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Inleidende verklaring
Het doel van BCH is in een aangename en gezellige sfeer haar leden hun geliefde bridgesport te
laten beoefenen. Hier is de sfeer even belangrijk als de sport. Daarom is artikel 74.A.2 van de
“Spelregels voor wedstrijdbridge” van toepassing op alle spelers in onze club:
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of
verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou
kunnen verstoren.

Lidmaatschap
1. Er zijn twee manieren om lid te zijn van BCH: D (Dinsdag) en V (Vrijdag).
2. Elk lid van de club moet ook lid zijn van de VBL of van de LBF (Franstalige Liga).
3. De respectievelijke bijdragen voor het lidmaatschap worden vastgelegd door de Algemene
Vergadering.
4. Elk lidmaatschap geeft recht op:
a. Deelname aan de Algemene Vergadering.
b. Stemrecht in de Algemene Vergadering voor zaken die de club in het algemeen
aanbelangen.
c. Deelname aan elke clubactiviteit, eventueel tegen betaling waar het bestuur dat voorziet.
d. Bekomen van oefengiften.
5. Lidmaatschap V geeft recht op:
a. Stemrecht in de Algemene Vergadering voor zaken die de vrijdagtornooien aanbelangen.
b. Spelen op vrijdagavond, met giften en individuele uitslag.
6. Lidmaatschap D geeft recht op:
a. Stemrecht in de Algemene Vergadering voor zaken die de dinsdagtornooien
aanbelangen.
b. Spelen op dinsdagnamiddag, met giften en individuele uitslag.
7. Het bestuur kan beslissen onder welke voorwaarden een verminderd lidgeld wordt toegestaan.

Interne orde
Dit reglement behelst de volgende punten:
1. Organisatie van de Algemene Vergadering
2. Het bestuur
3. Organisatie van de Bestuursvergaderingen
1. Organisatie van de Algemene Vergadering
a) Alle leden van de club zijn lid van de Algemene Vergadering.
b) De Algemene Vergadering wordt gehouden in januari.
c) De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ten minste twee weken voordien met een
voorstel van agenda en met de documenten die zullen besproken worden.
d) Er is geen quorum vereist voor een geldige Algemene Vergadering.
e) De Algemene Vergadering geeft het bestuur kwijting op basis van het jaarverslag zoals door
het bestuur opgesteld.
f) De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige
meerderheid vande aanwezigen.
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2. Het bestuur
a) Het bestuur telt minstens 3 leden.
b) Het bestuur telt minstens een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
c) Het bestuur kiest zelf een voorzitter en doet dat telkens één of meerdere leden daarom
vragen.
d) Een bestuursmandaat duurt vier jaar.
e) Een aftredend bestuurslid is herkiesbaar.
f) De verkiezing van de bestuursleden gebeurt door de Algemene Vergadering.
g) Uitzonderlijke beschikking: op 1 januari 2022 zijn bestuurslid met een anciënniteit van twee
jaar: Piet Eeckman en Rik Vantilborgh; zijn op diezelfde dag bestuurslid zonder anciënniteit:
Jenny Dauwe en Jacques De Boeck.
3. Organisatie van de Bestuursvergaderingen
a) De voorzitter roept de Bestuursvergadering samen en zeker als tenminste de helft min één
van het aantal bestuursleden erom vragen.
b) Het bestuur beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
c) De verslagen worden gepubliceerd op de website van de club.

