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AFKORTINGEN EN DEFINITIES 

 

BBF Belgische Bridge Federatie 

VBL Vlaamse Bridge Liga 

RVB Raad van Bestuur van de VBL 

TC Tornooicommissie van de VBL 

DB Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Bridge Liga 

BC Beroepscommissie van de VBL 

CL Competitieleider; wordt aangesteld door het VBL-bestuur 

WL De Wedstrijdleider die de arbitrages behandelt. 

VBL-WL Wedstrijdleider aangeduid door de VBL 

Website Website van de Vlaamse Bridge Liga: www.vbl.be 

 
FIAD 

Het reglement van de VBL dat de aansluiting van clubs, spelers en 
teams regelt, evenals transfers, instaprecht e.d. Het kan 
geraadpleegd worden op 
vww.vbl.be -> Reglementen. 

 
(Wedstrijd)Kalender 

De jaarlijkse wedstrijdkalender in gedrukte vorm en/of op de website 
die de adressen van de lokalen bevat, de kapiteins, de 
wedstrijdkalender en de instructies voor het seizoen. Als in de loop 
van het seizoen wijzigingen aangebracht worden aan de 
wedstrijdkalender, dan zijn enkel de gegevens van 
de kalender op de website geldig. 

Thuisploeg en 
Bezoekende ploeg 

De ploeg die in de lijst van wedstrijden in de kalender als eerste van de 
twee ploegen vermeld staat. De ploeg die als tweede vermeld staat is 
de bezoekende 
ploeg. De wedstrijden worden gespeeld in het lokaal van de thuisploeg. 

Speelgerechtigde 
speler 

een speler die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de VBL om te 
kunnen 
deelnemen aan de viertallencompetitie. 

Round-robin het geheel van de wedstrijden tijdens welke elk team elk ander team 
van zijn 
reeks ontmoet enkel in heenwedstrijden of in heen- en 
terugwedstrijden. 

Competitie 
speeldag 

het geheel van de wedstrijden die moeten gespeeld worden op een 
datum die 
vastgelegd is in de officiële kalender (maar eventueel verplaatst kunnen 
worden conform art. 24.) 

 
Speelperiode 

Ofwel: de volledige wedstrijd indien ze gespeeld wordt zonder 
onderbreking; Ofwel: de helft van de wedstrijd indien er een 
onderbreking is na de helft van de 
giften. 

Beschermde 
speeldagen 

laatste speeldagen van de competitie, waarvan het aantal 
vastgesteld wordt in art. 23.5 en waarvoor bijzondere regels voorzien 
zijn betreffende het opstellen 
van spelers, forfaits, enz. 

Line-Up 
samenstelling van een team en plaats van de spelers voor de duur van 
één speelperiode. 
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE ORGANISATIE 
 

 
Artikel 1 – Algemeenheden 

 

De teams die aan de competitie deelnemen worden verdeeld over meerdere afdelingen, welke 
afdelingen in meerdere reeksen kunnen onderverdeeld zijn. 

 
De competitie verloopt volgens de formule van de "round-robin". Indien meerdere teams 
van een zelfde club in dezelfde reeks optreden, moeten de wedstrijden tussen deze 
teams, in de mate van het mogelijke, gedurende de eerste speeldag(en) van de 
competitie plaatsvinden; als de competitie gespeeld wordt met heen- en 
terugwedstrijden, dan moeten de terugwedstrijden tussen deze teams op dezelfde 
manier gespeeld worden gedurende de eerste speeldag(en) van de tweede helft van de 
competitie. 

 
De round-robin kan aangevuld worden door play-offs of barragewedstrijden tussen een  
beperkt aantal teams, zowel voor het toekennen van de titel als voor het bepalen van 
dalers of stijgers. 

 
Op het einde van de competitie promoveert een aantal teams naar de hogere of daalt naar de 
lagere afdeling. Het aantal stijgers en dalers in elke reeks wordt vastgesteld in art. 24. 

 
 

Artikel 2 – Bevoegdheden 
 

De bevoegdheden betreffende de organisatie van de competitie, de controle op het 
verloop en het opleggen van straffen in geval van overtredingen, zijn als volgt verdeeld: 

 
 

2.1 BBF 
 

Bepaalt het aantal teams dat jaarlijks mag promoveren naar de nationale afdelingen. 
 
 

2.2 Raad van Bestuur (RVB) van de VBL 

 
- Stelt de Competitieleider aan; 
- Bepaalt vóór de aanvang van elk seizoen: 

§ het bedrag van de deelnemingsrechten der teams in elke afdeling; 
§ het bedrag van de boetes, van de administratieve kosten, van de 

waarborg bij beroep en van het instaprecht. 
 

 

2.3 Dagelijks Bestuur (DB) van de VBL 
 

- Beslist op vraag van de CL over mogelijke overtredingen tegen het reglement        FIAD. 
 
 
 

 

2.4 Commissie Wedstrijdleiders  
 
-  Stelt de Wedstrijdleiders aan die de arbitrages uitvoeren. 
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2.5 De Tornooicommissie 
 

 
- Bepaalt voor aanvang van het seizoen: 

- het aantal afdelingen waarvoor de Vlaamse Bridge Liga verantwoordelijk 
is, het aantal reeksen per afdeling en het aantal teams per reeks; 

- het aantal dalers en stijgers in elke reeks; 
- de formule van de eventuele play-offs en barrageDe dagen die in de kalender voorzien 

worden voor de competitie; 
- De bijzondere regels die in elke afdeling van toepassing zijn: toegelaten systemen, 

gebruik van schermen, enz.; 
 

- Bepaalt in de loop van het seizoen: 
 

De TC kan jaarlijks één of meerdere Wedstrijdleiders belasten met een 
controleopdracht, waarvan het mandaat geldig is voor alle wedstrijden van de 
competitie; de TC kan hiervoor ook andere personen aanduiden, maar in dat geval 
is hun mandaat beperkt tot de wedstrijden die duidelijk bepaald zijn in het 
document dat hun volmacht aantoont. 
 

2.6 De Competitieleider 
 

- Bepaalt vóór aanvang van elk seizoen 
 

- de samenstelling van de reeksen; 
- kiest uit de lijst opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiders telkens de WL die de 

arbitrage uitvoert. 
- de aanstelling van Wedstrijdleiders voor de wedstrijden die moeten geleid worden 

door een VBL-WL. 
 

- Is bevoegd in de loop van het seizoen voor: 
 

- het waken over de toepassing van huidig reglement en het toepassen van de sancties 
die hierin voorzien zijn; 

- het beslechten van geschillen; 
- alle maatregelen nemen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in huidig reglement, om 

het goede verloop van de competitie te verzekeren. 
 

2.7 De WL 
 

Is bevoegd om alle arbitrages uit te voeren in opdracht van de CL. 
 
 

2.8 De Beroepscommissie van de VBL 

In elke Liga-afdeling is de BC bevoegd om protesten te behandelen tegen elke 
beslissing van een VBL-WL die een wedstrijd leidt, van de WL die aangesteld werd om 
de arbitrages te doen en van de CL. De BC treedt op conform de bepalingen van het 
VBL-reglement terzake. Een protest moet ingediend worden conform de bepalingen 
van art. 63. 

 
 

Artikel 3.Beslissingen en communicatie 
 

De beslissingen die jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen moeten genomen worden 
door de verschillende instanties, worden opgenomen in de wedstrijdkalender 
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De CL deelt elke beslissing inzake overtredingen tegen het huidige reglement 
viertallen of inzake arbitrages uitgevoerd door de WL of inzake beslissingen van het 
DB, per e-mail mee aan de twee teams die de wedstrijd speelden waarin het probleem 
zich voordeed. De volledige beslissing wordt ook gepubliceerd op de website om de 
andere teams in de reeks op de hoogte te brengen. Bij elke mededeling wordt vermeld 
tot wanneer de betrokken teams in beroep kunnen gaan. 

 

Artikel 4 – Aanmelden van een team - Terugtrekking van een team 
 

4.1 Aanmelden van een team: vóór 1 juni 

 
Elk team, in om het even welke afdeling het zal aantreden, dient gemeld te worden 
via de website: Melden à Melden team. De melding moet gebeuren door de club 
waartoe het team behoort. 

 
Als teams die een plaats hebben in competitie niet tijdig gemeld worden (1 juni) en 
na twee herinneringen (een eerste herinnering wordt gestuurd naar de betrokken 
clubs en aan de kapiteins van vorig seizoen een week voor de uiterlijke 
meldingsdatum, een tweede op 1 juni) niet gemeld worden binnen de twee 
werkdagen na de tweede herinnering, dan verliest de club onmiddellijk deze 
plaats(en) in de competitie – dit alles onder toezicht en bevoegdheid van de 
competitieleider. 

 
Indien het gaat om een combinatieteam van twee clubs die een 
competitiesamenwerkings-overeenkomst hebben afgesloten, dan dient de 
melding te gebeuren door de club die het ownership heeft. 

 

4.2 Terugtrekking vóór de aanvang van de competitie 
 

De plaats van een team in een afdeling is eigendom van de club. Deze plaats is 
bereikt door stijgen of dalen na vorig seizoen of doordat het team in dezelfde 
afdeling bleef. Indien een club deze plaats niet invult, dan wordt dit aanzien als het 
terugtrekken van een team uit competitie en verliest de club deze plaats. 

 
Een team dat zich conform art. 4.1 aangemeld had, kan zich zonder straf uit de 
competitie terugtrekken, op voorwaarde dat de club tot wie het team behoort 
dit schriftelijk meldt   ten laatste op 1 juni  aan de VBL. Als de terugtrekking na 
bedoelde datum gebeurt, zullen volgende financiële sancties worden opgelegd. 

 
- Indien de terugtrekking gebeurt tussen 1 juni en 1 juli, dan wordt aan de 

club een boete van € 70 opgelegd. 
- Indien de terugtrekking gebeurt na 1 juli: een boete van € 210. 

 
Indien het gaat om een combinatieteam van twee clubs die een 
competitiesamenwerkings-overeenkomst hebben afgesloten, dan dient de 
melding te gebeuren door de club die het ownership heeft. 

 
 

4.3 Vervangen van een team dat zich terugtrekt 
 

- Als een vrijgekomen plaats moet opgevuld worden in een bepaalde afdeling 
omwille van terugtrekking van een team vóór 1 juli, of om een bijkomende 
stijger naar een hogere afdeling aan te duiden, dan wordt het tekort in deze 
afdeling opgevangen door het verder toepassen van de bepalingen van 
art.24. 

 
- Als de terugtrekking gebeurt na 1 juli dan wordt het team vervangen zoals in 

voorgaand punt, tenzij de CL oordeelt dat dit technisch niet meer mogelijk is 
zodat in de betrokken reeks een bye is. 

 
-  
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- Indien dit een combinatieteam is van twee clubs die een 
competitiesamenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dan komt de 
promotie toe aan de club die het ownership heeft, en – bij weigering van 
hunnentwege – aan de club die het co- ownership heeft. 

