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Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden aan alle leden. Aansluitend wordt deze brief op de website 

geplaatst. Ook liggen enkele exemplaren ter inzage op de clubavond. 

 

 

Heb je op- en /of aanmerkingen, ideeën of suggesties voor de volgende nieuwsbrieven, laat het gerust weten aan de 

redactie, via nrbc.capelle@gmail.com. 
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1. Beginnerscursus 

Dit voorjaar starten we met 

een beginnerscursus bridge. 

De cursus zal verzorgd 

worden door niemand minder 

dan Jacques Barendregt, de 

schrijver van deze moderne en 

kersverse leermethode. 

Heb je vrienden, familie, 

bekenden, die willen leren 

bridgen, maak ze dan alvast 

“warm”. Wordt vervolgd. 

 

2. Systeemkaarten 

We zien steeds meer systeemkaarten in de A-lijn. In de 

andere lijnen  … mwâh…. Het is goed om te zien dat 

een groeiend aantal paren een systeemkaart hebben 

gemaakt. Heb je nog geen systeemkaart en wil je hulp 

bij het maken, laat dit dan even weten aan een van de 

leden van de wedstrijdcommissie. 

Wil je zelf iets maken, kijk dan vooral even bij de 

buren in Assen. (Verrassend goed en eenvoudig.) 

Nog een tip: laat de kaart achter in een speciaal daar 

voor bestemd bakje in de kast. Vergeten kan dan niet 

meer. 

 

3. Spelregels 

Het grote witte scherm in onze 

zaal wordt voor aanvang en 

tijdens de pauze gebruikt om 

jullie wegwijs te maken in de 

wereld van de spelregels. 

Bij een onregelmatigheid tijdens 

het spel is het gewenst dat je een 

van onze arbiters aan tafel uitnodigt. Zij/hij zal je graag 

nadere uitleg geven en vertellen hoe het opgelost kan 

worden. 

 

4. Laddercompetitie 

De eerste zitting van de 

laddercompetitie zit er op. Er 

volgen in februari, maart en 

april nog drie zittingen, 

ingedeeld op speelsterkte. 

We spelen deze competitie 

volgens de IMP-telling. In de bijlage bij deze 

Nieuwsbrief lees je meer over het spelen om IMP’s. 

 

5. Agenda 

Je ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een 

clubontmoeting met BC de IJssel. 

 Wanneer: zaterdagmiddag 6 april 

 Waar: IJsselzicht 

 Je speelt zoals je gewend bent 24 spellen: 6 ronden 

van 4 spellen, tegen verschillende tegenstanders 

van de andere vereniging. 

 We delen in op speelsterkte. 

 

6. Externe wedstrijden 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur heeft besloten om het meedoen aan externe 

wedstrijden als volgt financieel te ondersteunen: 

 Deltabokaal: voor maximaal twee teams die 

meedoen wordt 50% van het inschrijfgeld vergoed 

door de club. 

 Districtsviertallen: voor maximaal twee teams 

worden de kosten van het inschrijfgeld volledig 

vergoed. 

 Honneursdrive: het bestuur nodigt hiervoor een 

paar uit dat de club mag vertegenwoordigen. De 

kosten van het inschrijfgeld worden volledig door 

de club vergoed. 

 Overige externe wedstrijden : deze worden niet 

vergoed.  

Financiering dient voorafgaande aan de wedstrijd 

aangevraagd te worden bij de penningmeester van de 

club. Reiskosten en bijkomende kosten zijn voor 

rekening van de deelnemers. 

file://///QNAP/home/QNap%20NRBC/nrbc.capelle@gmail.com
https://www.assen35.nl/technische-info/systeemkaart/
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Ladder Competitie en IMP-telling (bijlage bij Nieuwsbrief 2) 
 

Veel paren-bridgewedstrijden worden gespeeld volgens de Matchpuntentelling. Het is lekker 
overzichtelijk: je krijgt voor elk spel een percentage en opgeteld na 24 spellen weet je je gemiddelde 
percentage. 
 
