
Individuele wedstrijd voor 8 personen 

 
Vooraf wordt aan iedere speler zijn/haar spelersnummer toegekend (de speler met nummer 8 blijft tijdens de gehele wedstrijd op dezelfde plaats zitten: West 
aan tafel 2). 
Men speelt aan 2 tafels, waarbij enige afstand tussen de tafels gewenst is zodat niet meteen elke bieding en het resultaat aan de andere tafel bekend is. 
Gebruik van bidding-boxes wordt aanbevolen. 
Op elke tafel (1 en 2) ligt een telstaat. Als er geen loopbriefjes beschikbaar zijn, kan men op de telstaten aflezen wie in welke ronde aan welke tafel in welke 
richting plaats moet nemen (N,Z-O,W).  
 
Er zijn 7 ronden van 3 spellen, maar men kan ook met minder ronden volstaan. Per ronde worden aan beide tafels dezelfde 3 spellen gespeeld. Iedere tafel 
begint met een spel en het andere spel ligt (centraal) beschikbaar voor de tafel die het eerst met het eerste spel klaar is. Zo worden aan beide tafels de 3 
spellen afgewerkt. 
 

Uitslagberekening 

 

Op de telstaten worden bij de kolom van de betreffende tafel de Noord/Zuid scores bij het juiste spelnummer genoteerd. 

 
Aan het eind van de wedstrijd (dit kan ook na elke ronde) worden op de telstaten de Noord/Zuid-scores van de andere tafel bij de goede spelnummers 
overgenomen. Het verschil tussen die 2 scores wordt in de daarvoor bestemde kolom ingevuld. Dat verschil bepaalt hoeveel IMP's er op dat spel verdiend 
zijn, wat in de laatste kolommen van het formulier is af te lezen. 
Het Noord/Zuid-paar dat het beste resultaat heeft geboekt en het Oost/West-paar aan de andere tafel, krijgen de aldus vastgestelde IMP's bij dat spel onder 
hun spelersnummer (1 t/m 8) toegekend. 
Op het einde van de wedstrijd wordt van elke speler de totaalscore berekend en kan het klassement worden opgemaakt. 
 
Voorbeeld:  

  Tafel 1 Tafel 2      

  Spelers Score Spelers Score   IMP's per speler   

Spel N,Z O,W NZ N,Z O,W NZ Verschil IMP 1 2 3 4 5 6 7 8 Verschil IMP's 

  4,5 3,6  2,7 1,8            0-10 0 

1 N/- 4 Ha C  +420 4Ha+1  +450 30 1  1 1   1 1  20-40 1 

2 O/NZ  2R C -90 3K C  +110 200 5  5 5   5 5  50-80 2 

3 Z/OW 1SA C  +90 1SA -1  -50 140 4 4   4 4   4 90-120 3 

 
 