 
 
 
 
 

4.4 Terugtrekking in de loop van de competitie 
 

Indien de terugtrekking gebeurt na de eerste speeldag van de competitie maar 
voor aanvang van de beschermde speeldagen, dan worden alle door het 
terugtrekkende team gespeelde wedstrijden als vervallen beschouwd en 
degradeert het team twee afdelingen op het einde van het kampioenschap 

 
Indien de terugtrekking gebeurt gedurende de beschermde speeldagen, dan wordt 
art.50 toegepast en degradeert het team één afdeling en twee afdelingen indien 
het mathematisch een degraderend team is. 

 
De club waarvan het team algemeen forfait verklaard heeft, stelt zich daarenboven 
bloot aan disciplinaire maatregelen, die door de RVB bepaald worden in functie van 
de omstandigheden die aan de basis liggen van de forfaitverklaring. 
 
 

4.5 Het niet deelnemen aan de play-offs of  barragewedstrijden 
 

Een team mag forfait geven voor play-offs of barragewedstrijden; dit forfait is niet 
strafbaar voor zover de CL ervan verwittigd werd minstens 3 werkdagen voor deze 
bijkomende competitie. Als de verwittiging van het forfait na deze termijn gebeurt, 
dan wordt een boete van € 70,- opgelegd. Het niet deelnemen heeft tot gevolg dat 
het team de rechten verliest die het in deze wedstrijden zou kunnen bekomen 
hebben. 

 
Indien het gaat om een team van twee clubs met een 
competitiesamenwerkingsovereenkomst, dan dient de melding te gebeuren door de 
club die het ownership heeft. Bij laattijdige verwittiging wordt aan de ownerclub een 
boete van € 70 opgelegd. 
 
 

Artikel 5 – Reglementen 
 

De competitie verloopt conform aan de bepalingen van huidig Reglement Viertallen en van: 
5.1 de Internationale Spelregels; 
5.2 de volgende reglementen: 

5.2.1 het reglement Biedsystemen. 
5.2.2 het reglement Schermen; 
5.2.3 het Reglement Bidding Boxes; 
5.2.4 de Alertprocedure 
5.2.5 het Reglement Roken 
5.2.6 het reglement FIAD 

 
De reglementen vermeld onder 5.2 kunnen geraadpleegd worden op de website: 
Competitie -> Reglementen. Deze specifieke reglementen kunnen periodiek gewijzigd 
worden; de wijzigingen aangebracht voor de 1e september worden van kracht tijdens 
hetzelfde seizoen. 
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Artikel 6 – Rangschikking 
 

Als een team in de loop van het kampioenschap bestraft werd met VP's, dan worden 
vooraf 4 IMP per VP straf afgetrokken van het totaal aantal gewonnen IMP’s van dit 
team. 

 
6.1 Structurering binnen één reeks 

 
Volgens het totaal aantal behaalde VP’s over alle wedstrijden samen; de ploeg met het 
hoogste aantal VP’s krijgt de eerste plaats, de rest volgt in dalende lijn. 
 
 
Als er in een reeks een bye is dan eindigt de bye automatisch op de laatste plaats aan 
het einde van het seizoen; aan elk team in de reeks wordt voor elke bye-wedstrijd 
voorlopig een wekelijks herberekende score toegekend die gelijk is aan het 
gemiddelde aantal VP dat het team behaalde in alle tot dan toe werkelijk gespeelde 
wedstrijden en voorlopig 18VP als het team de 1e wedstrijd van het seizoen bye is. 
 
 
 
Bij gelijk eindigen: (*) volgens de uitslagen van de onderlinge wedstrijden in VP’s. 
Vervolgens: volgens het IMP quotiënt van de onderlinge wedstrijden (IMP quotiënt = 
gewonnen IMP’s gedeeld door verloren IMP’s). Vervolgens: op basis van het meest 
gewonnen wedstrijden met 25-0, daarna het minst verloren wedstrijden met 0-25; 
daarna berekent men op dezelfde wijze het meest gewonnen wedstrijden met 25-1, 
verloren met 1- 25, enz. Het team dat het slechtste uit deze vergelijking komt, krijgt de 
volgende plaats in de eindstand. 
 

(*) In afdelingen waar alle wedstrijden met dezelfde giften gespeeld worden: eerst op 
basis van het hoogste IMP-quotiënt (het aantal gewonnen IMP gedeeld door het aantal 
verloren IMP) waarbij alle wedstrijden gedurende de round-robin gespeeld in 
aanmerking worden genomen. 
 
 

6.2 Rangschikking over meerdere reeksen 
 

Als er een vergelijking moet gemaakt worden tussen teams uit verschillende reeksen, 
dan gebeurt dit als volgt: 

 
1. volgens de behaalde plaats; 
2. volgens het relatief aantal behaalde VP’s, waarbij geen rekening gehouden wordt 

met de VP toegekend aan een forfaitscore (nochtans: het resultaat van een 
effectief gespeelde wedstrijd, dat werd omgezet in een forfaitscore, maar dat toch 
gehandhaafd blijft volgens art. 50.1, blijft wel meetellen voor de berekening). 

3. daarna, op basis van het meest gewonnen wedstrijden met 25-0, daarna het 
minst verloren wedstrijden met 0-25; daarna berekent men op dezelfde wijze 
het meest gewonnen wedstrijden met 25-1, verloren met 1-25, enz.. 
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HOOFDSTUK 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN 
DE CLUBS 

 
 

Artikel 7 - Aansluiting bij de VBL 
 

Elke club waarvan één of meerdere teams aan de competitie deelnemen, moet 
aangesloten zijn bij de VBL. 

 
 

Artikel 8 - Statuten van de Clubs 
 

De statuten van een club waarvan één of meerdere teams aan de competitie 
deelnemen,   mogen geen bepalingen bevatten die tegenstrijdig zouden zijn met de 
statuten en reglementen van de VBL; indien de club verschillende afdelingen heeft of 
bedrijvig is in verschillende sporttakken, zijn het de statuten van de afdeling "Bridge" die 
aan de bovenvermelde bepalingen moeten beantwoorden. 

 
 
 

Artikel 9 - Fusie - splitsing van clubs 
 

9.1 Fusie 
 

De fusie van twee of meer clubs tot een nieuwe vereniging, moet aan volgende 
voorwaarden voldoen: 

- De fusie moet gemeld worden aan het VBL-secretariaat vóór de 1e juni die 
voorafgaat aan het kampioenschap waarvoor de fusie effectief wordt. 

- De fusie moet gebeuren conform de statuten van de verschillende clubs die 
fusioneren en het bewijs hiervan moet geleverd worden. 

- De nieuwe fusieclub krijgt het eigendom van alle plaatsen in competitie waarvan 
de fusionerende clubs eigenaar waren. 

- De sancties, financiële boetes en schadeloosstellingen verschuldigd aan de BBF, 
aan  de VBL of aan de districten door een club die fusioneert, gaan automatisch 
over op de nieuwe fusieclub. 

- De onaanvaardbare situ aties die als gevolg daarvan zouden kunnen ontstaan 
betreffende het aantal teams per reeks vallen onder de bevoegdheid van de TC. 

 

9.2 Splitsing 
 

De splitsing van een club in twee of meer verenigingen, moet aan volgende voorwaarden 
voldoen: 

 
- De splitsing moet gemeld worden aan het VBL-secretariaat vóór 1 juni 

voorafgaand aan de competitie waarin de splitsing geldig wordt. 
 

- De splitsing moet gebeuren conform de statuten van de club en het bewijs 
hiervan moet geleverd worden. 

 
- Deze melding moet preciseren hoe de plaatsen in competitie, die eigendom waren 

van de oorspronkelijke club, verdeeld worden over de nieuwe clubs. Als dit niet 
gebeurt, dan beslist de TC hoe die vrije plaatsen in de betrokken afdelingen 
toegekend worden. 

 
 
 
 
 



 

12 
 

- Indien de oorspronkelijke club onderhevig was aan sancties, geldboetes of 
schadeloosstellingen aan de BBF, VBL of district, dan dient de melding van 
splitsing vergezeld te zijn van een verdeling hiervan over de nieuwe clubs. 

 
 

Artikel 10 – Naam van het team 
 

Een team draagt de naam van de club waartoe het team behoort, gevolgd door een 
cijfer. Een team van de club dat in een hogere afdeling speelt krijgt een lager nummer 
dan een team in een lagere afdeling; voor teams die in dezelfde afdeling spelen mag 
de club vrij het nummer kiezen, rekening houdend met voorgaande regel. Een 
combinatieteam (zie art. 4) draagt de naam van de club die het ownership heeft, 
gevolgd door een cijfer dat deze club vrij mag kiezen en gevolgd door “C”, telkens een 
ander cijfer per combinatieteam. 

 
Elke verandering van naam van een club moet vóór 1 juni, voorafgaand aan de 
competitie waarvoor de naamsverandering effectief wordt, gemeld worden aan de 
VBL, conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement 

 

 
Artikel 11 - Transfer van een team van een club naar een andere 

 

Een club kan één of meerdere teams die zij opstelt in competitie, overdragen aan één 
of meerdere andere clubs, op voorwaarde dat volgende regels in acht worden 
genomen: 

 
11.1 De melding van de aanvraag tot transfer moet bij het secretariaat van de 

VBL toekomen vóór 1 juni en wordt slechts geldig vanaf het daaropvolgende 
seizoen. De spelers die hierdoor ook zouden getransfereerd worden naar die 
andere club, moeten zich in regel stellen met het transferreglement van de 
VBL. 

 
11.2 De melding van overdracht moet gebeuren door de club die het team afstaat en  

moet voor akkoord ondertekend zijn door de voorzitter ervan; daarenboven 
moet de club het bewijs leveren dat de transfer gebeurt met het akkoord van de 
bevoegde organen binnen de club; zij moet mede ondertekend zijn door de 
voorzitter van de club naar wie het team getransfereerd wordt. 

 
11.3 De melding moet zorgvuldig gemotiveerd zijn. De TC beslist of de 

geleverde argumenten voldoende steunen op bridgemotieven. 
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HOOFDSTUK 3 - DEELNEMINGSVOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN 

DE SPELERS 
 

 

Artikel 12 - Aansluiting bij de VBL 
 

Vooraleer deel te nemen aan een wedstrijd moet elke opgestelde speler aanvaard zijn, dit 
betekent geregistreerd zijn bij de VBL en competitiegerechtigd zijn als speler van de club 
waartoe het team behoort, conform de bepalingen van het reglement FIAD (voor de 
gevolgen: zie art. 28). Daarenboven mag de speler niet onderworpen zijn aan een 
schorsing opgelegd door een nationale of internationale instantie. 

