
   
 

 

Nationale Selecties – EK Open Teams – 2016 

a) Inschrijvingen 

Inschrijven kan enkel per paar via de website van de FRBB. Een formulier is hiervoor beschikbaar - zie 

menu tornooien - nationale selecties (http://www.rbbf.be/nl/nationale-selecties). De deadline voor 

de inschrijvingen is 11 september 2015. Vóór die datum blijft afzegging zonder gevolg; afzeggen na 

15 september, en a fortiori tijdens het selectieproces, kan voorgelegd worden aan de Ethische en 

Disciplinaire Commissie voor verdere actie.  

Opdat een kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moeten de spelers worden ingeschreven in een team 

van Eredivisie of Nationale I voor het nationale viertallenkampioenschap van het seizoen 2015-2016 

en hierin regelmatig samen spelen. Een kandidaat-paar uit Eredivisie moet op datum van 12 

december 2015 minimaal 10 wedstrijden gespeeld hebben en een kandidaat-paar uit Nationale I 

minimaal 10 speelhelften. Bij uitbreiding zijn ook reglementair in België aangesloten paren maar 

aantredend in een buitenlands kampioenschap  toelaatbaar, op voorwaarde dat het niveau van het 

kampioenschap waarin zij actief zijn minstens gelijkwaardig is aan het Belgisch niveau van 

Ereafdeling/Nationale I en het aantal gespeelde wedstrijden op datum van 12 december 2015 

voldoende is. In voorkomend geval is het aan deze paren om hiervan bewijs te leveren, alsook van 

het afgelegde parcours, en dit ten laatste 13 december 2015.  

De bondscoach behoudt zich bovendien het recht voor om een aanvraag voor deelname aan de 

nationale selectie te weigeren, zeker als blijkt dat er een overaanbod van kandidaturen is of dat het 

niveau van een paar niet hoog genoeg is.  

De kandidaat-paren moeten verplicht hun systeemkaart opladen op de website; deze zal gedurende 

het hele selectieproces beschikbaar blijven. Zij moeten bovendien dezelfde dag van hun inschrijving, 

bij voorkeur per email, een volledige kopie van hun biedsysteem naar de bondscoach sturen.  

Een e-mail met de bevestiging van de preselectie van de paren of van de weigering van hun 

kandidatuur zal worden gezonden aan de spelers ten laatste op 21 september 2015. 

De gegevens met betrekking tot de praktische modaliteiten van de proeven, zullen vooraf 

meegedeeld worden aan de deelnemers via de website van de RBBF of via email.  

Zich inschrijven voor deelname aan het selectieproces impliceert een drievoudige moreel 

engagement: zich sportief inzetten om een spelkwaliteit van zeer goed niveau te ontwikkelen; 

deelnemen aan de trainingen die zullen volgen indien men geselecteerd wordt voor de nationale 

ploeg; en, uiteraard, bereid zijn om België te vertegenwoordigen op het EK 2016.  
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b) de selectie van de paren  

Het is in eerste instantie de bedoeling om een minimum aantal van 8 paren in de voorbereidende 

fase op te nemen. Als het aantal weerhouden paren minder dan 8 zou zijn, dan blijft het 

selectieprogramma per paar behouden zoals gepland; het selectieprogramma per team in februari 

2016 zal aangepast worden.  

Er zijn zes data voorzien voor de selectie per paar. Elke deelname wordt gequoteerd.  

Het programma van de selectiedagen van de paren is het volgende :  

1) 27 september 2015: de selectieheer zal een afspraak maken met elk paar afzonderlijk voor een 

onderhoud van maximum 1 uur. Hierbij zal worden nagegaan hoe goed de paren fitten, terwijl een 

evaluatie gemaakt zal worden van de waarde van hun biedsysteem en vooral van de mate waarin zij 

dit beheersen. Er zullen aanvullende werkpistes aan de kandidaat-paren aangereikt worden.  

2) 11 oktober 2015: in de loop van de namiddag zal een biedtest per paar ( 30 biedsequenties ) 

georganiseerd worden. 

3) 25 oktober 2015: er wordt een round-robin georganiseerd met vooraf voorbereide giften, meer 

bepaald een selectie van willekeurig gegeven giften, waarbij alle paren elkaar zullen ontmoeten; de 

wedstrijd start in de loop van de voormiddag. De berekening van de IMP zal bij voorkeur in Butler 

gebeuren, anders in cross-IMP. Het best geklasseerde paar zal de maximale score van 50 punten 

krijgen, en de resultaten van de andere paren zullen proportioneel worden aangepast, een negatieve 

score wordt tot nul herleid.  

