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1. Toepassingsbereik
Onderhavig reglement dient toegepast te worden tijdens alle wedstrijden waarvoor de FRBB-KBBF, de
VBL of de LBF verantwoordelijk is en waar schermen gebruikt worden.
2. Andere reglementen die van toepassing zijn:
- de Internationale Spelregels
- de nationale reglementen :
- het reglement van de betrokken competitie
- het Reglement Biedsystemen.
- het Reglement bidding boxes;
- de Alerteerprocedure
- de procedure van beroep
- het reglement roken
3. Opstelling

3.1. Juiste opstelling en werkwijze
Het scherm wordt diagonaal op de tafel opgesteld; het scheidt het oppervlak in twee delen, één ervan brengt de
noord- en oostspelers samen, de andere de spelers in zuid en west. Voor iedere speler is dus enkel één
tegenstrever zichtbaar aan zijn kant van het scherm.
De bidding boxes worden zo opgesteld dat het gebruik ervan niet gezien kan worden aan de andere kant van
het scherm.
Het bord wordt in het midden van de tafel gelegd op een biedplank die kan geschoven worden naar de twee
kanten van het scherm. Wanneer het scherm gesloten is, moet de biedplank met het bord juist onder het
schermluik geschoven kunnen worden.
Noord is verantwoordelijk voor het plaatsen van het bord op de biedplank en daarna voor het wegnemen ervan;
west is verantwoordelijk voor de bediening van het schermluik in het scherm.
Zodra noord het bord op de biedplank gelegd heeft, sluit west het schermluik (dit blijft gesloten tijdens de
ganse biedperiode). Pas dan nemen de spelers hun kaarten uit het bord en wordt de biedplank bij de gever
geplaatst.
De biedingen worden uitgevoerd met de kaarten in de bidding boxes. De speler aan beurt legt zijn bieding op
de biedplank; deze is enkel zichtbaar voor de speler aan dezelfde kant van het scherm.
De eerste biedkaart dient de uiterst linkse kant te raken van het segment op de biedplank voorbehouden voor de
speler in kwestie. De daaropvolgende biedingen dienen overlappend gelegd te worden in het segment naar
rechts toe op een nette en regelmatige wijze. Het bieden dient in een zo groot mogelijke stilte uitgevoerd te
worden. Bij het gebruik van schermen wordt een bieding beschouwd als gedaan als de biedkaart op de
biedplank gelegd en losgelaten werd.

Wanneer de twee spelers aan dezelfde kant hun biedingen gedaan hebben, schuift noord of zuid1 – naar gelang
het geval – de biedplank naar de andere kant van het scherm zodanig dat enkel de twee andere spelers de
biedingen kunnen zien. Deze laatsten doen hun biedingen en daarna schuift noord of zuid de biedplank terug
naar de andere kant. Deze werkwijze wordt herhaald tot het einde van de biedperiode.
Pas nadat de vier spelers de gelegenheid hebben gehad alle biedingen nog eens te overschouwen (equivalent van het recht
op herhaling van de biedingen), nemen de spelers hun biedkaarten weg en plaatsen deze terug in de bidding boxes.
Na het reglementair voorspelen van de ongedekte uitkomst, wordt het schermluik geopend waarbij een minimum open
ruimte vrijkomt nodig opdat alle spelers de kaarten zowel van de dummy kunnen zien als de gespeelde kaarten in iedere
slag. Indien een verdediger zijn kaart dusdanig toont dat de leider, wegens de beperkingen van het scherm, die niet kan
zien, heeft de dummy het recht te wijzen op deze tekortkoming.
Toeschouwers moeten zo plaatsnemen dat zij slechts één kant van het scherm kunnen zien.
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De speler die hem schuift mag de beweging van de biedplank vertragen om tempo-onregelmatigheden te voorkomen

3.2. Verkeerde opstelling
Indien de oriëntatie van het scherm onjuist is en daardoor noord en west aan dezelfde kant van het scherm
zitten en deze overtreding opgemerkt wordt na de aanvang van de biedperiode door één partij (cfr artikel 17),
zal dit spel worden afgewerkt waarna de opstelling van het scherm gewijzigd wordt voor de volgende giften.
Hierbij dient opgemerkt dat bij die verkeerde opstelling, oost en west aangewezen zijn om de biedplank te
verschuiven.

4. Wijziging van een gedane bieding Een bieding die neergelegd en losgelaten is, mag enkel gewijzigd worden
onder toezicht van de Wedstrijdleider* 4.1.) indien deze niet reglementair of ontoelaatbaar is (dan is de wijziging
verplicht), vanaf het moment dat één van de twee spelers, aan dezelfde kant van het scherm, dit opmerkt of 4.2.)
indien de Wedstrijdleider* bepaalt dat de bieding verkeerdelijk gekozen is of 4.3.) onder de voorwaarden van
artikel 25. Onder de bepalingen van artikel 25A, dient opgemerkt dat indien de aandacht van een speler werd
afgeleid en daardoor een verkeerde bieding maakte, zijn bedenktijd ingaat vanaf het ogenblik dat hij zich bewust
werd van de fout.
5 . Alerteren en uitleg

