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Reglement “Biedsystemen”
Het bestuur heeft beslist het reglement “Biedsystemen toegepast op de tornooien georganiseerd
door clubs en districten” (in bijlage hieronder) van de VBL integraal over te nemen.
Bij wijze van uitzondering beslist het bestuur dat cursisten in de eerste twee volledige seizoenen dat
ze lid zijn van de club, hun systeemkaart mogen raadplegen.
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Reglement “Correcties na een clubtornooi”
Het bestuur heeft beslist de correcties na een clubtornooi te behandelen zoals hieronder beschreven.
1. Als de aanvraag tot correctie wordt ingediend tijdens het tornooi, door middel van een
briefje bij de wedstrijdleider, waarop beide partijen akkoord gaan met de correctie, dan
wordt de correctie vóór de uitslag verwerkt. Deze briefjes zijn bij de wedstrijdleider te
verkrijgen.
2. Als de fout aan het licht komt na de toewijzing van de eventuele prijzen (369 of champagne)
dan blijft deze toewijzing toch behouden.
3. Als de fout aan het licht komt na het verdelen van de individuele resultaten, dan kan een
partij dit aan de wedstrijdleider melden, in persoon, per sms (0472 403 854) of per mail
(Hendrik.Vantilborgh@skynet.be) en dat 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.
4. 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 uitslag
beschikbaar maakt op de VBL-site;
b. de fout betreft niet het gemaakt aantal slagen of het gedubbeld of herdubbeld
karakter van een contract;
c. toegelaten correcties zijn:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

de speelsoort
de leider
een onklaar bord, waaronder een gedraaid bord
verwisselde borden
rondpas i.p.v. niet gespeeld of omgekeerd;

d. de wedstrijdleider moet het akkoord van de tegenpartij krijgen.
5. Over de behandeling van fouten onder 3 en 4 wordt niet gecorrespondeerd, al zal de
wedstrijdleider zijn tussenkomst documenteren en aan de leden meedelen.
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Reglement “Interne orde”
Inleidende verklaring
Het doel van BCH is in een aangename en gezellige sfeer haar leden hun geliefde bridgesport te
laten beoefenen. Hier is het eerste even belangrijk als het tweede. Daarom is artikel 74.A.2
essentieel 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.
Dit reglement behelst de volgende punten:
1. Organisatie van de Algemene Vergadering
2. Organisatie van de Bestuursvergaderingen
3. Bruikleen van materiaal.
4. Startuur van het vrijdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
5. Startuur van het woensdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
6. Toekenning van bonnetjes 3/6/9 op de 1ste en 3de vrijdag
7. Toekenning van de flessen champagne op de 5de vrijdag
8. Toekenning van clubpunten als een districtstornooi in de club plaats vindt
1. Organisatie van de Algemene Vergadering
a) De Algemene Vergadering wordt gehouden op de 1ste vrijdag van september.
b) De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ten minste twee weken voordien met een
voorstel van agenda.
2. Organisatie van de Bestuursvergaderingen
a) De voorzitter roept de Bestuursvergadering samen en zeker als tenminste 4 bestuursleden
erom vragen.
b) Indien nodig worden de beslissingen bij gewone meerderheid genomen. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter.
3. Bruikleen van materiaal
a) Boards, speelmatjes, tafelnummers, bidding boxes, timer en loopkaarten worden uitgeleend
aan elk lid van de club dat erom vraagt na betaling van 2,50 € per uitgeruste tafel, tenzij het
tornooi ten voordele van een goed doel gehouden wordt.
b) Bridgemates, de computer en de printer worden maar uitgeleend als er bij de desbetreffende
gelegenheid een lid van de club aanwezig is dat bovendien dit materiaal kan bedienen. De
huur bedraagt 5 €.
4. Startuur van het vrijdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
a) Het vrijdagse clubtornooi start om 20u00.
b) Later aankomende paren kunnen nog ingeschakeld worden zolang de tweede ronde niet
begonnen is.
5. Startuur van het woensdagse tornooi en deelname bij latere aankomst
a) Het woensdagse clubtornooi start om 14u00.
b) Later aankomende paren kunnen nog ingeschakeld worden zolang de tweede ronde niet
begonnen is.
6. Toekenning van bonnetjes 3/6/9 op de 1ste en 3de vrijdag
a) Op de 1ste vrijdag van de maand worden twee bonnetjes 3/6/9 toegekend aan het 3de, 6de en
9de paar van boven af te tellen, voor zover minstens één speler een clublid is.
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b) Op de 3de vrijdag van de maand worden twee bonnetjes 3/6/9 toegekend aan het 3de, 6de en
9de paar van onderaf te tellen, voor zover minstens één speler een clublid is.
c) Bij ex-aequo krijgen alle paren met minstens één clublid twee bonnetjes.
7. Toekenning van de flessen champagne op de 5de vrijdag
a) Op de 5de vrijdag van de maand krijgt het eerst geklasseerde paar waarvan minstens één
speler clublid is twee flessen champagne.
b) Bij ex-aequo krijgen alle eerst geklasseerde paren met minstens één clublid twee flessen
champagne.
8. Toekenning van clubpunten als een districtstornooi in de club plaats vindt
Het reglement “Punten en klassement” is van toepassing.
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Reglement “Organisatie van een clubtornooi”
Het bestuur heeft beslist de clubtornooien als volgt te organiseren.

