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Reglement Flanders Pairs 
 

 

 1. ALGEMEENHEDEN 
 

1.A. Bepalingen 

 

 In dit reglement worden de algemene bepalingen behandeld van Flanders Pairs. In het Jaarlijkse Aanhangsel worden de 

specifieke gegevens van dat jaar opgenomen: 

 

- de Sponsors; 

- de data die vrijgehouden worden in de kalender; 

- de Hoofd- en Districtsverantwoordelijken; 

- de winnaar van vorig jaar die rechtstreeks geplaatst is voor de finale; 

- het district aan wie de organisatie van de finale wordt toevertrouwd; 

- de minimale berekening van het aantal paren dat door elk district naar de finale mag afgevaardigd worden. 

 

1.B. Inrichting 

 

 De Vlaamse Bridge Liga richt elk seizoen "Flanders Pairs" in, het kampioenschap van Vlaanderen voor paren 

volgens de bekerformule. 

  

 Flanders Pairs wordt betwist over één of meerdere voorronden en een finale. 

 

 De voorronden en halve finale worden georganiseerd door de districten, die zelf bepalen hoe deze verlopen. Elk district 

heeft daarbij de keuze ineens een grote halve finale in te richten, ofwel de halve finale te laten voorafgaan door één of 

meerdere voorrondes binnen de clubs of door de districten zelf georganiseerd. 

  

 De districten hebben de bevoegdheid om paren, bestaande uit bepaalde categorieën van spelers uit te sluiten en vrij te 

stellen van deelname aan bepaalde voorronden op voorwaarde dat deze paren zich direct plaatsen voor een volgende 

ronde. 

 In elk district wordt het paar dat de halve finale wint districtskampioen. 

 

 Plaatsing voor de halve finale van het nationaal kampioenschap (Belgian Pairs) kan slechts gebeuren via deelname aan 

Flanders Pairs. 

 

1.C. Inschrijving van Paren 

 

 Elk paar dient zich in te schrijven bij de Centrum- of Districtsverantwoordelijke voor aanvang van de eerste ronde, met 

inachtneming van art. 3.D. 

 

1.D. Data 

 

 Flanders Pairs wordt betwist over twee of meer ronden. 

  

1.D.1 VOORRONDEN 

 

Elk district bepaalt zelf het aantal en de data van de voorronden. 
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1.D.2 HALVE FINALE 

 

In de nationale kalender wordt een datum vrijgehouden voor deze halve finale. Elk district bepaalt vrij de datum van de 

halve finale die echter uiterlijk twee weken voor de finale moet vallen. 

 

1.D.3 FINALE 

 

De datum van de finale wordt bepaald in de nationale kalender. 

 

1.E. Financieel aspect 

 

 Om aan Flanders Pairs te mogen deelnemen dient elke speler lid te zijn van de VBL hetgeen o.m. inhoudt dat de bijdrage 

voor lidmaatschap uiterlijk bij de start van de voorronde moet betaald zijn. 

 

 Voor de voorronden en de halve finale bepaalt elk district het bedrag van het inschrijvingsgeld per paar. 

 

  

 

1.F. Taken 

 

1.F.1 Hoofdverantwoordelijke 

 

 De taak van de hoofdverantwoordelijke omvat: 

 

 - het doorgeven aan de districtsverantwoordelijken van richtlijnen allerhande; 

 

 - toezicht houden op de vervanging van spelers in de finale. 

 

 - de technische organisatie en leiding van de finale. 

 

 - berekening van het aantal plaatsen per district 

 

 

1.F.2 Districtsverantwoordelijke 

 

 De taak van de districtsverantwoordelijke omvat: 

 

• alle clubs van hun district in kennis stellen van de specifieke reglementen die gelden in het district voor deelname 

aan voorronden en halve finale, de data ervan en hoe de promoties berekend worden in het district. 

 

• de inschrijvingen binnen het district inzamelen en coördineren; 

 

• de nodige instructies, documenten en reglementen aan de Centrumverantwoordelijken in de voorronden bezorgen; 

 

• de uitslagen in de voorronden inzamelen 

 

• het organiseren van de halve finale; aanstellen van een Wedstrijdleider; 

 

• het inschrijvingsgeld van de voorronden en van de halve finale inzamelen; 

 

• onmiddellijk na de halve finale alle uitslagen, zowel van voorronden als van halve finale, aan de 

hoofdverantwoordelijke toesturen met aanduiding van de geplaatste paren met naam, voornaam en lidnummer van 

alle spelers; 

 

1.F.3 Centrumverantwoordelijke 

 

 De Centrumverantwoordelijke krijgt alle instructies van zijn Districtsverantwoordelijke. 
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2. SELECTIECRITERIA 

 

2.A. Voorronden naar halve finale 

 

 Elk district bepaalt zelf de voorwaarden voor deelname aan de halve finale. 

