
Uitleg “PuntenRanking” 
Hier ziet U een voorbeeld van een puntenlijst die gekoppeld is aan elke serie-uitslag 

(competitieronde) van een seizoen. 

Door deze “puntenlijst” ontstaat er vergelijking van alle paren van onze bridgeclub gebaseerd op 

een gemiddelde prestaties gedurende een geheel seizoen. Deze indeling wordt ook gebruikt om 

bij de eerste serie van elk nieuw seizoen de groepen in te delen. 
Ook is het de bedoeling dat er een “clubkampioen” uit komt aan het einde van het seizoen. 

De clubkampioen is het paar dat de minste punten heeft als het seizoen is afgelopen. 

 

Maar waarom Punten in plaats van Procenten? 

Er van uitgaande dat de (op dat moment) beste spelers van de club in de A-groep spelen en dus 

ook het beste tegenspel krijgen, is een vergelijking met procenten niet eerlijk. Een nieuw koppel 

op de club moet in de C-groep beginnen en zal in die  groep een hoog percentage behalen. 

Wanneer dit koppel echter in de A-groep komt ( na enkele malen gepromoveerd te zijn) zal het 

veel moeilijker zijn een hoog percentage halen.  

 

Spelen we nu de competitieronde niet voor niets? 

Wordt gevraagd of we de  laatste competitieronde van het seizoen niet voor niets spelen.. Paren 

zulllen immer niet proveren en degraderen na de laatste serie. Antwoord: NEE, U speelt zeker 

niet voor niets. Zoals U in het onderstaande schema kunt zien is er telkens een overlapping qua 

punten bij de promoverende paren en de degraderende paren.  Deze overlapping gebeurt  bij ca 

25% van de paren waardoor op de eindranking veel paren dicht bij elkaar zullen eindigen. Het 

verschil tussen bijv. de 26ste en 27ste plaats kan misschien 2 of 3 punten zijn aan het einde van 

het jaar, maar wel net het verschil of U in de B-groep of C-groep wordt ingedeeld bij aanvang van 

het nieuwe seizoen.  

 

Hieronder ziet U een voorbeeld van de indeling van de punten: 

De 1e plaats uit de A-groep krijgt 1 punt, 2e plaats 2 punten etc… 

In de onderliggende groepen krijgt de eerste plaats steeds evenveel punten als de beste 

degradant van de bovenliggende groep 

 1eplaats  A = 1 punt  1eplaats  B = 11 punten  1eplaats  C = 21 punten 

 2eplaats  A = 2 punten  2eplaats  B = 12 punten  2eplaats  C = 22 punten 

 3eplaats  A = 3 punten  3eplaats  B = 13 punten  3eplaats  C = 23 punten 

 4eplaats  A = 4 punten  4eplaats  B = 14 punten  4eplaats  C = 24 punten 

 5eplaats  A = 5 punten  5eplaats  B = 15 punten  5eplaats  C = 25 punten 

 6eplaats  A = 6 punten  6eplaats  B = 16 punten  6eplaats  C = 26 punten 

 7eplaats  A = 7 punten  7eplaats  B = 17 punten  7eplaats  C = 27 punten 

 8eplaats  A = 8 punten  8eplaats  B = 18 punten  8eplaats  C = 28 punten 

 9eplaats  A = 9 punten  9eplaats  B = 19 punten  9eplaats  C = 29 punten 

10eplaats  A = 10 punten 10eplaats  B = 20 punten 10eplaats  C = 30 punten 

11eplaats  A = 11 punten 11eplaats  B = 21 punten 11eplaats  C = 31 punten 

12eplaats  A = 12 punten 12eplaats  B = 22 punten 12eplaats  C = 32 punten 

13eplaats  A = 13 punten 13eplaats  B = 23 punten 13eplaats  C = 33 punten 

  14eplaats  C = 34 punten 

   

   

   

 