Er moet gealerteerd worden conform de Alertprocedure met twee uitzonderingen: als met schermen gespeeld wordt,
moeten dubbels, redubbels en biedingen boven 3ZT wel gealerteerd worden als die biedingen afwijken van een
standaard betekenis.
5.1.) Een speler die een bieding doet die moet gealerteerd worden, dient dit ook te

doen voor de voor hem zichtbare tegenstrever, en zijn partner dient dit eveneens te doen aan de andere kant
van het scherm wanneer de biedplank aan zijn kant is. Alerteren gebeurt door de alertkaart te leggen op de
biedkaart van de tegenstrever zichtbaar aan zijn kant in zijn segment van de biedplank. De tegenstrever dient
de ontvangst te bevestigen door de alertkaart terug te geven. Een speler kan alleen schriftelijk uitleg vragen
over de gealerteerde bieding. Zijn tegenstrever zal de uitleg dan schriftelijk voorleggen.
5.2.) Op ieder ogenblik van de biedingen kan een speler schriftelijk uitleg vragen over elke bieding van de
tegenstrevers. Het antwoord dient eveneens schriftelijk gegeven te worden.
5.3.) Op ieder ogenblik, vanaf de aanvang van de biedperiode tot het einde van de speelperiode, kan een speler
enkel informatie verkrijgen via zijn zichtbare tegenstrever. Dit betreft zowel de betekenis van de biedingen als
de uitleg hierover verstrekt. De vragen dienen schriftelijk gesteld te worden met gesloten scherm. Deze laatste
wordt pas heropend na het verkrijgen van het antwoord.


6. Wijzigingen ivm. rechtzettingen bij gebruik van schermen
6.1.) Een overtreding doorgegeven naar de andere kant van het scherm is onderworpen aan de normale
reglementering, maar rekening houdend met volgende richtlijnen:
6.1.1.) een ontoelaatbare bieding (zie artikel 35) moet verbeterd worden;
6.1.2.) indien een speler een overtreding begaat en de zichtbare tegenstrever de biedplank onoplettend
doorgeeft (anders kan artikel 23
toegepast worden), houdt deze actie in dat deze laatste de actie aanvaardt voor zijn partij, in situaties
waarin de reglementen toelaten dat de linker tegenstrever de niet reglementaire bieding kan aanvaarden.
6.2.) De overtreder, of zijn zichtbare tegenstrever, zal de aandacht van de Wedstrijdleider* vestigen op een
overtreding, alvorens de biedplank naar de andere kant van het scherm wordt geschoven. De foutieve
biedingen worden niet aanvaard maar worden verbeterd zonder enig gevolg (maar zie 6.1.2. hierboven); iedere
andere overtreding zal rechtgezet worden en de Wedstrijdleider* dient er zich van te verzekeren dat alleen
reglementaire biedingen overgebracht worden naar de andere kant van het scherm.
De spelers aan de andere kant van het scherm zullen maar ingelicht worden over de feiten indien het reglement
dit vereist.
6.3.) De zichtbare tegenstrever dient er nauwlettend voor te zorgen dat geen uitkomst uit de verkeerde hand
gebeurt. Een uitkomst voor de beurt zal zonder gevolg terug genomen worden voor zover het scherm niet
geopend is. Zo niet
6.3.1.) indien het scherm geopend werd zonder schuld van de partij van de leider (en voor zover de
andere verdediger niet uitgekomen is met ongedekte kaart), is artikel 54 van kracht;
6.3.2.) indien de partij van de leider het scherm heeft geopend, wordt de uitkomst aanvaard. De
veronderstelde leider wordt leider. Artikel 23 kan
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worden toegepast;
6.3.3.) indien twee kaarten van de verdedigers zichtbaar zijn als uitkomst, wordt de foutieve uitkomst een
grote strafkaart;
6.3.4.) voor een ongedekte kaart bij de partij van de leider zie artikel 48. 6.4.) Indien een bieding gedaan
is die moest gealerteerd worden zie 5. hiervoor.
6.5.) Indien een speler aan de andere kant van het scherm meent dat er een verandering in tempo is geweest, en
dat er bijgevolg ongeoorloofde informatie kan uitgewisseld zijn, dient hij in overeenstemming met artikel 16B2
de Wedstrijdleider* te ontbieden. Hij kan dit op ieder ogenblik doen voor de uitkomst en voor het openen van
het scherm.
6.6.) Door niet te handelen zoals beschreven in 6.5.) hiervoor, kan de Wedstrijdleider* doen denken dat partner
de aandacht vestigde op een verandering in tempo. In dit geval, kan de Wedstrijdleider* beslissen dat er geen
verandering in tempo is waargenomen aan de andere kant van het scherm en bijgevolg geen ongeoorloofde
informatie is uitgewisseld.
Een tijdsduur van 20 seconden om de biedplank door te geven wordt niet beschouwd als een aanzienlijke
vertraging.
*

Als de wedstrijd gespeeld wordt onder leiding van een Wedstrijdleider aangesteld door de organiserende
instantie. In andere gevallen dient zo mogelijk de zaak via het wedstrijdblad ingediend te worden voor
arbitrage.

.