Ethiek en discipline
De club en haar bestuur willen te allen tijde sancties vermijden en die enkel bij uitzondering
toepassen. Verder wordt er verwezen naar de algemene regels door de VBL bepaald.
Volgende sancties kunnen uitgesproken worden:
1. Mondelinge opmerking
2. Schriftelijke vermaning
3. Tijdelijke schorsing
4. Uitsluiting
De sancties worden bij “normale” feiten in deze volgorde toegepast. Enkel bij zeer zware feiten,
aldus door het bestuur beoordeeld, kan direct tot een zwaardere sanctie overgegaan worden.
Enkel het bestuur is gemachtigd om sancties uit te spreken, en het behoort de voorzitter toe ze uit
te voeren. Hierbij zal steeds zoveel mogelijk discretie aan de dag gelegd worden en sancties zullen
slechts bij grote uitzondering publiek gemaakt worden.
Het is aan de voorzitter om eventueel beide partijen (indien die er zijn) te horen. Hij zal de verkregen
informatie met de leden van de raad van bestuur bespreken.
Het bestuur zal de feiten beoordelen en beslissen welke sanctie toegepast dient te worden en
hoelang de eventuele probatieperiode, dit is de periode gedurende dewelke de gesanctioneerde
geen tweede feit mag plegen, zal duren.
Na de beslissing van de raad van bestuur wordt de voorzitter belast met het melden van de sanctie
aan de betrokken partijen. Zo zullen de slachtoffers steeds op de hoogte gebracht worden dat er
gesanctioneerd is, waarbij de sanctie niet noodzakelijk hoeft vermeld te worden. Als er door de
voorzitter opgetreden wordt, zal dit in het jaarverslag vermeld worden. De voorzitter zal de
uitgesproken sancties bijhouden en zal dit dossier aan de volgende voorzitter overhandigen.
Als de voorzitter betrokken partij is zal een ander bestuurslid zijn taak in verband met dit reglement
overnemen.
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Organisatie van een clubtornooi
1. Inschrijving en startuur.
Er kan ingeschreven worden tot 14u op dinsdagnamiddag, tot 20u op vrijdag en dan start het
tornooi. Een paar dat tijdens de eerste ronde aankomt, kan nog bijgevoegd worden. Eens de
tweede ronde begonnen is, worden geen nieuwe paren meer toegelaten.
2. Nummering der paren.
Paarnummers worden bepaald door lottrekking, behalve bij inschrijving tijdens de eerste ronde.
Dinsdag:
Bij het begin worden de nummers 1 t.e.m. 8 en 31 t.e.m. 38 gelegd en nadien de
daaropvolgende koppels NZ/OW tot alle paren ingeschreven zijn. Bij een onpaar aantal
paren, beslist het lot dus over het nummer van het bye-paar.
Vrijdag:
Op vrijdag worden, indien mogelijk, twee tornooien georganiseerd: een recreatief tornooi (R)
en een competitief tornooi (C) en wat volgt geldt voor elk tornooi (zie punt 8). Bij het begin
worden de nummers 1 t.e.m. 4(R)/9(C) en 31 t.e.m. 34(R)/39(C) gelegd en nadien de
daaropvolgende koppels NZ/OW tot alle paren ingeschreven zijn. Bij een onpaar aantal
paren, beslist het lot dus over het nummer van het bye-paar. Als paren uitsluitend bestaand
uit niet-leden meedoen, krijgen zij achtereenvolgens het eerste vrije nummer NZ, het eerste
vrije nummer OW, en opnieuw.
3. Beginpositie
N gaat zitten waar de Bridgemate ligt.
4. Start en einde van een ronde
De wedstrijdleider kondigt de start en het einde van een ronde aan.
5. Regel van 5’
Als bij het signaal van 5’ geen enkele speler zijn kaarten uit het board genomen heeft, wordt
deze (en eventueel volgende giften) niet meer gespeeld. Op de Bridgemate wordt dan “niet
gespeeld” ingegeven voor deze gift(en).
6. Taken van de spelers
N is verantwoordelijk voor de goede orde aan tafel.
NZ is verantwoordelijk voor het opruimen van de tafel aan het eind van het tornooi.
OW is verantwoordelijk voor het wegbrengen en halen van de giften.
7. Raadplegen van een systeemkaart
Systeemkaarten mogen niet geraadpleegd worden tijdens het hele verloop van een gift, tenzij
door ex-cursisten in de eerste twee volledige seizoenen na hun cursus.
8. Organisatie van de twee tornooien op vrijdag
Op vrijdagavond worden twee tornooien georganiseerd:
 een tornooi voor de spelers die een recreatieve vrijdagavond willen beleven, zonder
rangschikking maar natuurlijk wel met een uitslag: R-tornooi;
 een tornooi voor de spelers die in een competitierangschikking willen opgenomen
worden: C-tornooi.
De twee tornooien worden als volgt georganiseerd, ervan uitgaand dat het C-tornooi altijd
minstens 4 tafels zal hebben:
 bij de inschrijving vermeldt elk paar in welk tornooi het wil spelen;
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als er minder dan twee tafels zijn voor het R-tornooi, wordt het niet gespeeld en spelen
de betrokken paren gewoon mee in het C-tornooi, zoals nu;
als er twee tafels zijn voor het R-tornooi, organiseren we een viertallenwedstrijd met de
4 betrokken paren (van 24 giften);
als er vier of meer tafels zijn voor het R-tornooi, vindt een gewoon tornooi met 7 ronden
van 4 giften plaats, met exact dezelfde wisselmomenten als in het C-tornooi;
als er drie tafels zijn voor het R-tornooi stelt zich een probleem van beweging: in dat
geval zal de wedstrijdleiding bij het einde van de inschrijving proberen twee of vier tafels
te maken door te vragen of één of meerdere paren van keuze wil veranderen; indien dit
niet lukt zal het R-tornooi georganiseerd worden met twee tafels en zal loting beslissen
welke R-paren naar het C-tornooi gaan.