MAAR: 
Ken je dat gevoel: “goed gespeeld, maar het percentage valt tegen”? Of het omgekeerde: “we 
hebben best wel fouten gemaakt, maar we scoren toch nog 53%”! 
Dat verschil in verwachting kan zo maar tot +/- 10% oplopen! 
Een oorzaak hiervan is dat extreme scores of uitschieters van andere paren een belangrijke rol 
spelen. Verder wordt er bij het verdelen van de matchpunten gekeken naar de rangschikking op een 
spel en niet naar de scores zèlf die op een spel gemaakt worden. 
 
Er is een alternatief voor de Matchpuntentelling: de IMP telling. IMP is de afkorting van 
International Match Points. 
Hierbij worden extreme scores geëlimineerd, met een gebalanceerde uitslag als gevolg. Je scoort 
punten door je eigen aanpak van een spel en je bent minder afhankelijk van wat anderen doen. 
 
Het valt op dat je bij de IMP-telling zowel een positief als negatief resultaat kunt halen. Heb je 0 IMP 
dan komt dat overeen met 50% o.b.v. matchpunten. 
 
Het uitbieden en maken van manches en slems levert over het algemeen een goede score op. Dit  
zijn enkele voorbeelden van (kwetsbare) scores die in de OW richting gemaakt worden: 

3SA C. De NZ-score levert -600 op. OW krijgt +600. 
6SA C. De NZ-score levert -1440 op. OW krijgt +1440. 

Als in een spel 12 of 13 slagen maakbaar zijn, dan worden degenen die slem uitbieden het best 
beloond. Laten we eens naar de frequentiestaat van het volgende spel kijken. De beide methodes 
van telling zijn naast elkaar afgebeeld zodat de verschillen zichtbaar worden. 
 

 
 

Zie de Matchpuntentelling: 

 Wat opvalt is dat 3SA+3 in Matchpunten altijd nog 60% oplevert. 

 Het verschil tussen 3SA +3 (60%) en 6SA C (80%) enerzijds en 6SA C (80%) en 6SA +1 (100%) 
is even groot, nl. 20%. 

Zie de IMP Telling: 

 De paren die het slem uitbieden worden rijk beloond met resp. 11 en 12 IMP’s. 

 De paren die het slem niet uitbieden scoren negatief -4, -5 of -6 IMP’s. Het paar wat down 
gaat krijgt zelfs-14 IMP’s. 
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Nog een voorbeeld: 

 
 

 Wat opvalt is dat het verschil tussen 3SA maken en 4♠-1 down gaan in Matchpunten heel 
klein is: nl. 20%. Vergelijk je de IMP telling dan is het verschil 12 IMP’s (!) 

 Verder zie je dat het bieden van manches veel IMP’s oplevert, maar ook het gedoubleerd 3-
down spelen van een uitneem-bod is zeer de moeite waard. 

 Ook zie je dat het in IMP’s niet uit maakt of 4♠ of 3SA biedt en maakt. 
 
Voor het bieden en spelen moet je met de IMP telling iets anders bieden en spelen: 
 

 Als je vermoedt dat de manche er in zit dan moet je hem ook bieden. 
 Zit een manche of en slem er niet in, maak dan gewoon je contract. 
 Gok niet op overslagen met de kans op down gaan. De overslag levert 1 IMP op, maar down 

gaan kost altijd meer. 
 Doubleer geen deelscores. Een gemaakt gedoubleerde deelscore levert voor de 

tegenstanders veel punten op. 
 Neem als tegenspelers wat meer risico om het (manche-)contract down te spelen. 
 Als er slem in zit, mis hem dan niet. 

 
Conclusie: 

 Beide manieren van puntentelling hebben hun voor en nadelen. 

 Voor een aantal bridgers is de Matchpuntentelling overzichtelijk en vertrouwd. 

 Voor een aantal bridgers wordt de IMP telling als eerlijker beschouwd. 
 
Bij de ladderzittingen in seizoen 2018-2019 spelen we om IMP’s. Ladderpunten krijgt je op basis van 
de zittingsrang. Zie het ladderreglement. 
 
Januari 2019 
Wedstrijdcommissie NRBC-Capelle 