 
Een speler die niet tijdig aangemeld werd bij de VBL bij aanvang van het seizoen conform 
het reglement FIAD, kan deelnemen aan een wedstrijd op voorwaarde dat hij vóór 
aanvang van de wedstrijd per e-mail aan het VBL-secretariaat (info@vbl.be) en aan de 
competitieleider (competitie@vbl.be) aangemeld wordt en mits het betalen van 
instaprecht, conform art.6 van het reglement FIAD. 
Voor de eerste laattijdig aangemelde competitiegerechtigde speler is geen instaprecht 
verschuldigd. 

 
Het deelnemen aan een wedstrijd, geheel of gedeeltelijk, door een speler die niet 
speelgerechtigd was omdat hij niet tijdig bij aanvang van het seizoen bij het VBL 
secretariaat geregistreerd werd conform art. 6 van het FIAD of die geregistreerd was 
via een andere club, heeft de volgende sancties tot gevolg : 

 
a. De speler werd vóór aanvang van de wedstrijd per email aan het secretariaat en 

aan de CL gemeld: de club van deze speler is onderworpen aan het betalen van 
instaprecht, conform art. 6 van het reglement FIAD, behalve voor het eerste geval 
in het betrokken seizoen. 

 
b. De speler werd niet gemeld vóór aanvang van de wedstrijd : 

 
- als de betrokken speler correct geregistreerd wordt bij de VBL binnen de 5 

werkdagen na kennisgeving van de overtreding door de CL aan de club van deze 
speler: 

 
1ste  overtreding : 

• Liga 1 : 3 VP 
• Liga 2 : 2 VP 
• Liga 3 : 1 VP 

De club van deze speler is bovendien onderworpen aan het betalen van 
instaprecht conform art 6 van het reglement FIAD. 

 
2de overtreding : 

• Liga 1 : 5 VP 
• Liga 2 : 3 VP 
• Liga 3 : 2 VP 

De club van deze speler is bovendien onderworpen aan het betalen van 
een instaprecht conform art 6 van het reglement FIAD. 

 
3de en volgende overtredingen: forfaitscore en een boete van 70 € voor elke forfaitscore 

 
 
 
 
 
 



 

14 
 

- als de registratie niet gebeurt binnen de 5 werkdagen na de kennisgeving door de 
CL, wordt onmiddellijk een forfaitscore opgelegd en een boete van 70 € 

 
- Voor een eerste overtreding van deze regels worden alle sancties, boetes en 

instaprecht voorwaardelijk opgelegd en zullen bij een volgende, niet gelijktijdige 
overtreding binnen eenzelfde club, alsnog integraal uitgevoerd worden. Voor de 
tweede en volgende overtredingen zijn de gewone regels van toepassing. 

 
 

Conform art. 2.1.2 van huidig reglement, is het de bevoegdheid van het DB om te 
beslissen of een opgestelde speler op basis van het reglement FIAD speelgerechtigd en 
niet geschorst was. 

 
 
 

Artikel 13 - Transfers 
 

Iedere speler is gerechtigd zijn transfer naar een andere club van zijn keuze aan te 
vragen, conform de bepalingen van het reglement FIAD. 
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HOOFDSTUK 4 – FORMALITEITEN VOOR DE AANVANG VAN DE 
COMPETITIE 

 
 

Artikel 14 - Formaliteiten door de clubs te vervullen 
 

14.1 Ten laatste op 1 juni moet elke club: 
- voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen uit het verleden ten aanzien 

van de BBF, VBL en/of district. 
- de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de kapitein 

van elk team dat in de competitie aantreedt, aan de VBL meedelen, via het 
formulier op de website van de VBL 

- de naam, adres en telefoon van het lokaal meedelen waar de teams van de 
club de viertallenwedstrijden spelen als thuisploeg (zie art. 17 par.1) 

14.2 elk club moet: 
- bij de VBL, de lijst neergelegd hebben van de spelers die zij speelgerechtigd wil 

maken, voor aanvang van de competitie; 
- aan haar financiële verplichtingen voldoen conform de bepalingen van de FIAD. 

14.3 Indien de bekendmaking van de naam van de kapitein of de betaling van de 
inschrijvingsrechten, niet binnen de vastgestelde termijn uitgevoerd werden, 
zal een herinnering aan de club toegestuurd worden. Indien binnen de 8 
werkdagen na deze herinnering de situatie niet in orde gebracht wordt, zullen de 
betrokken teams bestraft worden zoals bepaald in art. 51 en 52 hierna. 

 

Artikel 15 - Biedsystemen 

In het reglement biedsystemen vindt men naast een gedetailleerde beschrijving van de 
verschillende systemen en conventies, eveneens de verschillende categorieën voor de 
klassering van tornooien en competities. 

 Voor de Liga afdelingen worden de categorieën als volgt bepaald: 

 Liga 3 = categorie B, 

 Liga 2 = categorie C  

 Liga 1 = categorie D. 

 
De systemen en conventies gebruikt door de spelers moeten toegelaten zijn in de afdeling 
waarin ze opgesteld worden. Bij elke inbreuk wordt het team bestraft (zie art. 55). 
 
Deze systemen en conventies moeten beschreven zijn op een systeemkaart, volgens de 
bepalingen van artikel 16. 
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Artikel 16 - Systeemkaarten 
 

16.1 De systeemkaarten moeten conform zijn aan het officiële model namelijk de 
Systeemkaart (in Word of in pdf) die kan geraadpleegd en gedownload worden van 
de website (à“Competitie” à “Info” à “Formulieren Download” of nog: “Documentatie” à 
“Downloads”), Zij moeten voldoende gedetailleerd zijn, perfect leesbaar en in het 
Nederlands ingevuld. Ze moeten ingevuld zijn in hoofdletters, of met een 
schrijfmachine, met een tekstverwerker of met een daartoe bestemd 
computerprogramma. In alle gevallen moet de opmaak ervan strikt identiek zijn aan 
deze van het officiële model. Ze kan eventueel aangevuld zijn met bijlagen. De WBF 
Convention Card Editor, waarvan de basisstructuur in het Engels is, mag gebruikt 
worden, maar moet in het Nederlands ingevuld worden. 

 
 
 
 
 

16.2 Elke kapitein heeft het recht om bij de CL een systeemkaart van een tegenstander 
te betwisten, als hij van oordeel is dat ze niet conform is; na onderzoek kan de CL 
eisen dat ze aangevuld, gewijzigd of hermaakt wordt. 

16.3 Indien er klachten van één van de tegenstrevers ingediend zijn i.v.m. de gegevens 
van een systeemkaart, zullen de klachten naar de Competitieleider gestuurd 
worden voor onderzoek. 

16.4 Spelers van Liga 1 moeten voor het begin van de competitie hun systeemkaart op de 
website van de VBL plaatsen. De Tornooicommissie dringt er sterk op aan om dat 
ook spelers van Liga 2 en Liga 3 dit doen omdat het discussies voorkomt en 
daarenboven het eigen paar beschermt. Ook wordt er tijdwinst gerealiseerd in 
geval van arbitrages. Het plaatsen van de systeemkaart op de website ontslaat het 
paar niet een afdruk van hun systeemkaart te overhandigen aan elke tegenspeler. 
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HOOFDSTUK 5 - LOKALEN EN MATERIAAL 
 
 

Artikel 17 - Lokalen 
 
 

17.1 Thuisploeg 
 

De ploeg die in de lijst van wedstrijden in de kalender als eerste van de twee ploegen 
vermeld staat wordt als thuisploeg beschouwd. De ploeg die als tweede vermeld staat is 
de bezoekende ploeg.   De wedstrijden worden gespeeld in het lokaal dat conform art. 
14.1 door de club  van de thuisploeg werd gemeld. 

 
 

17.2 Voorwaarden waaraan het lokaal moet voldoen 

De wedstrijden moeten in de mate van het mogelijke in twee verschillende zalen 
gespeeld worden: de ene zaal wordt "open zaal" genoemd, de andere zaal wordt 
"gesloten zaal" genoemd. Indien de schikking van de lokalen niet toelaat om over twee 
verschillende zalen te beschikken, is het de plicht van de club van de thuisploeg er 
voor te zorgen dat er een gepaste afgezonderde ruimte voorzien is als "gesloten zaal", 
zodanig ingericht dat alleen de personen bevoegd om toegang te hebben tot de 
gesloten zaal deze ruimte kunnen betreden. 

 
Afwijkingen kunnen aangevraagd worden bij de CL vóór 1 augustus. 

 
De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het naleven van de hierboven 
vermelde bepalingen; in wedstrijden onder de leiding van een VBL-WL neemt deze 
laatste deze verantwoordelijkheid over. Ieder voorbehoud, geuit door de kapitein van 
het bezoekende team wat betreft de afzondering van de gesloten zaal, moet vóór 
aanvang van de wedstrijd kenbaar gemaakt worden. De kapitein van de thuisploeg zal 
alle maatregelen treffen om een oplossing te vinden voor het geformuleerde 
voorbehoud. 

 
De open zaal is voor de toeschouwers toegankelijk; de gesloten zaal is uitsluitend 
toegankelijk voor de volgende personen: 

 
- de spelers van deze zaal van de nationale afdelingen en lager; 
- de eventuele VBL-WL die de wedstrijd leidt. 

 
En, in zoverre ze zelf niet deelnemen aan een wedstrijd: 

 
- de CL; 
- de Wedstrijdleider aangesteld voor de betrokken afdeling; 
- de personen met een controleopdracht gemandateerd door de TC. 
- de journalisten die toelating hebben van de CL. 
- de personen die instaan voor de bediening 

 
Er moet over gewaakt worden dat er geen enkele verbinding kan bestaan tussen de 
twee tafels ingenomen door de paren van de twee teams die de wedstrijd spelen en 
dat geen enkele persoon zonder behoorlijk mandaat toegang heeft tot de tafels in de 
gesloten zaal. In de gesloten zaal mogen de spelers na afloop van hun speelperiode 
geen andere wedstrijd in deze zaal volgen. Deze spelers mogen de gesloten zaal niet 
verlaten tot zolang het spelen niet gedaan is in de open zaal of, als de wedstrijd geleid 
wordt door een VBL-WL, tot zolang deze laatste hen daartoe de toelating niet heeft 
gegeven. 
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In wedstrijden waar meerdere teams van een afdeling dezelfde giften spelen in 
hetzelfde lokaal, is het verboden dat de spelers, die de voorziene giften beëindigd 
hebben tijdens de lopende speelperiode, kijken naar het einde van een andere 
wedstrijd in hun afdeling. 
 
 
 
 
Met het oog op het goed verloop van de competitie, heeft de VBL het recht om 
bepaalde wedstrijden in een gemeenschappelijk lokaal te laten betwisten en om 
dezelfde giften in  alle wedstrijden te laten spelen. In dergelijke wedstrijden is het 
verboden aan de spelers,  die de voorziene giften van de lopende speelperiode 
beëindigd hebben, om te kijken naar het einde van de andere wedstrijden. De 
gekozen lokalen worden meegedeeld aan de kapiteins van de betrokken teams 
minstens 15 werkdagen vóór de betrokken wedstrijden. Ingeval van heirkracht kan de 
CL een ander lokaal aanduiden, voor zover de kapiteins van de betrokken teams 
minstens 48 uur op voorhand hiervan verwittigd zijn. 