Aanwezigheidspunten voor het eindklassement van de competitieve tornooien worden
toegekend op basis van de aanwezigheid op vrijdagavond, niet op basis van deelname aan het
competitief tornooi.
In beide tornooien worden dezelfde giften gespeeld en wordt dezelfde standaard van ethiek,
arbitrage en gedrag gehanteerd.
Het bestuur wil duidelijk het volgende stellen:
1. het gaat hier niet om het organiseren van een 1ste- en een 2de-rangstornooi, maar om een
organisatie van onze vrijdagavond om zoveel mogelijk leden, en vooral onze excursisten, de gelegenheid te geven tot bridgen op een manier die zij zelf het aangenaamst
vinden – en dat de leden die keuze elke vrijdag opnieuw kunnen maken;
2. in geen van beide tornooien zullen opmerkingen over de vrije keuze van een paar over
hun deelname aan het ene of het andere tornooi getolereerd worden; onvriendelijke of
denigrerende opmerkingen zullen gezien worden als overtredingen van Art. 74.A.2: “Een
speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te vermijden die
ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen
van het spel zou kunnen verstoren.” Als na zo een opmerking de wedstrijdleider geroepen
wordt, zal hij een gepaste procedurele straf opleggen conform Art. 90.

Correcties na een clubtornooi
Eventuele correcties na een clubtornooi worden als volgt behandeld:
1. Als de aanvraag tot correctie bij de wedstrijdleider wordt ingediend tijdens het tornooi, dan
wordt de correctie vóór de uitslag verwerkt.
2. Als de fout aan het licht komt na het verdelen van de individuele resultaten, dan kan een
partij dit aan de wedstrijdleider melden uiterlijk ‘s anderendaags om 9u. De wedstrijdleider
zal het akkoord van de andere partij zien te bekomen en bij akkoord de uitslag nog vóór de
verwerking aanpassen. Voor dinsdag is dat Jacques De Boeck (0475 365 030 of
jacksan.db@gmail.com) en voor vrijdag Rik Vantilborgh (0472 403 854 of
hendrik.vantilborgh@skynet.be) .
3. Als een fout later aan het licht komt, dan zal die maar onder de volgende voorwaarden leiden
tot het aanpassen van de uitslag:
a. de fout wordt gesignaleerd binnen de 24 uur na het tijdstip van de mail die de
beschikbaarheid van de uitslag op de VBL-site bekend maakt;
b. de fout betreft niet het gemaakt aantal slagen of het gedubbeld of herdubbeld karakter
van een contract;
c. toegelaten correcties zijn:
i. de speelsoort
ii. de leider
iii. een onklaar of gedraaid bord
iv. verwisselde borden
v. rondpas i.p.v. niet gespeeld of omgekeerd;
Pagina 5 van 18

Editie 1/1/2022

d. de wedstrijdleider moet het akkoord van de tegenpartij krijgen.
4. Over de behandeling van fouten onder 3 en 4 wordt niet gecorrespondeerd, al zal de
wedstrijdleider zijn tussenkomst documenteren en aan de leden meedelen.