 

2.B. Van halve finale naar finale 

 

Elk district zal uit de halve finale de best geplaatste paren laten doorstoten naar de finale. 

 
De verdeling van het aantal finale plaatsen gebeurt als volgt: 
  
Ieder district heeft recht op 2 plaatsen, verhoogd met het aantal plaatsen bij de eerste 45 dat de deelnemers van het 
district bij de vorige editie behaald hebben. 
 
De winnaars van de vorige editie zijn automatisch geplaatst voor de finale. 
  

2.C. Scheiding van ex  aequo's 

 

 Behalve in die gevallen waar de uitslagen rechtstreeks tegen elkaar behaald op zinnige wijze kunnen worden 

geïnterpreteerd (hetgeen niet steeds mogelijk is indien meer dan twee paren bij een ex aequo betrokken zijn) zullen 

eventuele ex aequo's worden gescheiden door het lot. Dit geldt zowel voor de voorronden,  de halve finale als voor de 

finale. 

 

  

 

 

 

 3. OPSTELLEN VAN PAREN EN SPELERS 
 

3.A. Spelers 

 

 Deelname aan Flanders Pairs is slechts toegestaan voor spelers die in het bezit zijn van een geldige lidkaart bij aanvang 

van de eerste ronde waaraan ze deelnemen. Overtreding hiertegen brengt automatisch de uitschakeling mee van het 

betrokken paar voor een volgende ronde en verbeurdverklaring van het alle inleggelden en de boete voor forfait 

omschreven in art. 3..E.1. 

 

3.B. Vervanging van Spelers 

 

 In principe is een vervanging door één speler toegestaan. Elke vervanging dient vooraf aan de goedkeuring van de 

wedstrijdleider in de zaal te worden onderworpen. In geen geval mag een vervanger deel uitmaken van een paar dat zich 

reeds voor de volgende ronde heeft geplaatst. 

 

 Bovendien mag een speler die uitgeschakeld werd tijdens de halve finale niet als invaller optreden tijdens de finale. 

 

 Iedere vervanging van spelers moet uiterlijk vijf dagen op voorhand aan de districtsverantwoordelijke (voorronde, halve 

finale) of hoofdverantwoordelijke (finale) gemeld worden. 

 

 De verantwoordelijke zal de wedstrijdleider in de zaal verwittigen. 

 

 De wedstrijdleider in de zaal is steeds gemachtigd een speler die niet aan de criteria voldoet toe te laten om het goede 

verloop van de zitting te verzekeren. Doch indien hij van mening is dat de vervanger een aanzienlijke versterking voor het 

paar betekent, dan zal het paar geen aanspraak kunnen maken op stijgersplaatsen (in voorronde en halve finale), noch op 

prijzen of titels (finale). 

 Een speler mag hoogstens aan één halve finale deelnemen. 

 

 Elke op grond van onderhavig artikel niet toegelaten vervanging wordt als een forfait beschouwd, en dienovereenkomstig 

met een forfaitboete bestraft. 
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3.C. Paren 

 

 Indien tussen twee ronden de spelers van een paar beslissen om niet meer samen te spelen, dan behoudt dit paar slechts 

één plaats in de volgende ronde. Indien beide spelers zich voor deze volgende ronde willen aanbieden met een andere 

partner dan zal de verantwoordelijke de plaats toekennen aan de speler van het oorspronkelijke paar die het hoogste 

aantal masterpoints op zijn lidkaart heeft. 

 

3.D. Welk paar speelt in welk district? 

 

 In de eerste ronde waarin een paar aantreedt dienen volgende regels nageleefd te worden bij de keuze in welk district dit 

paar moet spelen. 

 

- Het paar moet spelen in het district waarvan beide spelers afkomstig zijn. 

- Indien beide spelers uit een ander district komen, dan mag het paar vrij kiezen in welk van de twee districten het zal 

aantreden. 

- Individuele leden, die niet tot een district behoren, worden niet meegeteld bij deze berekening. Als 1 individuele 

speler aantreedt, dan moet het paar spelen in het district van de andere speler. Als beide spelers individuele leden 

zijn, dan mag het paar vrij kiezen in welk district het zal aantreden. 

- Afwijkingen op deze regel dienen goedgekeurd te worden door het Districtsbestuur. 

- Het district kan echter geen extra plaatsen voor de finale opeisen wanneer het paren toelaat die volgens 

bovenstaande regels tot een ander district behoren. 

- Een paar of speler mag niet meer aantreden in een ander district in voorronden of halve finale eenmaal het 

gebonden is of gekozen heeft voor een bepaald district. 

 

3.E. Strafbepalingen 

 

3.E.1 Forfait (bij halve finale of finale) 

Ingeval van forfait wordt het forfaitgevend paar bestraft met een boete van 50 euro . Het inschrijvingsgeld en de 

boete dienen binnen de 15 kalenderdagen na betekening geregeld zijn, zo niet stellen de spelers zich bloot aan 

andere disciplinaire maatregelen, gaande tot tijdelijke of definitieve schorsing. Uiteraard is het paar voor verdere 

deelneming aan dit parenkampioenschap uitgesloten. 

