opkomst is gedaald

● De C-lijn heeft altijd de stilzit (en dat vinden ze niet leuk)

● De viertallencompetitie vertekende de rankings

● Ik speel altijd tegen dezelfde paren
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Dit willen wij ook!
● Invoeren kost tijd en moeite

– Clubs die de NCR willen invoeren
– WL's die een collega er best even willen helpen
– Ik heb een lijstje met clubs die de NCR gebruiken/hebben aangevraagd
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Rondvraag?
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Wat op het whiteboard staat
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Slot
● Wat vonden jullie van deze dag?

● Voor herhaling vatbaar?

● Tevreden met de mix?
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Borrel