Vrijdagcompetitie: punten en klassement
Het systeem van punten en klassement geldt voor de C-tornooien en valt uiteen in drie delen:
 wie krijgt punten?
 hoeveel punten krijgt die?
 hoe wordt de stand bijgehouden en het eindklassement berekend?
Wie krijgt punten?
Alleen clubleden kunnen punten verdienen:
 als ze hun lidgeld betalen vóór 1 oktober: voor de C-tornooien van 1 september
tot 30 juni;
 als ze hun lidgeld betalen na 30 september: voor de C-tornooien vanaf de eerste
vrijdag na de betaling tot 30 juni.
Onder die voorwaarde krijgt ieder clublid dat om 20u aanwezig is of speelt punten, ook
iemand die geen partner vindt, ook iemand die met een niet-lid speelt.
Hoeveel punten krijgt een clublid?
Een aanwezig clublid krijgt aanwezigheidspunten en kan tornooipunten krijgen.
Aanwezigheidspunten
De aanwezigheidspunten worden toegekend aan elk clublid dat meespeelt en aan elk clublid
dat speelbereid, maar zonder partner, om 20u aanwezig is.
De aanwezigheidspunten worden als volgt toegekend:
 1 voor de 1ste tot de 20ste aanwezigheid;
 3 voor de 21ste tot de 30ste aanwezigheid;
 5 voor de 31ste en volgende aanwezigheden.
Tornooipunten
De tornooipunten worden toegekend in twee reeksen, één voor de NZ-paren en één voor de
OW-paren, behalve bij 6 tafels of minder, want dan worden de punten op de volledige
klassering gegeven.
De tornooipunten worden gegeven volgens onderstaande regels:
 de 1ste krijgt 4 punten per tafel, waarbij een halve tafel naar boven afgerond wordt;
 de andere punten worden berekend door van de score van de 1ste een percentage
te nemen dat afhangt van de rang, volgens tabel:
Rang
%
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het aantal paren dat punten krijgt is in de onderstaande tabel vastgelegd.
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tafels

1ste

2de

3de

4de

4½ 5

20

15

10

8

5 de

6de

5½ 6

24

18,0

12,0

9,6

8,4

7,2

6½ 7

28

21,0

14,0

4 de

7½ 8

32

24,0

16,0

12,8

8½ 9

36

27,0

18,0

14,4

5 de

9½ 10

40

30,0

20,0

16,0

14,0

10½ 11 44

33,0

22,0

17,6

15,4

6de

11½ 12 48

36,0

24,0

19,2

16,8

14,4

12½ 13 52

39,0

26,0

20,8

18,2

15,6

7de

13½ 14 56

42,0

28,0

22,4

19,6

16,8

14,0

14½ 15 60

45,0

30,0

24,0

21,0

18,0

15,0

8ste

15½ 16 64

48,0

32,0

25,6

22,4

19,2

16,0

12,8

16½ 17 68

51,0

34,0

27,2

23,8

20,4

17,0

13,6

9de

17½ 18 72

54,0

36,0

28,8

25,2

21,6

18,0

14,4

10,8

18½ 19 76

57,0

38,0

30,4

26,6

22,8

19,0

15,2

11,4

10de

19½ 20 80

60,0

40,0

32,0

28,0

24,0

20,0

16,0

12,0

8,0

De plaats van elk paar wordt bepaald aan de hand van de uitslag waarbij paren met twee
niet-leden niet meegeteld worden.
Bij ex-aequo worden de som van de opeenvolgende clubpunten gedeeld door het aantal exaequo paren.
De tornooipunten worden aan elk lid van het paar toegekend. Als een “paar” bestaat uit meer
dan twee spelers, worden de punten gedeeld volgens het aantal gespeelde ronden.
Hoe wordt de stand bijgehouden en het eindklassement berekend?
De stand wordt in honderdsten van een punt bijgehouden, in aanwezigheidspunten en in
tornooipunten en tegelijkertijd wordt ook het aantal gespeelde avonden bijgehouden. Het
lopend klassement wordt bepaald door het totaal van de 20 beste tornooipunten en de 20
beste aanwezigheidspunten, en zolang er nog geen 20 zijn, door het totaal van alle punten.
Voor het toekennen van de prijzen komen alleen clubleden in aanmerking die minstens 20
avonden meespeelden en alleen de eerste drie krijgen een prijs.
Afsluitende bepalingen
1. Als op vrijdag in de club een ander tornooi wordt ingericht (bvb het districtstornooi) dan
gelden de hierboven beschreven regels voor het totaal aantal tafels.
2. De telling is IMPs op de 1ste en 3de vrijdag, zoniet in MP en %.