 
Als in een team gehandicapte spelers opgesteld worden, zoals bijvoorbeeld 
rolstoelpatiënten, dan neemt de kapitein van het team vóór aanvang van de 
competitie contact op met de CL, die aan de kapiteins van de tegenstanders zal 
verzoeken om de nodige maatregelen te nemen opdat de gehandicapten het lokaal 
zou kunnen betreden. Als een kapitein geen oplossing kan vinden, dan zal de CL 
maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld de keuze van een ander lokaal dat wel 
geschikt is. 
 
 
 

17.3 Wijziging van lokaal 
 

Als een thuisploeg een wedstrijd wil spelen in een ander lokaal dan gemeld conform 
art 14. 1, dan moet dit lokaal voldoen aan de voorwaarden van bovenstaand artikel 17.2. 
Daarenboven moeten beide kapiteins de CL hiervan op de hoogte brengen bij middel 
van het formulier “Wijziging van lokaal”, conform de instructies vermeld op dit 
formulier. 

 
 
 

Artikel 18 - Toeschouwers en andere personen aanwezig in de lokalen 
 

De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor de toeschouwers. Elke 
toeschouwer moet op een stoel plaatsnemen; bijgevolg moeten er voldoende 
zitplaatsen rond de tafels ter beschikking zijn. 

 
Tijdens het bieden en het spelen van een gift is stilte vereist; de toeschouwers moeten 
blijven zitten, zich onthouden van commentaar en discussies, en vermijden om op gelijk 
welke manier de spelers te storen. Zij mogen slechts één gesloten hand per gift 
bekijken, zowel tijdens het bieden als tijdens het spelen. 

 
Het is toegelaten dat andere activiteiten in de lokalen gedurende de wedstrijden 
plaatsvinden, maar enkel in de open zaal, en voor zover deze activiteiten het verloop van 
de wedstrijden niet storen, onder meer door lawaai. De club van de thuisploeg is 
verantwoordelijk voor het naleven van deze bepalingen. 
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Artikel 19 – Materiaal 
 

Alle gebruikte materialen moeten beantwoorden aan de normen door de VBL vastgesteld. 

 

19.1 Het gebruik van bidding boxes is verplicht. 

19.2 Het gebruik van de internationale Engelse (AKQJ) symmetrische Grimaud   speelkaarten is 
verplicht. In geval van overtreding tegen deze regel, worden de sancties van art. 53 opgelegd. 

19.3 Gebruik van schermen. 

- Liga 1: schermen zijn verplicht. Nochtans kan elke ploeg uitzondering op deze 
verplichting aanvragen omwille van een fysieke handicap van een speler, enkel voor de 
tafel waar deze speelt . De aanvraag moet gericht worden aan de CL. Het schriftelijk 
bewijs van de toelating door de CL moet op vraag getoond worden aan de 
tegenstanders. 

- Liga 2: het thuisteam beslist of er met schermen gespeeld wordt.. Zelfde uitzondering als 
voor Liga 1. Het schriftelijk bewijs van de toelating door de CL moet op vraag getoond 
worden aan de tegenstanders. 

- Liga 3: schermen mogen gebruikt worden als beide kapiteins hiermee akkoord gaan. 
 

In geval van overtreding tegen het gebruik van schermen worden de sancties van 
art.53opgelegd. Er wordt aan herinnerd dat achter schermen ELKE bieding die niet in 
het basissysteem voorkomt, moet gealerteerd worden, dus ook alle dubbels en 
biedingen boven 3ZT. 

 

Artikel 20 – Documenten 
 

De club van de thuisploeg moet in haar lokaal, afgedrukt of digitaal, beschikken over 
een exemplaar van de Internationale Spelregels, van het huidig reglement, van de 
andere reglementen vermeld in art.4 hiervoor, en van de kalender van de competitie. 

 
De thuisploeg moet eveneens officiële wedstrijdbladen en arbitrageformulieren ter 
beschikking hebben. 

 
Deze documenten zijn ter inzage van de kapitein van het bezoekende team en moeten 
voor hem op iedere aanvraag toegankelijk zijn. 

 
 

Artikel 21 - Huishoudelijk reglement van de club van de thuisploeg 
 

In principe moet het huishoudelijk reglement van de club waar de wedstrijd gespeeld 
wordt, gerespecteerd worden, voor zover dit reglement geen clausules bevat die 
strijdig zijn met de reglementen vermeld in art.4, noch met huidig reglement. Deze zijn 
beslissend bij een betwisting. 

 
Elk geschil dienaangaande behoort tot de bevoegdheid van de TC. 

 
 

Artikel 22 – Roken en gebruik van GSM 
 

22.1 – Roken is verboden 

Het Algemeen Reglement Roken is van toepassing, inbegrepen de daarin voorziene 
sancties bij overtredingen. 

 

22.2 -  Gebruik GSM of andere elektronische toestellen 
Tijdens de speelperiode moet een GSM en elk ander elektronisch toestel waarmee 
communicatie of raadplegen van informatie mogelijk is, uitgeschakeld zijn. 
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HOOFDSTUK 6  – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN. 
 
 

Artikel 23 – Algemene bepalingen 

 
23.1 Datum van de wedstrijden 

 
De wedstrijden moeten verplicht doorgaan op de dag en het uur door de 
kalender voorgeschreven, met uitzondering van de gevallen voorzien in art.25 
en 26 hierna. Een wedstrijd uit één van de beschermde speeldagen mag nooit 
verplaatst worden, tenzij in geval van heirkracht waarover de CL oordeelt en 
zijn toestemming geeft voor het verplaatsen (een vervroeging van het 
aanvangsuur van een wedstrijd op een beschermde speeldag tot ten 
vroegste12h is wel toegelaten). 

 

23.2 Reserve speeldagen 
 

In de kalender kunnen reserve speeldagen ingelast worden die voornamelijk 
dienen om een algemeen uitstel in de voorgaande weken op te vangen. Een 
reservedag is een volwaardige competitiedag die verplicht moet vrijgehouden 
worden om eventueel een wedstrijd te spelen. Op die dag mogen enkel 
wedstrijden gespeeld worden in opdracht of met toelating van de CL. 

 

23.3 Afdelingen en reeksen 
 

De viertallencompetitie waarvoor de VBL verantwoordelijk is bestaat uit drie 
afdelingen: Liga 1 met 4 reeksen, Liga 2 met 6 reeksen en Liga 3 met de overige 
teams verdeeld in meerdere reeksen. 

 

23.4 Inschrijvingsrechten 
 

De inschrijvingsrechten per team kunnen geraadpleegd worden in het 
reglement FIAD van de Vlaamse Bridge Liga dat jaarlijks aan elke club wordt 
toegestuurd en dat kan geraadpleegd worden op de website: -> Publicaties -
> Reglementen -> FIAD 

 
Deze inschrijvingsrechten omvatten ook alle bijdragen voor deelname aan de Beker 
van Vlaanderen. 

 

23.5 Aantal wedstrijden en giften. 
 

 Aantal Wedstrijden 
De round-robin met 7 of 8 teams omvat 14 wedstrijden (heen en 
terug), met onderbreking na de helft van de giften. De wedstrijden 
worden gespeeld op de zaterdagen die gepubliceerd worden in de 
kalender. 

 
Aantal Giften 
Liga 1 en Liga 2: 32 met onderbreking na 16 giften en volgens de VP-
schaal van 32 giften 
Liga 3: 28 giften met onderbreking na 14 giften en volgens de VP-
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schaal van 28 giften 
 
 

23.6 Beschermde speeldagen 
 
De beschermde speeldagen zijn: de laatste speeldag van de round-robin. 

 

 

Artikel 24 – Stijgers en dalers 

 
Waar in de tekst vermeld wordt “beste” of “slechtste” zie bepalingen van art. 6.2. 

 
 

24.1 Normale aantallen 
 

Het aantal dalers en stijgers in de afdelingen hangt voor een deel af van 
het aantal Vlaamse teams dat daalt uit Nationale naar Liga 1. 

 
 

Algemeen principe 
 

- Elke kampioen in Liga 1, Liga 2 en Liga 3 stijgt naar de 
eerstvolgende hogere afdeling. 

- Elke 8e plaats in Liga 1 en Liga 2 daalt naar de eerstvolgende lagere 
afdeling, om het even of deze 8e plaats ingenomen wordt door een 
team of door een bye. 

 
 

Bijkomende stijgers of dalers 
 

Als er na de bewerkingen van het algemeen principe en na het 
registreren van alle forfaits of wijzigingen van inschrijvingen nog 
bijkomende stijgers of 
dalers nodig zijn, dan worden die aangeduid op volgende manier: 

 
- Geval 1: als er teveel teams in Liga 1 of Liga 2 zijn, dan dalen zoveel 

“slechtste” zevenden en eventueel zesden als  nodig  naar  de  
eerstvolgende  lagere  afdeling  om  het juiste (*) aantal teams in Liga 1 of 
Liga 2 te bekomen. 

 
- Geval 2: als er te weinig teams in Liga 1 of in  Liga  2  zijn,  dan  stijgen  de  

“beste” tweeden of derden uit  de  eerstvolgende  lagere  afdeling  om  het  
juiste  (*)  aantal  teams te bereiken in deze afdeling met te weinig teams. 

 
 

Stijgers uit Liga 3: 
 

- Volgens de algemene principes in de voorgaande paragrafen van art. 
24; 

- indien de stijger een combinatieteam is, dan zal de club die het 
ownership heeft ook het recht op de promotie hebben. 

 
(*) Het juiste aantal teams per reeks, het aantal afdelingen en  het  
aantal  reeksen  per afdeling wordt na het einde van het seizoen 
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bepaald door de TC, met dien verstande dat elke kampioen stijgt. 
 

24.2 Afwijkende aantallen wegens forfaits in een nationale afdeling 
 

Indien omwille van forfaits in nationale afdelingen plaatsen moeten 
opgevuld worden, dan worden in Liga 1 extra stijgers aangeduid, namelijk 
de “beste” teams die niet mochten stijgen volgens de normale berekening  
en conform art.6. Het tekort aan teams in Liga 1 wordt dan opgevangen 
door het verder toepassen van de bepalingen van art. 24 

 

24.3 Een team wenst niet te promoveren. 
 

Een team is niet verplicht om een promotie naar een hogere afdeling te 
aanvaarden. 

 
De voorzitter van de club moet dit spontaan en per brief of e-mail melden 
aan de CL binnen de 2 weken na de officiële publicatie van de definitieve 
einduitslag van de reeks waarin het team speelde. 