 

3.E.2 Traag spel 

Tenzij de oorzaak, door bekentenis van een speler of door vaststelling door de wedstrijdleider, uitsluitend aan één 

paar te wijten is, ondergaan beide paren dezelfde straf. 

 - bij de eerste overtreding van minder dan 5 minuten: een waarschuwing 

 - bij de tweede overtreding, of de eerste overtreding van meer dan 5 minuten: 10% van de top (van één gift) 

 - bij elke volgende overtreding: 30% van de top. 

 

Indien de duur van de vertraging vijf minuten overschrijdt kan de wedstrijdleider beslissen of één of meer giften (aan 

de betrokken tafels) niet te laten spelen. 

 

3.E.3. Te laat komen 

Te laat komen wordt aangezien als traag spel. Elke schijf (of gedeelte ervan) van vijf minuten, wordt als een 

overtreding wegens traag spel bestraft. 

 

3.E.4. Onjuist of onvolledig invullen van scorebriefjes of bridgemates 

 - eerste vaststelling: een waarschuwing 

 - elke volgende vaststelling: 5% van de top van één gift. 

 

3.E.5. Kaarten van een tegenstander aanraken na het spel 

 Elk vergrijp wordt bestraft met 10% van de top van één gift. 

 

3.E.6. Handeling die het normaal verloop stoort en onethische handeling 

 

 Elke dusdanige handeling wordt bestraft met 10% van de top voor één gift. Voor opzettelijke handelingen, alsmede 

voor overtredingen van de regels van de ethiek kan de wedstrijdleider zwaardere straffen opleggen. 

 

  

 

 



  

 5 

  4. REGLEMENTEN 
 

4.A. Reglementen 

 

− In alle ronden wordt gespeeld conform de bepalingen van de Internationale Spelregels, het Belgisch Reglement 

Biedsystemen, de Belgische Alertprocedure en het Belgisch Reglement Bidding Boxen. 

− Het gebruik van bidding boxen is verplicht.  

− Aan de tegenstanders moet een correct en volledig ingevulde conventiekaart voorgelegd worden in tweevoud. De kaart 

mag van het VBL- of van het Internationale type zijn. De kaart moet ingevuld zijn in het Nederlands of het Engels. 

− Het gebruik van de Stop is verplicht. 

− Er wordt gespeeld zonder schermen. 

 

4.B. Biedsystemen 

 In alle ronden zijn alleen  systemen die tot categorie D behoren toegelaten. Tevens zijn alle conventies toegelaten met 

uitzondering van de bruine. 

 zie Reglement Biedsystemen 

 

 

4.C. Taal 

 De taal in alle ronden is het Nederlands. 

 

4.D. Beroepscomité 

 Tegen beslissingen van Wedstrijdleiders kan beroep aangetekend worden bij het plaatselijk Beroepscomité in de halve 

finale en in de finale. Het Beroepscomité wordt samengesteld door de Hoofdwedstrijdleider. 

 Het beroep moet ingediend worden via de hoofdwedstrijdleider binnen een termijn van 15 minuten na het einde van de 

laatste ronde. 

 Het beroep moet vergezeld worden van een borg ter waarde van 70 euro 

 

4.E. Hoger Beroep 

 Beroep tegen beslissingen van een plaatselijk Beroepscomité is niet mogelijk. 

 Er kan nog wel cassatie aangevraagd worden bij de schending van vorm- of grondregels. 

Zie huishoudelijk reglement Deel B hoofdstuk 7. 

 

4.F. Roken 

  Voor alle rondes van Flanders Pairs geldt er een rookverbod. Elke overtreding van het  rookverbod wordt door de 

Wedstrijdleider bestraft met -1O% van de top per gift. 

 

4.G. GSM 

Tijdens de wedstrijd dienen GSM’s afgezet te worden. Overtredingen hiertegen worden  automatisch bestraft met –10% 

van de top per overtreding. 

 

 

 5. FINALE FLANDERS PAIRS 
 

5.A. Toernooiorganisatie 

 

 De Finale van Flanders Pairs wordt gespeeld volgens een Barometer, 11 ronden van 3 giften. Het spelen begint om 14.00 

uur. Elke ronde duurt 23 minuten, wisselen inbegrepen. 

 

 

5.B. Praktische Organisatie:  de Plaatselijke Organisator, de Hoofdverantwoordelijke en het VBL-secretariaat  

 

 De organisatie van de finale wordt jaarlijks door de Tornooicommissie van de VBL  toevertrouwd aan een district, een club 

of een persoon.  

 

De taken en opdrachten van de Plaatselijke Organisator, van de Hoofdverantwoordelijke en van het VBL-secretariaat 

worden beschreven in het document “Lastenboek Tornooien”. 

 

     

 