HET CLUBTORNOOI VAN MAANDAG
1. Regels 1 t.e.m. 6 met uitzondering van regel 2 van het tornooi van vrijdag (zie hieronder) zijn
op maandag van kracht.
2. Wat de nummering der paren betreft, is regel 2 van het tornooi van woensdag (zie hieronder)
van kracht.

HET CLUBTORNOOI VAN WOENSDAG
1. Inschrijving en startuur
Er kan ingeschreven worden tot 14u 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.
Bij het begin worden de nummers 1 t.e.m. 5 en 31 t.e.m. 35 gelegd en dan 6 en 36, 7 en 37, enz
tot alle paren ingeschreven zijn. Bij een onpaar aantal paren, beslist het lot dus over het nummer
van het bye-paar.
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’ de kaarten van een gift nog niet allemaal terug in het board zitten,
mag/mogen de volgende gift/giften niet meer begonnen worden.
6. Taken van de spelers
NZ is verantwoordelijk voor de goede orde aan tafel en voor het opruimen van de tafel aan het
eind van het tornooi.
OW is verantwoordelijk voor het wegbrengen en halen van de giften.

HET CLUBTORNOOI VAN VRIJDAG
1. Inschrijving en startuur
Er kan ingeschreven worden tot 20u 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.
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2. Nummering der paren
Paarnummers worden bepaald door lottrekking.
Bij het begin worden de nummers 1 t.e.m. 9 en 31 t.e.m. 39 gelegd en dan 10 en 40, 11 en 41,
enz 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. Raadplegen van een systeemkaart
Systeemkaarten mogen niet geraadpleegd worden tijdens het verloop van een gift, bieden én
spelen.
Bij wijze van uitzondering mag een cursist/e haar/zijn systeem raadplegen tijdens de eerste twee
volledige seizoenen dat z/hij lid is van de club.
6. Regel van 5’
Als bij het signaal van 5’ de kaarten van een gift nog niet allemaal terug in het board zitten,
mag/mogen de volgende gift/giften niet meer begonnen worden.
7. Taken van de spelers
NZ is verantwoordelijk voor de goede orde aan tafel en voor het opruimen van de tafel aan het
eind van het tornooi.
OW is verantwoordelijk voor het wegbrengen en halen van de giften.
Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het op volgorde steken van de kaarten aan hun tafel op
het einde van het tornooi.
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Gebruik van de bridgemates
NZ bedienen de bridgemates. Zij mogen kiezen of N of Z dit doet. Na het inbrengen van
het resultaat laten zij OW controleren (accepttoets).
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.
Bij fout ingebrachte score wordt volgende clubleden gevraagd de score uit de bridgemate
te verwijderen: xx yy zz.

Reglement “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 speler / 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 het reglement “Psychics” in te voeren.
Artikel 1
Het is gastspelers (d.i. niet-clubleden) die in de club komen kaarten niet toegelaten een psychic
te doen. Doen ze dit wel dan krijgen zowel het overtredende (want psychende) paar als de
tegenpartij een arbitrale score voor die gift zoals bepaald in artikel 3. Bovendien wordt het
bekomen toernooiresultaat van het in overtreding zijnde paar gereduceerd 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 2
Voor leden van de club geldt dat verbod niet, tenzij tegen de beginnende spelers (spelers die een
door BC Heusden ingerichte initiatiecursus bridge hebben gevolgd) in hun eerste jaar, in welk
geval dezelfde maatregelen (arbitrale score en reductie van eindresultaat) van toepassing zijn.
Artikel 3
De arbitrale score wordt bepaald door volgende tabel:
in geval van IMP (Butler)
in geval van matchpunten (topjes)
overtredende partij: - 3 IMP’s of
overtredende partij: de op het spel
het aan tafel behaalde IMP
behaalde matchpunten met een
resultaat indien dit ongunstiger is
maximum van 40 %
niet-overtredende partij: de op het
spel behaalde matchpunten met
een minimum van 60%

niet-overtredende partij: 3 IMP’s
of het aan tafel behaalde IMP
resultaat indien dit gunstiger is

Artikel 4
De reductie van het tornooiresultaat wordt als volgt bepaald: in geval van matchpunten (topjes)
4% en in geval van I.M.P. (Butler) 9 IMP.

10

Reglement “Punten en klassement”
Het systeem van punten en klassement 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 clubtornooien van 1 september
tot 30 juni;
− als ze hun lidgeld betalen na 30 september: voor de clubtornooien 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.
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
75 50 40 35 30 25 20 15 10
− het aantal paren dat punten krijgt is in de onderstaande tabel vastgelegd.
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tafels

1ste

2de

3de

5½ 6

24

18,0

12,0

6½ 7

28

21,0

14,0

4de

7½ 8

32

24,0

16,0

12,8

8½ 9

36

27,0

18,0

14,4

5de

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 eindklassement komen alleen clubleden in aanmerking die minstens 20 avonden
meespeelden.

12

Reglement “Zomercompetitie”
1.
2.
3.
4.

5.

De zomercompetitie loopt op vrijdag van 1 juli tot en met 31 augustus.
De zomercompetitie is een individuele competitie voor de leden.
Alle tornooien worden berekend volgens de parentelling (topjes).
De eindstand wordt bepaald voor de spelers die minstens vijf keer meespeelden en wordt
berekend door het gemiddelde te nemen van de vijf beste resultaten, zonder rekening te
houden met het verschillend aantal tafels per avond.
Krijgen een prijs: de eerste twee, de twee die het dichtst bij 50% eindigen en de voorlaatste;
bij ex-aequo’s krijgen alle ex-aequo’s dezelfde prijs.
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