 
Deze melding kan niet herroepen worden. 

 
- Indien het gaat om een promotie bereikt aan het einde van de 

competitie, moet de melding gebeuren binnen de 10 werkdagen nadat 
de definitieve eindstand van het voorbije seizoen en van de betrokken 
reeks officieel gepubliceerd werd. Indien dit niet binnen deze termijn 
gebeurt, kan de CL beslissen dat de club toch haar promotieplaats 
moet innemen en zo niet dat de club dan deze plaats in competitie 
verliest. Hetzelfde geldt voor een promotie van een combinatieteam 
waarbij de club met het ownership de promotie weigert. Het is de club 
met het ownership die de weigering tot promotie dient te melden. 

 
- In geval van weigering tot promotie van een combinatieteam door de 

club met het ownership, zal de promotieplaats in eerste instantie 
aangeboden worden aan de club die het co-ownership heeft. Indien 
ook de club met het co-ownership de promotie weigert, dan moet de 
melding gebeuren binnen een termijn gesteld door de CL. 

 
Het team dat niet promoveert wordt als volgt vervangen: 

a) Als het de kampioen van een reeks betreft, dan mag de tweede van 
die reeks stijgen; als ook dit team weigert, dan valt men terug op 
de bepalingen van art. 24 toegepast (beste 2e of slechtste 7e) 

b) Als het een “beste” tweede is, dan mag de eerstvolgende “beste” 
tweede stijgen (en eventueel een beste derde). 

c) Als het om een combinatieteam gaat en owner zowel als co-
owner weigeren de promotie, dan worden de voorgaande 
bepalingen van a) of b) toegepast. 

 
Als teams eindigen met een gelijk aantal VP’s, dan worden de principes van 
art.6 toegepast om de plaats van elk team in de eindstand te bepalen. 

 
24.4 Bijkomende daler als gevolg van een sanctie. 

 
Indien in een reeks een team als gevolg van een sanctie moet 
dalen, dan is dit een bijkomende daler uit deze reeks en heeft 
dit geen invloed op het aantal dalers bepaald in voorgaande 
artikelen. 
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24.5 Een team wenst vrijwillig te dalen. 
 

Indien een team in een reeks vrijwillig wenst te dalen, dan is dit 
toegestaan. Dit is dan een bijkomende daler uit deze reeks en dit 
heeft geen invloed op het aantal dalers bepaald in voorgaande 
artikelen. 
De voorzitter van de club moet deze vrijwillige daling  
spontaan en per brief of e-mail melden aan de CL binnen de 2 
weken na de officiële publicatie van de definitieve einduitslag 
van de reeks waarin het team speelde. 

 
 
 

Artikel 25 – Wijzigen datum, omwisselen uit en thuis, veranderen van 
lokaal 
 

25.1  Wijzigen datum van een wedstrijd 
 

De beide betrokken kapiteins moeten hun akkoord melden 
- Ofwel: vóór aanvang van de vervroegde wedstrijd. 
- Ofwel: ten laatste vóór de wedstrijddatum in de kalender als de 

wedstrijd verlaat wordt. 
bij middel van de interactieve toepassing “Uitslagen ingeven en wedstrijden 
wijzigen” op de VBL website, of, bij gebrek aan internettoegang via het 
formulier “Wijzigen datum van een wedstrijd”. (In dat geval moeten de beide 
ingevulde formulieren per brief toekomen bij de VBL op het adres vermeld in 
de kalender en op het formulier). 

 
Een wedstrijd kan vroeger of later gespeeld worden dan voorzien in de 
kalender zonder het akkoord van de CL. Volgende regels dienen nageleefd te 
worden: 

 
a. Vervroegen: een wedstrijd mag naar een willekeurig vroegere datum verplaatst 

worden. 
b. Verlaten: een wedstrijd mag verlaat worden uiterlijk tot vóór de 

beschermde speeldagen (zie art. 23.5: laatste speeldag van de Round 
Robin). 

 
Uitzonderingen betreffende het verplaatsen van een wedstrijd: 

 
o de wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een reservedag voorzien 

in de kalender, tenzij met de toelating van de CL. 
o Een te verplaatsen wedstrijd tussen twee teams van dezelfde club 

moet gespeeld worden vóór de tweede speeldag volgende op de 
speeldag voorzien in de kalender en voor de beschermde 
speeldagen. 

 

o Een wedstrijd uit de beschermde speeldagen mag niet verplaatst 
worden (zie art.23) (een vervroeging van het aanvangsuur van een 
wedstrijd uit de beschermde speeldagen is wel toegelaten, tot max. 
12h). 

 
c. De brief of de e-mail moet bij de VBL aankomen ten laatste: 
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- Vervroegd: vóór aanvang van de wedstrijd. 
- Verlaat: ten laatste de dag voor de datum die in de kalender 

voorzien is voor de wedstrijd. 
 

d. Een team kan nooit verplicht worden om een wedstrijd te verplaatsen. 
De vragende kapitein onderhandelt hierover met de kapitein van de 
tegenstanders; de competitieleider komt in geen enkel geval tussen in 
deze onderhandelingen. Uitzonderingen kunnen goedgekeurd worden 
door de CL indien aangevraagd voor de start van de competitie. 

 
e. Alle artikelen van het huidig reglement zijn van toepassing op de 

verplaatste wedstrijd.   Het artikel met betrekking tot het opstellen van 
de spelers (art.27) moet toegepast worden alsof de wedstrijd gespeeld 
zou zijn op de datum oorspronkelijk voorzien in de kalender. 

 
 
 

f. Het wedstrijdblad moet aan het adres vermeld in de kalender 
toegestuurd worden conform de bepalingen van art.49 hierna; 
hetzelfde geldt voor de mededeling van de uitslag. 

 
g. Als een wedstrijd zou verplaatst zijn zonder dat de bepalingen 

hierboven nageleefd werden, dan kan de competitieleider de 
forfaitscore aan de twee teams opleggen. 

 
 
 

25.2 Omwisselen van de uit- en thuiswedstrijd 

 
Teams kunnen overeenkomen om de uit- en thuiswedstrijd om te wisselen. 

 
De beide betrokken kapiteins moeten schriftelijk hun akkoord melden bij 
middel van het formulier “Omwisselen uit en thuis”dat kan gedownload 
worden vanaf de website. De beide ingevulde formulieren moeten per brief of 
e-mail toekomen bij de VBL op het adres vermeld in de kalender en op het 
formulier vóór de datum van de eerste wedstrijd. 

 
De thuisploeg voor beide wedstrijden is de ploeg die in het eigen lokaal speelt. 
Alle regels voor het opstellen van spelers (art. 27 en 28) zijn van 
toepassing alsof de data van beide wedstrijden in de kalender werden 
omgewisseld. 

 
 
 

25.3 Wijzigen van lokaal 
 

Indien de thuisploeg beslist om te spelen in een ander lokaal dan gemeld 
conform art.14, dan moet dit vooraf gemeld worden bij middel van het 
formulier “Wijzigen van lokaal” dat kan gedownload worden vanaf de 
website. Beide kapiteins moeten dit formulier invullen en versturen naar 
het adres onderaan het formulier, waar het moet toekomen  voor aanvang  
van de wedstrijd die gespeeld wordt in het gewijzigde lokaal. 

 
Alle bepalingen van hoofdstuk V, artikelen 17 tot 22, blijven gelden in het 
vervangende lokaal. 
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25.4 Internationale wedstrijden: 
 

Indien een internationale wedstrijd, waaraan een team deelneemt dat 
België officieel vertegenwoordigt, op dezelfde datum zou plaatsvinden 
als een wedstrijd van de viertallencompetitie, is de kapitein van een team 
waarvan een speler geselecteerd is in het nationaal team, gerechtigd om 
de verplaatsing van de wedstrijd te eisen. In dit geval  trachten de 
betrokken kapiteins een datum overeen te komen, met uiterste datum de 
15de dag na de datum die in de kalender voorzien is; bij gebrek moet de 
kapitein van de tegenstrevers drie datums voorstellen. De andere kapitein 
is verplicht een van deze datums te aanvaarden. 

 

 
Artikel 26 - Heirkracht – Algemeen uitstel door weersomstandigheden 
 

De kapiteins die van mening zijn dat ze heirkracht kunnen inroepen om de 
verplaatsing van een wedstrijd buiten de gevallen voorzien in art.25 te 
bekomen, moeten de CL ervan op de hoogte brengen en tegelijkertijd hun 
tegenstrevers verwittigen van hun aanvraag. 

 
Het is van belang eraan te herinneren dat de samenstelling van een team 
niet beperkt is tot vier spelers, en dat met dit element rekening zal 
gehouden worden bij elke aanvraag tot erkenning van een geval van 
heirkracht 

 
Slechte weersomstandigheden die het wegverkeer gevaarlijk of 
onmogelijk maken, kunnen een geval van heirkracht zijn; als een kapitein 
van oordeel is dat zijn team zich niet kan verplaatsen voor de wedstrijd 
omwille van dit feit, dan moet hij onmiddellijk contact opnemen met de 
CL en met de kapitein van de tegenstanders om hen hiervan op de hoogte 
te brengen. Enkel de CL is bevoegd om in dergelijke omstandigheden een 
algemeen uitstel van de wedstrijden af te kondigen. 

 
Als de CL een algemeen uitstel toestaat, dan wordt dit gemeld op de 
website van de VBL bij de berichten op de homepage, ten laatste om 10:00 
uur van de wedstrijddag. Bij die melding worden ook de nodige instructies 
gegeven wat betreft het spelen van de uitgestelde wedstrijden. 

 
Het werkelijk bestaan van een geval van heirkracht alsmede het bewijs 
van de ingeroepen feiten worden aan het oordeel van de CL overgelaten. 

 
Als de heirkracht aanvaard wordt, dan stelt de CL een datum vast om de 
wedstrijd te herspelen; in principe zal hij aan de kapitein van de 
tegenstanders vragen om 3 data voor te stellen, waarvan minstens één 
in de namiddag van een weekend of van een feestdag, voorafgaand aan 
een limietdatum die hij oplegt. 

 

 
Artikel 27 : Toegelaten teams en toegelaten spelers 
 

27.1 Toegelaten teams 
 

Elke club mag in de loop van hetzelfde seizoen een onbeperkt aantal 
teams opstellen, op voorwaarde dat de opgestelde spelers 
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competitiegerechtigd zijn conform de bepalingen van art.12, art.13 en 28 
van het huidig reglement. 

 
In de laagste afdeling is het een club daarenboven toegestaan om een 
competitie- samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een andere 
club en één of meerdere combinatieteams op te stellen in de laagste 
afdeling bestaande uit spelers van twee clubs, op voorwaarde dat de 
opgestelde spelers competitiegerechtigd zijn conform de bepalingen 
van art.12, art.13 en 28 van het huidig reglement. 

