
Viertallen  
 
Wedstrijd tussen twee teams, die ieder bestaan uit twee paren. 
Aan beide tafels speelt een paar van het ene team tegen het andere team. 
De paren van een team zitten aan de ene tafel noord/zuid en de andere tafel oost/west. 
Omdat aan beide tafels dezelfde spellen worden gespeeld, is een eerlijke vergelijking van de 
resultaten op beide tafels mogelijk. 
 
Langere viertallenwedstrijden worden vaak in twee helften gesplitst waarbij halverwege de wedstrijd 
twee paren van een team van plaats wisselen. 
 
Op top niveau is viertallen de belangrijkste wedstrijdvorm. 

 
Scorebriefje noord/zuid 

Tafel 1 Contract Resultaat Score 

wij zij wij zij 

Spel 1 6 SA 
 

- 5 
 

1100 

Spel 2 3 SA 
 

+ 2 660 
 

Spel 3 
 

2  c 
 

110 

Spel 4 1 SA 
 

-1 
 

100 

 

Scorebriefje van oost/west  

Tafel 1 
Contract Resultaat 

Score 

wij zij wij zij 

Spel 1 
 

4  c 
 

420 

Spel 2 
 

3 SA c 
 

600 

Spel 3 2  
 

+ 1 140 
 

Spel 4 
 

1 SA - 2 200 
 

 
Het bovenste scorebriefje is van jou en je partner noord/zuid, 
het andere van het nevenpaar oost/west 
 
Na afloop van de vier spellen gaan we de scores met elkaar vergelijken. 
 
Op het eerste spel hebben noord/zuid -1100 gehaald en oost/west -420. 
Dat telt op tot bij elkaar -1520. voor noord/zuid 
De tegenstanders hebben op dit spel samen dus + 1520 punten gehaald. 
 
Op spel twee noord/zuid +660 en het nevenpaar -600.  
Dat levert 60 punten op. 
 
Op spel drie worden 30 punten terug gewonnen ( -110 tegen +140 ). 
 
Op spel vier nog eens 100 punten ( -100 tegen +200 ).  
 
Het totaal resultaat is een nederlaag, want de 190 punten op spel 2, 3, en 4 steken schamel af bij de 



1520 verloren punten van het eerste spel. 
In viertallen is die -1100 dus wél dramatisch! 
 
Overigens heeft de tegenpartij niet gewonnen met 1520 - 190. 
In viertallen wordt het puntenverschil in elk spel omgezet in IMPs ( Intenational Match Points ). 
Dat gebeurt op basis van de zogenaamde IMP-schaal. 

Die ziet er als volgt uit:  

punten IMP punten IMP punten IMP 

0 - 10 0 
    

20 - 40 1 370 - 420 9 1500 - 1740 17 

50 - 80 2 430 - 490 10 1750 - 1990 18 

90 - 120 3 500 - 590 11 2000 - 2240 19 

130 - 160 4 600 - 740 12 2250 - 2490 20 

170 - 210 5 750 - 890 13 2500 - 2990 21 

220 - 260 6 900 - 1090 14 3000 - 3490 22 

270 - 310 7 1100 - 1290 15 3500 - 3990 23 

320 - 360 8 1300 - 1490 16 4000 - meer 24 

 
Aan de hand van deze schaal kan de uitslag berekend worden. 
Op spel 1 verliest noord/zuid 1520 punten oftewel 17 IMPs. 
Op de spellen 2, 3, en 4 winnen we respectievelijk 2 IMPs, 1 IMP en 3 IMPs. 
 
De uitslag van de wedstrijd is dus 6 - 17. 
 
Bij een viertallenwedstrijd rekenen de spelers zelf uit. 
Beide paren krijgen een eigen scorebriefje en zetten plusscores in de wij - kolom en minscores in de 
zij - kolom. 
+ en - tekens zijn dus overbodig. 

 


