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Eerste Nationale terug met Acht teams 
 
 
Op voorstel van de Commissie Nationale Competities heeft de Raad van Bestuur van 
de Koninklijke Belgische Bridge Federatie op 9 juni 2014 besloten om de eerste 
nationale afdeling terug met acht teams te laten betwisten. 
 
Vóór de laatste grote aanpassing van de Nationale competitie waren er drie reeksen 
in wat thans de tweede nationale heet. Omdat dit drie stijgers met zich meebracht 
werd de eerste afdeling toen met twaalf teams beslecht. In 2008 werd de structuur 
aangepast: er waren nog slechts twee reeksen in tweede nationale. In 2010 werd het 
aantal viertallen in eerste nationale teruggebracht tot 10. In eerste instantie speelden 
deze nog maar negen speeldagen, maar dat werd twee seizoenen geleden gebracht 
op 14 (waarvan één speeldag met slechts 20 giften in plaats van 40). 
 
Er zijn evenwel enkele problemen verbonden aan deze formule. Zo moeten de teams 
enkele keren met vier in één lokaal spelen. Het is onmogelijk om ervoor te zorgen dat 
de teams een synchroon patroon hebben met hun clubgenoten uit andere reeksen. 
En een speeldag met slechts één wedstrijd van 20 giften is ook al geen plezier. 
 
Om deze reden werd er beslist om vanaf het seizoen 2015-16 terug slechts acht 
teams te laten spelen in eerste nationale. Deze zullen een competitie spelen met 14 
speeldagen van telkens twee wedstrijden van 20 giften. 
 
Om dit te realiseren zullen er aan het einde van het komende seizoen (2014-15) een 
groter aantal teams moeten degraderen uit hun huidige afdelingen. In eerste 
nationale zullen de teams op plaatsten zeven tot tien degraderen naar tweede 
nationale. In tweede nationale stijgen de beide kampioenen, maar dalen de teams op 
plaatsen zes, zeven en acht. En in derde nationale zullen twee van de vier teams die 
op de zesde plaats eindigen, moeten dalen naar de ligareeksen. 
 
De volledige modaliteiten zullen later bekend gemaakt worden. 
 
Brussel, 10 juni 2014 
 
Voor de Commissie Nationale Competities, 
Claude Renard 
 
 
 