 
Ownership: 

 
Eén van beide clubs heeft het ownership van het combinatieteam en 
draagt alle verantwoordelijkheid, dwz zij dient de administratieve 
verplichtingen na te komen, stelt de kapitein aan en is verantwoordelijk 
voor het competitielokaal en –materiaal. 

 
De andere club heeft het co-ownership. Het ownership en co-ownership 
zijn ook bepalend voor het eventuele stijgen naar een hogere afdeling in 
het volgend seizoen ( zie art 24 ). Beide clubs bepalen in onderling overleg 
wie het ownership en wie het co-ownership bezit. 

 

Zij dienen beide vóór 1 juni een ondertekende samenwerkingsovereenkomst 
aan de VBL over te maken met de vermelding van de club die het ownership 
zal bezitten. De overeenkomst geldt voor 1 competitieseizoen en dient elk 
jaar vóór 1 juni schriftelijk verlengd te worden. 

 
Naam: Het combinatieteam draagt de naam van de club met het 
ownership waar een C aan toegevoegd wordt. 

 

27.2 Toegelaten spelers 

 

Een team mag een onbeperkt aantal spelers opstellen in de loop van 
hetzelfde seizoen, op voorwaarde dat de opgestelde spelers 
competitiegerechtigd zijn conform de bepalingen van art.12, 13 en 28 van 
het huidig reglement. 
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Artikel 28 - Beperkingen in het opstellen van spelers 

 

 

28.1 Algemene regels 
 
 

Algemeen geldende regels voor alle Liga afdelingen 
 

a. Een speler mag niet in een team worden opgesteld als hij geregistreerd is via een 
andere club dan waartoe het team behoort (art.12) of als hij al gespeeld heeft in een 
team van een andere club in de officiële kampioenschappen open viertallen –  
inbegrepen de nationale,  de VBL- en de LBF-kampioenschappen – tijdens het 
lopende seizoen. Uitzondering: zie art. 28.1.2.3.d. in verband met het opstellen van 
spelers in een combinatieteam in Liga 3. 

 
b. Een speler mag niet worden opgesteld als hij titularis is in een nationale afdeling 

en/of als hij meer dan 1 wedstrijd speelde in een nationale afdeling. 
 

c. Een speler mag niet opgesteld worden in twee verschillende teams in wedstrijden die 
in de kalender op dezelfde datum vermeld zijn. Indien een speler opgesteld wordt in 
meer dan één wedstrijd in de kalender vermeld op dezelfde wedstrijddag, dan blijft de 
uitslag van de wedstrijd die chronologisch als eerste gespeeld werd behouden, terwijl 
voor de wedstrijden die dan later gespeeld werden een sanctie wordt opgelegd 
conform de bepalingen van art. 6 en art. 50. 

 
 

28.2  Bijkomende regels per afdeling 
 

Liga 1 
 

a. Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 1 wedstrijd 
speelde in een nationale afdeling. 

 
b. Een speler mag een onbeperkt aantal wedstrijden spelen in één bepaald team van 

Liga 1   en daarnaast mag hij ofwel nog 2 wedstrijden in één ander team van Liga 1 
spelen ofwel 1 wedstrijd in een tweede team en 1 wedstrijd in een derde team van Liga 
1. Hij mag echter niet in 2 verschillende teams in dezelfde reeks opgesteld worden. 

 
c. Daarenboven mag hij 1 wedstrijd spelen in een nationale afdeling. 

 

d. Daarnaast mag hij nog een aantal wedstrijden spelen in Liga 2 en Liga 3 conform de 
daar geldende regels, op voorwaarde dat hij dan nog geen 2 wedstrijden in een 
hogere afdeling speelde. 

 
Liga 2 

 
a. Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 2 wedstrijden 

speelde in een hogere afdeling, met volgende beperking:: 
o ofwel 1 keer in nationale en nog 1 keer in liga 1, 
o ofwel 2 keer in liga 1 

 
b. Een speler mag een onbeperkt aantal wedstrijden spelen in één bepaald team van 

Liga 2   en daarnaast mag hij ofwel nog 2 wedstrijden in één ander team van Liga 2 
spelen ofwel 1 wedstrijd in een tweede team en 1 wedstrijd in een derde team van 
Liga 2. Hij mag echter niet in 2 verschillende teams in dezelfde reeks opgesteld 
worden. 
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c. Daarenboven mag hij 2 wedstrijden spelen in een hogere afdeling ( liga of 
nationale, waarvan hoogstens 1 in nationale ). 

 
d. Daarnaast mag hij een willekeurig aantal wedstrijden spelen in   meerdere reeksen 

van  Liga 3 conform de daar geldende regels, op voorwaarde dat hij dan nog geen 2 
wedstrijden in een hogere afdeling speelde 

 
Liga 3 

 
a. Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 2 wedstrijden 

speelde in een hogere afdeling, met volgende beperking: 
o Ofwel 1 keer in nationale en nog 1 keer in Liga 1 of Liga 2 
o Ofwel 2 keer in Liga 1 of Liga 2 

 
b. Een speler mag onbeperkt spelen in alle reeksen van Liga 3. Hij mag ook in 2 

verschillende teams van dezelfde reeks opgesteld worden. 
 

c. Daarenboven mag hij twee wedstrijden spelen in een hogere afdeling ( liga of 
nationale, waarvan hoogstens 1 in nationale ). 
 

d. Een speler mag tevens opgesteld worden in een combinatieteam waarvan zijn club 
het ownership of het co-ownership bezit, mits in acht neming van bovenstaande 
regels. 

 

28.3 Regels toepasselijk op de beschermde speeldagen 
 

In de beschermde speeldagen, zoals voor de andere speeldagen van de competitie, 
mag men in een team als vervanger elk ander lid van zijn club opstellen voor zover de 
bepalingen van art.12 en 13 en van alinea 27.1 hierboven nageleefd worden. Nochtans 
moeten de  opgestelde spelers speelgerechtigd zijn vóór de aanvang van de eerste 
beschermde   speeldag. 

 
 

28.4 Regels van toepassing op de play-offs en barragewedstrijden 

 
o Alleen spelers die minstens aan 1/3de van de wedstrijden (afgerond naar de 

bovenliggende eenheid) gedurende de round-robin in het betrokken team 
gespeeld hebben, mogen voor dit team aan de barragewedstrijden deelnemen. 
De beperkingen van art.28.1 gelden eveneens voor de play-offs en de barrages. 

o Als een team in de onmogelijkheid is om 4 spelers op te stellen die voldoen aan de 
voorgaande voorwaarden, dan zal de CL hiervan verwittigd worden, en deze zal 
oordelen of de bepalingen van art.28.5 hierna kunnen toegepast worden 

 
 

28.5 Geval van heirkracht 
 

De kapitein van een team die meent een geval van heirkracht te mogen inroepen 
om af te wijken van één of andere bepaling van art.28.1 tot 28.4 hierboven, moet 
een voldoend gemotiveerde aanvraag bij de CL indienen; deze laatste zal zijn 
beslissing bekend maken aan de kapiteins van de betrokken teams. 
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28.6 Overtredingen 
 

Elke overtreding tegen de bepalingen van huidig art.28 heeft volgende sancties tot 
gevolg, met in acht name van art.12: 
- 1e overtreding: halvering van de behaalde VP, met afronding naar beneden en de 

boete vermeld in de laatste alinea van art.50. 
- 2e overtreding: forfaitscore, inclusief de boete vermeld in de laatste alinea van 

art.50. 

 

 Voor het niet overtredende team: toepassing van art. 50 

 

28.7 Wedstrijden die later gespeeld worden 
 

Indien om een of andere reden een uitgestelde wedstrijd gespeeld wordt op een 
datum in of na de periode van de beschermde speeldagen, worden de bepalingen 
van toepassing, betreffende de forfaitscores in de beschermde speeldagen, 
volgens art. 50 van het Reglement. 

 
 

Artikel 29 - Voorbehoud betreffende het opstellen van een speler 
 

Elk voorbehoud betreffende de deelname van een speler aan een wedstrijd moet vóór 
de aanvang ervan gemaakt worden en vermeld worden op het wedstrijdblad of 
gemeld aan de VBL-WL. 

 
Het onderzoek van dit voorbehoud, alsook het onderzoek naar de rechtmatige 
deelname waarvoor geen voorbehoud werd gemaakt op het wedstrijdblad, vallen onder 
de bevoegdheid van de CL. 

 
Daarenboven zal op het wedstrijdblad melding gemaakt worden van die gevallen waarbij 
één  of meerdere spelers van een team weigeren om hun identiteit aan te tonen op 
aanvraag van de kapitein van de tegenstander. 

 
Deze melding dient ondertekend te worden door de kapitein van het overtredende 
team. Deze weigering kan bij beslissing van de CL bestraft worden met de forfaitscore. 

 
 
 

Artikel 30 - Kapitein 
 

Als de kapitein niet aanwezig is, dan duidt hij een vervanger aan. Die vervangende 
kapitein heeft vanaf dat ogenblik opdracht om iedere beslissing te nemen in plaats en 
in naam van de kapitein. Dit recht behoudt hij gedurende gans de speelperiode. 
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Artikel 31 - Uurrooster 
 

Het aanvangsuur van de wedstrijden is 14 uur. De tijd toegekend om de wedstrijden te 
spelen  is als volgt bepaald: 

 
- 10 minuten voor de uitleg van de systemen en het schudden en geven van de giften; 
- een gemiddelde tijd van 8 minuten om elk gift te spelen; 
- 10 minuten om de resultaten te berekenen. 

 
 
 
 

Artikel 32 - Plaats van de spelers 
 

Het team dat eerst vermeld is in de kalender wordt als thuisploeg beschouwd, en het 
andere team als bezoekende ploeg. De thuisploeg blijft gedurende gans de wedstrijd 
noord/zuid zitten in de open zaal en oost/west in de gesloten zaal. 

 
Noord en oost zitten samen aan één kant van het scherm, zuid en west aan de andere 
kant.  De klep opent langs zuid-west en wordt bediend door west.
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Artikel 33 - Line-up 
 

Tijdens een speelperiode mogen de samenstelling van de paren en hun plaats aan de 
tafel niet gewijzigd worden. Uitzondering: als een speler de wedstrijd verlaat tijdens een 
speelhelft: zie artikel 36. 

 
Voor de tweede speelperiode mag de opstelling gewijzigd worden, zoals door het 
inschakelen van andere spelers of door het wijzigen van partnerships. Zie ook art. 44 als 
er bijkomende borden moeten gespeeld worden. 

 
De kapitein van de thuisploeg meldt op het wedstrijdblad de samenstelling van zijn 
team en de plaats van de spelers, ten laatste tien minuten voor het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd. De kapitein van de bezoekende ploeg noteert nadien de 
line-up van zijn team, ten laatste vijf minuten voor het aanvangsuur. In geval het eerste 
team zijn line-up laattijdig opgesteld heeft, beschikt niettemin het bezoekende team 
over vijf minuten om zijn line-up op te stellen. 

