
  Bridgeclub Waregem             Reglement clubkampioenschap  
 

1. Er wordt gespeeld met vaste paren. Een ‘vast paar’ moet ten laatste op de 3de 
speeldag (juni) gevormd worden. 

2. Indien de spelers van een vast paar na de 3de speeldag elk afzonderlijk met een 
andere speler aantreden, telt hun uitslag en deze van hun meespelers niet mee voor 
het eindklassement. Voor de eerste 2 speeldagen wordt een gemiddelde gemaakt 
van beide spelers … ≠ 

3. Een paar moet minstens 6 keer samenspelen om in aanmerking te komen voor het 
eindklassement. 

4. Een speler mag zich laten vervangen door een clubspeler, ongeacht zijn of haar 
handicap.  

5. Het kampioenschap wordt betwist tussen clubleden maar een clublid mag - ten 
uitzonderlijke titel - aantreden met een niet-lid (bestuursvergadering van 1-10-17) 

6. De beste 9 resultaten komen in aanmerking voor het eindklassement (men moet dus 
tenminste 9 geldige resultaten kunnen voorleggen); met slechts 8 geldige resultaten 
komt een paar niet in aanmerking voor de titel van clubkampioen. 
De beste 9 resultaten moeten minimaal 6 resultaten van het vast paar en 3 met een 
vervangende speler bevatten. 

7. De handicap wordt berekend per persoon volgens de afdeling waarin iemand 
speelde in het jaar dat voorafgaat aan het clubkampioenschapjaar. 
Indien 2 spelers uit verschillende afdelingen samenspelen, dan wordt de handicap 
samengeteld.  
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    Nat. Ere 0% 
Nat. I 1% 
Nat. II 2% 
Nat. III 3% 
Liga 1 4% 
Liga 2 5% 
geen competitie 6% 

1. De handicap van een speler wordt gecorrigeerd (verlaagd) indien jij/zij het jaar 
voordien in de eerste 3 werd geëindigd : 
- het eerste paar (de clubkampioen) verliest per persoon 3% aan handicap 
- het tweede paar verliest 2% per persoon 
- het derde paar verliest 1% per persoon 
Clubspelers die in de nationale reeksen spelen en reeds 0% handicap hebben, 
kunnen in een min-situatie terechtkomen (negatieve handicap). Indien beide spelers 
negatief staan wordt een gemiddelde genomen. 
Elk jaar dat men niet in de prijzen valt (niet bij de eerste 3 eindigt) wordt voor wie een 
verlaagde handicap heeft een positieve correctie van 1% per jaar toegepast. 



Bv. : wie in Liga I speelt en een gecorrigeerde handicap heeft van 3%, krijgt het jaar 
nadien (in zoverre hij/zij niet in de prijzen valt) opnieuw 4% handicap (zijnde de 
handicap voor een Liga I speler)toegewezen … 
Indien een paar twee jaar na elkaar in de prijzen valt, wordt de verlaagde handicap 
samengeteld.  

2. De spelers van het winnende paar van elke speeldag krijgen elk een waardebon van 
10€ (Waregem-Bon) 
Een paar kan maximaal één waardebon winnen per kampioenschap-jaar. 
De eerste 3 paren in de eindrangschikking krijgen geldprijzen tijdens het jaarlijks souper 
op de kampioenenviering. 
De geldprijzen worden geschonken door de club.   