Dinsdagcompetitie: punten en klassement
1. Alleen de leden van de dinsdagclub worden geklasseerd.
2. De eindstand betreft alleen die spelers die minstens 20 keer meespeelden.
3. De wedstrijdleider berekent het gemiddelde van de beste 20 resultaten van alle
dinsdagspelingen tussen 1 september en 30 juni.
4. Alleen de eerste drie krijgen een prijs.
5. De telling is in MP en %.
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Beroep tegen een beslissing van de wedstrijdleider
De beroepsprocedure van de VBL is geldig voor arbitrages van de Wedstrijdleiders (WL) in de
viertallencompetitie afdeling Liga, alle VBL-kampioenschappen en de grote tornooien georganiseerd
door clubs die lid zijn van de VBL. Onze wekelijkse tornooien vallen niet in één van deze categorieën
en daarom heeft het bestuur van BC Heusden een vereenvoudigde versie van de VBL-regels voor
beroep uitgevaardigd.
Deze regels zijn de volgende:
1. Elke speler die zich benadeeld voelt door een beslissing van de WL mag in beroep gaan.
2. Dit beroep moet bij de WL aangevraagd worden binnen 15’ na het afroepen van de uitslag.
3. De WL maakt een verslag op van zijn interventie op blz. 1 van het document in Bijlage 2 en
stuurt dat binnen de 24u per mail door naar een andere WL die als voorzitter van het
beroepscomité (BC) zal optreden, met alle betrokkenen in kopie.
4. De WL-voorzitter van het BC verzekert zich van de medewerking van twee ervaren en
onafhankelijke leden.
5. De betrokkenen kunnen per mail hun commentaar op dit verslag aan de voorzitter van het
BC sturen, met alle betrokkenen in kopie, ten laatste 48u na het verzenden van het verslag
door de WL aan de voorzitter van het BC. In het bijzonder kunnen zij aangeven gehoord te
willen worden door het BC.
6. Het beroep wordt behandeld zoals beschreven op het beroepsformulier in Bijlage 2.
7. Tegen de beslissing in beroep is geen verder beroep mogelijk.
8. In het bijzonder geldt voor de club dat:
a. als Rik Vantilborgh WL is voor de desbetreffende arbitrage, Yulian Hristov WLvoorzitter wordt van het BC, en vice versa;
b. als beiden betrokken zijn bij de arbitrage, zij samen het beroep voorleggen aan een
andere erkende WL, die alleen beslist;
c. alle beslissingen door het BC kunnen teniet gedaan worden, omdat een
hoofdwedstrijdleider ontbreekt;
d. er 10 € waarborg zal gevraagd worden om lichtzinnige beroepen tegen te gaan, al zal
het BC dat niet zelf lichtzinnig aldus beoordelen.

Biedsystemen
Het bestuur heeft beslist het reglement “Biedsystemen toegepast op de tornooien georganiseerd
door clubs en districten” (in Bijlage 3) van de VBL integraal over te nemen, behalve de volgende
beschikking: bij wijze van uitzondering beslist het bestuur dat ex-cursisten in de eerste twee volledige
seizoenen dat ze lid zijn van de club, hun systeemkaart mogen raadplegen.