 
In wedstrijden die met een onderbreking gespeeld worden, wordt de line-up voor de 
tweede speelhelft op dezelfde wijze gemaakt, behalve dat het de kapitein van het 
bezoekende team is die eerst zijn line-up opstelt; nochtans kan één van beide kapiteins 
vóór aanvang van de wedstrijd weigeren dat een paar van een team de twee 
wedstrijdhelften speelt tegen hetzelfde paar van het andere team. Als een team 
gebruik maakt van dit recht, dan mag het andere   team de zalen kiezen voor de tweede 
wedstrijdhelft. 

 
 

Artikel 34 - Laattijdige aanvang van de wedstrijd 
 

Wanneer een wedstrijd laattijdig begint, dan wordt het overtredende team bestraft met 1 
VP  per begonnen schijf van 10 minuten vertraging met een maximum van 3 VP; 
daarenboven, als de kapitein van een ploeg - of de speler die deze functie heeft - niet 
aanwezig is op het uur dat vastgesteld is om de line-up te maken, dan kan eveneens een 
straf van 1 VP opgelegd worden. 

 
Als de vertraging zich voordoet in een wedstrijd die geleid wordt door een VBL-WL, dan 
kan deze beslissen om minder giften te laten spelen - maar in dat geval minstens 3/4 
van het aantal voorziene giften - ofwel om de wedstrijd te annuleren, in welk geval het 
overtredende team bestraft wordt met een forfaitscore. 

 

Als de vertraging zich voordoet in een wedstrijd die niet geleid wordt door een VBL-WL, 
dan mag het niet-overtredende team eisen dat het  aantal giften verminderd wordt  tot  
een aantal dat in verhouding staat tot de tijd die overblijft om de wedstrijd te spelen 
volgens het  uurrooster van art.31 hiervoor, en dit naar rato van 8 minuten per gift. Als de 
vertraging meer dan 30 minuten bedraagt dan mag het niet-overtredende team 
weigeren om de wedstrijd te spelen, in welk geval het overtredende team bestraft wordt 
met een forfaitscore. 

 
Als een wedstrijd gespeeld wordt met minder giften dan moet het resultaat uitgerekend  
worden op basis van de IMP-schaal die overeenkomt met het aantal werkelijk gespeelde 
giften (zie art.47). 

 
Wanneer twee wedstrijden worden betwist op dezelfde speeldag, dan zijn de twee 
teams verplicht aanwezig te zijn op het aanvangsuur van de tweede wedstrijd, zelfs 
indien de eerste wedstrijd niet gespeeld werd. 
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Wanneer de vertraging aan een geval van heirkracht te wijten is, dan is de kapitein van 
het overtredende team verplicht om aan de CL schriftelijk de redenen mee te delen 
waarvoor hij de heirkracht denkt te mogen inroepen; als de CL de heirkracht bewezen 
achten, dan zal hij de opgelegde straffen opheffen, en, indien de wedstrijd niet 
gespeeld kon worden, een datum vaststellen om deze te herspelen. 

 

Artikel 35 – Afwezig team 
 

Indien een team geheel of gedeeltelijk afwezig bleef en de wedstrijd dus niet kon 
gespeeld worden, vult het aanwezige team een officieel wedstrijdblad in waarop de 
spelers worden vermeld die aanwezig waren. Als de afwezigheid aan heirkracht te 
wijten is gelden de bepalingen van art. 36. Zo niet, dan wordt een het overtredende 
team bestraft met een forfaitscore. 

 

Artikel 36 - Stopzetting van een wedstrijd 
 

In geval een speler de wedstrijd tijdens een speelperiode om welke reden dan ook 
verlaat, dient er het volgende te gebeuren: 

 
Geval 1: Heirkracht wordt aanvaard, vervanging is mogelijk 

 
Indien beide kapiteins akkoord gaan dat het een geval van heirkracht betreft dan mag er 
een speelgerechtigde invaller opgesteld worden indien dit kan zonder tijdverlies. 

 
Geval 2: heirkracht wordt aanvaard, vervanging is niet mogelijk 

 
- Indien beide kapiteins akkoord gaan dat het een geval van heirkracht betreft, dan 

wordt het wedstrijdblad verder ingevuld, met vermelding van dit akkoord en zo 
opgestuurd. 

 
- Indien er beslist wordt dat het heirkracht betrof, dan wordt als volgt ingegrepen: 

 
1. Als na de wedstrijd hoogstens de helft van het aantal te spelen giften kan 

uitgerekend worden, dan stelt de CL, conform de laatste paragraaf van 
artikel 25, een datum vast waarop de rest van de giften dient gespeeld te 
worden. 

 

2. Als er meer dan de helft maar hoogstens 3/4e van het aantal te spelen giften 
kunnen uitgerekend worden, dan mag de kapitein van het volledig gebleven team 
beslissen ofze de ontbrekende giften later nog zullen spelen, op een datum vast 
te stellen door de CL zoals in vorig punt. Indien deze kapitein dit niet wenst te 
doen, dan treedt volgend punt en werking. 

 
3. Als er meer dan 3/4e van het aantal te spelen giften kan uitgerekend worden, 

of als in vorig punt 2 de kapitein van het volledige team niet wenst de 
overgebleven giften later te spelen, dan wordt de wedstrijd uitgerekend op 
basis van het aantal uitrekenbare giften, conform art.47 en de tabel in de 
appendix. 

Geval 3: heirkracht wordt niet aanvaard. 
 

- Indien een kapitein niet akkoord gaat dat het heirkracht betreft, dan  wordt 
eveneens  het wedstrijdblad ingevuld met de nodige gegevens. De CL kan dan 
achteraf beslissen dat hij dit geval toch aanziet als een gevolg van heirkracht, in 
welk geval de bepalingen hierboven van toepassing zijn. En zo niet: 
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- De CL meldt de speler die de wedstrijd verliet bij de BC om maatregelen tegen de 
betrokkene te nemen. 
 

- De bepalingen van artikel 50.1 worden toegepast om de uitslag van de wedstrijd 
vast te stellen. 
 

 
 

Artikel 37 - Taal 
 

Nederlands is de officiële competitietaal. 
 
 

Artikel 38 - Systemen en systeemkaarten 
 

Elk paar dat aan een wedstrijd deelneemt moet in het bezit zijn van een systeemkaart in 
twee exemplaren, die beantwoordt aan de bepalingen van art.16. Het voorleggen van 
een systeemkaart heft de verplichting niet op om de Alertprocedure toe te passen. 

 
Het gebruik van een conventie die niet toegelaten is in de betrokken afdeling wordt 
bestraft met 3VP zonder afbreuk te doen aan de scheidsrechterlijke beslissing ingeval 
de tegenstanders zouden benadeeld zijn door het gebruik van de conventie. 

 
Het niet voorleggen van een reglementaire systeemkaart heeft straffen tot gevolg (zie art.55). 
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HOOFDSTUK 7 - VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN - HET SPEL 
ZELF 

 
 

 
Artikel 39 - Aanvang van het spel 

 

Het spel mag in de open zaal niet beginnen voordat alle spelers van de gesloten zaal 
daar plaats genomen hebben. 

 

Artikel 40 - Delen van de giften 
 

In het huidig reglement kan opgelegd worden dat in sommige afdelingen al de teams 
dezelfde giften spelen gedurende iedere speelperiode. In dit geval is de VBL-WL 
verantwoordelijk voor het dupliceren van de giften, op basis van kaartverdelingen die de 
CL bezorgt. In geval van heirkracht mag de VBL-WL van deze verplichting afwijken. 

 
Wanneer de giften niet op voorhand gedupliceerd zijn, moeten alle giften van één 
speelperiode gedeeld worden vóór het spelen begint. Alle giften moeten geschud 
worden door de spelers van het bezoekende team; zij mogen daarna gedeeld worden 
door alle spelers aan de tafel. 

 

 
Artikel 41 - Nemen van de kaarten uit de borden 

 

Het is aan de spelers verboden kaarten uit de borden te nemen zonder dat de 
tegenstrevers aan de tafel aanwezig zijn. Dit verbod geldt ook na iedere speelperiode 
in geval de verdeling van de kaarten van de reeds gespeelde giften moet nagezien 
worden. 

 
 

Artikel 42 - Speelritme 
 

Indien het uurrooster bepaald in art.31 hierboven niet wordt gerespecteerd, dan worden 
straffen opgelegd aan het of de overtredende team(s) zoals vermeld in art.56 hierna. De  
spelers moeten dus de aandacht erop vestigen indien een tegenstander buitengewoon 
traag speelt, dit om het feit op het wedstrijdblad te kunnen vermelden en hun rechten te  
beschermen. In de wedstrijden gespeeld onder de leiding van een VBL-WL moet het 
traag spel van een tegenstander aan deze gemeld worden. 

 
 

Artikel 43 - Einde van het Spelen 
 

Als het spelen beëindigd is in de open zaal, dan worden de spelers van de gesloten zaal 
hiervan verwittigd en kunnen zij deze verlaten als zij gedaan hebben met spelen. 

 
In wedstrijden geleid door een VBL-WL is het deze laatste die het signaal van het einde 
van het spelen geeft. 
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Artikel 44 - Onklaar Bord of Borden 
 

De twee paren aan de tafel zijn verantwoordelijk voor het juist terugsteken van de 
kaarten in het bord. Indien de twee teams in dezelfde richting gespeeld hebben, of 
indien voor elke andere reden één of meerdere borden onklaar zijn geraakt: 

 

44.1 Wedstrijd onder leiding van een VBL-WL 

 
De VBL-WL past de Internationale Spelregels toe. 

 

44.2 Andere wedstrijden 
 

- als het aantal onklare borden maximum 1/4 van het totaal aantal voorziene giften is, 
dan worden de onklare borden niet herspeeld; 

- als het aantal onklare borden meer dan 1/4 van het totaal aantal voorziene giften is, 
maar maximaal de helft ervan, dan zal een bijkomend aantal giften gespeeld worden na 
het normale einde van de wedstrijd, zodat het totaal aantal gespeelde borden 
minstens gelijk is aan 3/4 van het normale aantal. Deze borden moeten gespeeld 
worden de dag zelf onmiddellijk na de wedstrijd. Elk team dat weigert om die borden te 
spelen zal bestraft worden met een forfaitscore en als slechts één van de twee 
betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders de punten die vermeld worden 
in art.50 hierna. Als het omwille  van heirkracht niet mogelijk is om deze giften 
onmiddellijk na de wedstrijd te spelen, dan moeten alle ontbrekende borden opnieuw 
gespeeld worden. De CL zal een datum en lokaal vaststellen voor dit herspelen; elk 
team dat weigert om op die datum dit deel van de wedstrijd te herspelen zal bestraft 
worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd en   als slechts één van de twee 
betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders de  punten die vermeld 
worden in art.50 hierna. In dat geval worden de bijkomende borden aanzien als een 
speelhelft in verband met het opstellen van spelers zoals bepaald in art. 33. 

