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Eens heel lang geleden…. 
Is het alweer dat de vorige editie van deze nieuwsbrief verscheen. 

Hoewel het plan was om in de loop van januari de eerste nieuws-

brief van dit jaar te laten verschijnen, is dat door omstandigheden 

er niet eerder van gekomen. 

De laatste nieuwsbrief was aan de vooravond van het 18e Open 

Herfsttoernooi. De winnaars van 2017, Aad en Marianne Broeren 

(vrienden van Marijke en mijzelf),  slaagden er ook in om bij de 

editie van 2018 de eerste prijs in de wacht te slepen. 

Als het goed is, gaan we ergens dit jaar met hen en andere vrien-

den genieten van een bridgeweekendje bij Hotel Asteria om deze 

prijs te verbrassen. 

Ondertussen zijn we als club verhuisd naar een andere locatie. En 

zoals alle veranderingen zijn er voor– en nadelen aan zo’n verhui-

zing, maar het lijkt erop dat we onze draai wel gevonden hebben. 

In dit nummer een uitleg (op verzoek) van een aantal ranglijsten 

die bij de NBB worden gebruikt. Zo aan het eind van het seizoen is 

het voor de meesten wel leuk om eens in detail naar de verschil-

lende klassementen te kijken. 

Kortom een kort maar serieus nummer zonder luchthartige ver-

haaltjes, dat komt een volgende keer weer. 

 

Veel leesplezier. 

 

René 

 

 

Vragen, opmerkingen, verbeteringen en/of ideeën zijn natuurlijk 

van harte welkom. Neem hiervoor contact op met René Vielvoije 

(rene.vielvoije@mare-bv.nl of persoonlijk op een clubavond). 
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De eindresultaten van de vier voorgaande Transfer Races bepalen de NBB-rating van een 
speler. De vier laatste seizoenen tellen in aflopend gewicht mee. De NBB-rating is de 
‘eerlijkste’ ranglijst, de NBB-rating is een goede indicatie voor de sterkte van een speler. 
 
De opbouw van de NBB-rating is als volgt: 
100% van de punten van de Transfer Race van het voorgaande afgesloten seizoen 
75% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen 
50% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen 
25% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen 
De optelsom van deze vier resultaten is de NBB-rating.  

NBB Rating 

Voor de Transfer Race (seizoenranglijst) tellen van het lopende seizoen de 
meesterpunten van de vijf hoogste resultaten voor 100% mee en de vijf opvol-
gende resultaten voor 50%. De optelsom van deze tien resultaten bepalen de 
stand van de Transfer Race. Alleen het lopende seizoen telt mee voor de 
Transfer Race. 
De Transfer Race is vooral publicitair interessant. Iedereen begint aan het begin 
van het seizoen op nul, de stand verandert voortdurend, en het blijft tot het eind 
van het seizoen spannend wie als eerste zal eindigen. 
Omdat op 1 september 2009 is overgegaan op ‘toekenning per avond’ 
i.p.v. ‘toekenning per competitie’ worden de behaalde meesterpunten bij club- 
en districtsparenwedstrijden in groepjes van vijf als één resultaat voor de Trans-
fer Race behandeld. Bij het bepalen van de waarderingen voor de Transfer Ra-
ce worden alle op een club behaalde resultaten, ook al zijn ze op verschillende 
clubs behaald, gesorteerd. De hoogste vijf resultaten worden bij elkaar gevoegd 
en die vormen samen één resultaat voor de Transfer Race, de volgende vijf vor-
men ook één resultaat voor de Transfer Race, enz.  
Dit betekent in de praktijk het volgende: stel je behaalt op 25 avonden of minder 
per jaar meesterpunten. In dat geval is je score in de Transfer Race gelijk aan 
het totaal van je aantal meesterpunten in dat seizoen. 
Als je op meer dan 25 avonden (maar maximaal 50) tellen de 25 hoogste voor 
100% mee en de volgende voor 50%. 
Pas als je meer dan 50 keer meesterpunten behaalt (bijvoorbeeld je speelt op 
meerdere clubs en/of je doet mee aan bridgedrives of je speelt  op Stepbridge) 
dan moet je dus alles van hoog naar laag sorteren en tellen de 25 hoogste sco-
res voor 100% en de volgende 25 scores voor 50% mee. 
 
NB: Bij het uitrekenen van mijn eigen Transfer Race score kwam ik toch op een 
afwijking van 3 uit. Dus ergens zit er nog een vraagteken. De NBB heeft aange-
geven dat ze met een nieuwe uitleg komen, dus wellicht geeft die nog meer licht 
in de duisternis. 
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NBB Transfer Race 



In de Meesterpuntenladder worden de toegekende meesterpunten bij BC De Rob-
ber van het lopende seizoen bijgehouden. De Meesterpuntenladder is te vinden op 
de uitslagenpagina van de NBB (website De Robber => clubcompetities). 

Meesterpuntenladder BC De Robber 

Verschillen NBB Rating en Transfer Race 

Voor de Transfer Race tellen alleen de punten van het lopende seizoen 
mee.  
De NBB-rating is de (gewogen) optelling van de laatste vier Transfer Ra-
ce eindtotalen.  
Het lopende seizoen telt dus niet mee voor de NBB-rating. Door deze 
methodiek hebben het moment van invoeren van de Meesterpunten en 
het moment waarop een wedstrijd in het seizoen valt, geen invloed op 
de NBB-rating.  

3 

Persoonlijke Meesterpunten 

Indien je alleen bij De Robber speelt, geeft de Meesterpuntenladder dus inzicht hoeveel 
Meesterpunten je dit seizoen hebt gescored.  
Speel je ook nog op ander NBB-clubs, of je neemt deel aan NBB-toernooien, dan kan het zijn 
dat je meer meesterpunten hebt behaald, deze worden niet vermeld in de Meesterpuntenlad-
der van BC De Robber. 
 
Je kunt deze nakijken door in te loggen bij Mijn NBB met je NBB-nummer en je persoonlijke 
wachtwoord. Bij het overzicht Meesterpunten zie je alle behaalde Meesterpunten, maar ook je 
plaats in de NBB-rating en in de NBB Transfer race. 
Een andere manier is om te kijken op de site waar de uitslagen van de clubavonden staan (te 
benaderen via de www.derobber.nl en dan klikken op Clubcompetities. Links in het menu zie 

je Klassementen en daaronder kan NBB-Rating leden aanklikken (https://
www.nbbclubsites.nl/club/7012/mp_overzicht ). Als je in het lopende seizoen niet meer dan 
25 keer Meesterpunten hebt behaald komt het aantal onder Transfer Race Huidig Seizoen 
overeen met het aantal behaalde Meesterpunten in het huidige seizoen en het aantal onder 
MP-saldo is het totaal aantal behaalde Meesterpunten. 

https://www.nbbclubsites.nl/club/7012/mp_overzicht
https://www.nbbclubsites.nl/club/7012/mp_overzicht