Bridgemates
1. NZ bedienen de bridgemates. Zij mogen kiezen of N of Z dit doet. Na het inbrengen van het
resultaat laten zij OW controleren en accepteren.
2. OW moeten minstens het behaalde % of de behaalde punten van de beide richtingen voorlezen.
Als de tijd het toelaat (nog minstens 21, 14 of 7 minuten na respectievelijk het 1ste, 2de of 3de
spel), lezen zij ook de gespeelde contracten en het resultaat voor. Het is OW eveneens
aangeraden de bridgemate aan N of Z terug te geven voordat de resultaten gewist zijn, zodat
NZ ze ook eens kan bekijken.
3. Bij fout ingebrachte score wordt de score uit de bridgemate verwijderd door de personen bij het
begin van de sessie daarvoor aangeduid.
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Psychics
Een speler mag afwijken van bekend gemaakte afspraken binnen het partnership op voorwaarde
dat zijn partner niet meer reden heeft om zich van de afwijking bewust te zijn dan de tegenstanders.
Zo kunnen herhaalde afwijkingen leiden tot impliciete overeenkomsten die dan deel uitmaken van
het systeem en moeten bekend gemaakt worden.
Psychics moeten hoe dan ook aan de scheidsrechter gesignaleerd worden en in een register
genoteerd worden, want alleen dan kan men beoordelen of een paar al of niet geregeld een
psychische bieding doet. Eventueel kan dit register worden doorgegeven aan hogere instanties.
Voor een paar dat hooguit enkele keren per jaar in de club komt, heeft men natuurlijk geen zicht op
hun frequentie van psychen.
Het bestuur heeft daarom beslist dit reglement in te voeren.
Artikel 1
Psychics zijn niet toegelaten in het recreatief tornooi van vrijdagavond.
Artikel 2
Het is niet-clubleden en hun partners niet toegelaten een psychic te doen. Doen ze dit wel, dan
krijgen zowel het overtredende paar als de tegenpartij een arbitrale score voor die gift zoals bepaald
in artikel 4. Bij herhaalde overtreding kan het bestuur beslissen de overtreder of het overtredend
paar het recht van deelname aan de clubtornooien te ontzeggen.
Artikel 3
Voor paren bestaande uit leden van de club geldt dat verbod niet.
Artikel 4
De arbitrale score wordt als volgt bepaald:
in geval van matchpunten (topjes)
in geval van IMP (Butler)
overtredende partij: de op het spel
overtredende partij: de op het spel
behaalde matchpunten met een
behaalde IMPs met een maximum
maximum van 40 %
van -2 IMPs
niet-overtredende partij: de op het
spel behaalde matchpunten met
een minimum van 60%
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Bijlage 1: Praktische afspraken
Deze bijlage regelt enkele praktische zaken in het beheer en functioneren van de club, zoals daar
zijn:
1. Bruikleen van materiaal
2. Bekomen van oefengiften
3. Deelname van niet-leden
1. Bruikleen van materiaal
a) Boards, speelmatjes, tafelnummers, bidding boxes, timer en loopkaarten worden uitgeleend
aan elk lid van de club dat erom vraagt tegen betaling van 2,50 € per uitgeruste tafel, tenzij
het tornooi ten voordele van een goed doel gehouden wordt en dan is het gratis.
b) Bridgemates, de computer en de printer worden maar uitgeleend als er bij de desbetreffende
gelegenheid een lid van de club aanwezig is die dit materiaal kan bedienen. De huur bedraagt
5 €.
c) De deelmachine wordt niet uitgeleend.
2. Bekomen van oefengiften
Om oefengiften te bekomen volstaat het de vraag te richten aan een wedstrijdleider. Die zal dan
met de aanvrager de precieze criteria waaraan de giften moeten voldoen, vastleggen. De
oefengiften worden in twee formaten geleverd: .pbn en .pdf.
3. Deelname van niet-leden
Niet-leden betalen voor alle activiteiten van de club waaraan zij deelnemen. Voor de dinsdagse
en vrijdagse spelingen bedraagt het tafelgeld 2,5 € per persoon, behalve in juli en augustus.
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Bijlage 2: Beroepsformulier
Gift
Paarnummer NZ
Paarnummer OW
Deler
Kwetsbaarheid

Datum
Wedstrijdleider

S
H
R
K
N

S
H
R
K

Biedverloop
N
O

W

O

Z
S
H
R
K
Z

W

Spelverloop
Slag
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S
H
R
K

O

Z

W

Probleembeschrijving

Beslissing van de wedstrijdleider met motivering

Naam en handtekening wedstrijdleider
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Aanvraag tot behandeling in beroep
Paarnummer, naam en handtekening van speler 1

Paarnummer, naam en handtekening van speler 2

Inning van de waarborg van 10 € door de wedstrijdleider
Wie wenst gehoord te worden?
Naam Noord

ja

neen

Naam Zuid

ja

neen

Naam Oost

ja

neen

Naam West

ja

neen

Procedure
1. Telt het beroepscomité 3 leden, waarvan één wedstrijdleider is?
2. Wenst de voorzitter of één van de partijen getuigen op te roepen?
Zo ja, verwittig die en hoor ze.
Namen:

3. Behandel het beroep achter gesloten deuren en beslis bij meerderheid van stemmen.
4. Was het beroep lichtzinnig?
Zo ja, maak de waarborg over aan de club.
Zo neen, geef de waarborg terug.
5. Licht de arbitrerende wedstrijdleider in en vraag hem de partijen in te lichten.
Motivering van de beslissing van het beroepscomité

Naam en handtekening voorzitter
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Bijlage 3: Biedsystemen
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