4) 15 november 2015: in de loop van de namiddag wordt een tweede biedtest per paar ( 30 

biedsequenties ) georganiseerd. 

5) 29 november 2015: alle paren zullen nogmaals één per één ontboden worden om het niveau van 

hun samenspel te herwaarderen en om de geleverde inspanningen in verband met hun biedsysteem 

sedert september te evalueren.  

6) 13 december 2015: hetzelfde programma als op 25 oktober, behalve dat de kaartverdeling van de 

giften willekeurig zal zijn. 

Na elke test wordt de score van het paar met het beste resultaat herleid tot het maximum van 20, 30 

of 50, afhankelijk van de proef; de score van de andere paren wordt verhoudingsgewijs aangepast. 

De resulterende score is de quotering van elk paar per proef; na de 6 selectiedagen worden deze 

punten opgeteld en bekomt men de eindscore.  

Dagen 1 en 5 worden gequoteerd op 20 punten, de dagen 2 en 4 op 30 punten, en de dagen 3 en 6 

op 50 punten. 

Het maximum van 200 punten is theoretisch haalbaar voor het paar dat alle proeven zou winnen. 

 



   
 

Als een paar afwezig zou zijn op een van deze dagen, dan behalen zij voor die dag nul punten, maar 

hun verdere deelname komt niet in het gedrang. 

De paren die op 13 december 2015 het vereiste minimum aantal van 10 wedstrijden in Eredivisie of 

10 speelhelften in Nationale 1 niet zouden gespeeld hebben of de paren die niet zouden voldoen aan 

de minimale eisen wat betreft niveau of aantal deelnames als ze actief zijn in een buitenlands 

kampioenschap, kon niet deelnemen aan deze finale en zou uit de selectie proces paren worden 

uitgesloten, zullen niet mogen deelnemen aan deze laatste proef en worden geschrapt voor verdere 

deelname aan de selectieprocedure.  

De eindklassering van de paren zal worden opgesteld aansluitend op het einde van de zes proeven en 

de teams zullen onmiddellijk gevormd worden: het hoogst gerangschikte paar kiest zijn 

teamgenoten, en zo verder, tot de vorming van vier ploegen.  

De vier paren die het best gerangschikt staan na de selectieproeven hebben dus de garantie dat zij 

een team kunnen vormen. De samenstelling van de ploegen zal aan de deelnemers bekend gemaakt 

worden op het eind van de dag, de niet weerhouden zullen niet verder deelnemen aan de volgende 

fase van selectie.  

 

c) de selectie van de ploeg  

De laatste fase van de proeven, per team, zal worden gehouden tijdens de eerste twee weekenden 

van februari 2016. 

De deelname van de ploegen is verplicht. Het nationaal viertallenreglement en alle andere 

technische reglementen van de K.B.B.F zijn van toepassing.  

In de halve finale zullen de vier teams het twee per twee tegen elkaar opnemen ( het eerst 

samengestelde team kiest hierbij zijn tegenstander ) in een wedstrijd bestaande uit 96 giften, in zes 

sessies van 16 giften. De winnaars van deze wedstrijden zullen in het volgende weekend de grote 

finale spelen en de verliezende teams de kleine finale.  

Beide wedstrijden van de finale worden eveneens beslecht in 96 giften. In dit stadium, is er niets wat 

belet dat het paar dat als derde paar in de definitieve selectie zal opgenomen worden een paar uit de 

kleine finale zou kunnen zijn.  

Het winnende team van de grote finale zal automatisch worden geselecteerd voor de nationale 

ploeg, terwijl de keuze van het derde paar overgelaten wordt aan het oordeel van de Selectieheer: 

de geleverde prestaties door de zes andere paren tijdens de halve finales en de finales en de 

verwachting van een goede samenwerking en ploeggeest, zullen hierbij van cruciaal belang zijn. De 

beslissing zal worden gemaakt ter plaatse op dezelfde dag, na de wedstrijden. 

 



   
 

 

NOTA :  de nationale selectie van een Senior Team voor het EK 2016 

Na afloop van de selecties voor de Open Teams zal men zijn kandidatuur kunnen stellen met het oog 

op de samenstelling van een Belgisch senior team om België te vertegenwoordigen op de Europese 

kampioenschappen in Budapest in 2015.  

Indien er meerdere kandidaturen zouden zijn, dan zal de federatie een testmatch organiseren tussen 

de verschillende kandidaten.  

 