- als het gaat om meer dan de helft van het aantal borden, dan wordt de wedstrijd 
geannuleerd. De CL zal een datum vóór de beschermde speeldagen vaststellen om de 
wedstrijd te herspelen; elk team dat weigert om op die datum de wedstrijd te 
herspelen zal bestraft worden met een forfaitscore en als slechts één van de twee 
betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders de punten die vermeld 
worden in art.50 hierna. 

 
Indien bij toepassing van de bepalingen hierboven het aantal giften in een wedstrijd 
minder is dan het aantal voorzien in het reglement, dan wordt het resultaat van de 
wedstrijd  berekend   op basis van het overeenkomstige aantal giften van de VP-schaal 
(zie art.47 en de schaal op   de laatste pagina). 

 

Artikel 45 – Wedstrijdblad, Messerbridge en Bridgemates 
 

45.1 Wedstrijdblad 
 

Het wedstrijdblad dient van het type te zijn dat door de VBL voorgeschreven wordt. Een 
exemplaar kan gedownload worden van de website. 

 
De thuisploeg wordt als "team A" beschreven, de bezoekende ploeg als "team B". Het 
dient verstuurd te worden conform de bepalingen in de kalender. 

 
Op dit wedstrijdblad dienen volgende inlichtingen vermeld te worden: 

 
1. De naam van de teams, de aanduiding van de afdeling en de reeks, en de datum van 

de wedstrijd. 
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2. De namen van de spelers opgesteld gedurende de hele wedstrijd of gedeelten 
ervan, met vermelding van het lidnummer van al de deelnemers; 

 
3. of reglementaire systeemkaarten voorgelegd werden; 

 
4. de line-up gedurende elke speelperiode; 

5. voor elke gift het contract, het resultaat van de thuisploeg in de open zaal en de 
balans in IMP. 

 
6. het eindresultaat van de wedstrijd in IMP en VP; 

 
 

7. eventueel voorbehoud met duidelijk omschreven motivering; 
 

8. de naam en handtekening van de kapiteins of dienstdoende kapiteins; 
 

9. eventuele opmerkingen of klachten betreffende het verloop van één of meerdere 
giften; de nodige inlichtingen om gevolg te kunnen geven aan de vraag tot arbitrage, 
dienen op de achterzijde van het wedstrijdblad in de daartoe bestemde vakken 
ingevuld te worden. 

 
10. indien een of meerdere spelers weigeren om hun identiteit op aanvraag van de 

kapitein van de tegenstanders te bewijzen, zal dit feit uitdrukkelijk vermeld worden en 
door de kapitein van het overtredende team mee ondertekend worden. 

 
Opmerkingen of voorbehoud inzake de omstandigheden waarin de wedstrijd gespeeld 
wordt, zoals het lokaal, de schermen, speelkaarten enz., moeten voor aanvang van de 
wedstrijd of op het ogenblik dat ze vastgesteld worden, op het officiële wedstrijdblad 
genoteerd worden. 

 
Indien de wedstrijd gespeeld wordt onder de leiding van een VBL-WL, zijn de punten 7 
en 9 hierboven niet van toepassing; daarenboven is het deze laatste die de inlichtingen 
vermeld in punten 1, 3, 6, en 10 hierboven invult op het wedstrijdblad. De kapiteins 
blijven verantwoordelijk voor het verstrekken van de inlichtingen vermeld in punten 2, 
4, 5, en 8. 

 
De thuisploeg is verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het 
wedstrijdblad. Echter, de bezoekende ploeg is er verantwoordelijk voor dat de namen en 
lidnummers van haar eigen spelers correct zijn. 

 
In geval het wedstrijdblad niet correct of onvolledig ingevuld is, worden er straffen 
opgelegd volgens het barema bepaald in art.57. Wanneer vastgesteld wordt dat valse 
inlichtingen opzettelijk vermeld werden, in het bijzonder voor wat betreft de identiteit 
van de opgestelde spelers of het resultaat van de wedstrijd, worden de overtredende 
teams bestraft met de forfaitscore; daarenboven kan de TC of BC andere aanvullende 
sancties opleggen. 

 
 

45.2 Messerbridge en Bridgemates 
 

De wedstrijden mogen gespeeld worden met Bridgemates en uitgerekend met het 
programma Messerbridge. 

 
Voorwaarden om Messerbridge te gebruiken: 

 
45.2.1 Beide kapiteins moeten akkoord gaan om met Bridgemates te spelen. 

 
45.2.2 de beveiliging met paswoord moet uitgeschakeld worden 
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45.2.3 de pc mag niet toegankelijk zijn voor spelers of toeschouwers tijdens de 
wedstrijd, dit  om het raadplegen van uitlagen te voorkomen. 

 
45.2.4 Niet de settings van de Bridgemates, wel de settings van Messerbridge 

moeten gebruikt worden met als instelling: “geen vergelijking” zodat de resultaten 
per gift aan de andere tafel niet zichtbaar zijn. 

 
Het wedstrijdblad dat afgedrukt wordt door Messerbridge doet dan dienst als officieel 
wedstrijdblad. 
 
 

Artikel 46 - Inschrijven van de resultaten van de giften 
 

Aan elke tafel noteert een speler van elk team de behaalde scores. Na elke 
speelperiode moeten de scores vergeleken worden, voor de vier spelers de tafel 
verlaten hebben. 

 
Artikel 47 - Berekening van het eindresultaat 

 

Het resultaat van elke gift wordt omgezet in IMP volgens art.78 van de Internationale 
Spelregels. Het totale verschil in IMP wordt omgezet in VP volgens de internationale 
schaal, die men in de appendix vindt. In elk geval moet men rekening houden met 
het werkelijk aantal gespeelde giften. 

 
 

Artikel 48 - Inschrijvingsfout op het wedstrijdblad 
 

Vanaf het ogenblik dat het wedstrijdblad door beide kapiteins of dienstdoende 
kapiteins werd ondertekend, is het bekomen resultaat onherroepelijk. Alleen fouten in 
de omzetting in IMP van de balans op een gift, in de omzetting van IMP-verschillen naar 
VP’s, of in de toepassing van de kwetsbaarheid, kunnen eventueel leiden tot een 
correctie van het eindresultaat; de  beide kapiteins worden door de CL op de hoogte 
gebracht van dergelijke wijziging. Andere fouten kunnen slechts  hersteld worden 
indien  beide kapiteins schriftelijk  hun toelating hiertoe geven. 

 
 

Artikel 49 - Mededeling uitslag van de wedstrijd arbitrages en opmerkingen 
 

49.1  Mededeling van de uitslag 
 

De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het opsturen van het door 
beide kapiteins ondertekende wedstrijdblad. In de kalender wordt vermeld op 
welke manieren, wanneer en waarheen het wedstrijdblad moet verstuurd worden. 
Bij gebrek hieraan worden er straffen opgelegd; bij het opsturen met de post geldt 
de poststempel als  bewijs. 

 
Bovendien is de kapitein van de thuisploeg ervoor verantwoordelijk dat de uitslag 
de dag van de wedstrijd wordt doorgegeven, conform de bepalingen in de kalender. 
Dit artikel geldt niet voor wedstrijden onder de leiding van een VBL-WL; deze 
zamelt uitslagen en wedstrijdbladen in en maakt ze over volgens de instructies van 
de CL, en is belast met  het telefonisch doorgeven van de uitslagen. 
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49.2 Opmerkingen en aanvragen voor arbitrages 
 

Opmerkingen en aanvragen voor arbitrage worden ingevuld op de achterzijde van 
het wedstrijdblad. Het invullen gebeurt vooraleer het wedstrijdblad ondertekend 
wordt door beide kapiteins. Elk betrokken team mag een kopie vragen 
ondertekend door beide kapiteins 
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 HOOFDSTUK 8  - STRAFFEN EN BOETES 
 

 

Artikel 50 – Forfaitscore en boete 
 

Wanneer bij toepassing van art.12, 26, 27, 33, 34 of 35 hierboven, of om elk ander ernstig 
feit vastgesteld door de CL, een forfaitscore opgelegd wordt, dan wordt een score van 0 
VP toegekend aan het of de overtredende team(s). 

 
Als enkel één van beide teams in overtreding is, dan wordt aan het niet-overtredende 
team    een voorlopige score van minimaal 18 VP toegekend. Na afloop van de competitie 
wordt de definitieve score bepaald; deze score is voor het niet-overtredende team de 
meest gunstige van volgende mogelijkheden: 

 
1. Ofwel de werkelijk behaalde score. Indien de wedstrijd geheel of gedeeltelijk 

normaal verliep en indien meer dan de helft van het aantal te spelen giften kan 
uitgerekend worden, dan wordt de wedstrijd uitgerekend op basis van het aantal 
uitrekenbare giften, conform de tabel in Appendix; 

2. Ofwel: het gemiddelde van het niet-overtredende team van alle andere 
werkelijk gespeelde wedstrijden; 

3. Ofwel: het complement op 30 met een maximum van 25 van het gemiddelde van 
het overtredende team van alle andere werkelijk gespeelde wedstrijden; 

4. Ofwel: 18. 
 

Als een forfaitscore opgelegd wordt voor een wedstrijd van de beschermde speeldagen 
en als die forfaitscore invloed heeft op alles na de round robin waarop de eindstand 
invloed heeft voor het team dat niet in fout is, zal het overtredende team na de 
competitie automatisch degraderen naar de lagere afdeling, 

 
Bovendien, aan elk team dat bestraft wordt met de forfaitscore, wordt een boete 
opgelegd waarvan het bedrag verdubbeld wordt als de forfaitscore een wedstrijd van 
één van de beschermde speeldagen betreft: 

 
§ Liga 3: € 20,- 
§ Liga 1 en Liga 2: € 30,-. 
§ Een maximum van € 70,- kan door de competitieleider opgelegd 

worden als hij oordeelt dat er kwaadwilligheid in het spel was. 
 
 

Artikel 51 - Namen van de kapiteins laattijdig meegedeeld (art.14) 
 

Als de naam van een kapitein niet meegedeeld werd in de acht werkdagen die volgen op 
de herinnering per brief of per e-mail die wat dat betreft aan de club werd toegestuurd, 
wordt het team met 1 VP bestraft. 

 
 

Artikel 52 - Inschrijvingsrechten laattijdig betaald (art.14) 
 

Als de inschrijvingsrechten niet gestort werden conform de bepalingen van het 
reglement FIAD, wordt het betrokken team met 1 VP per competitiedag bestraft vanaf 
de tweede competitiedag, zolang de situatie niet in orde gebracht is. 
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Artikel 53 - Speelkaarten (art.19.2) en Schermen (art.19.3) (sancties) 
 

53.1 Internationale Engelse (AKQJ) symmetrische Grimaud speelkaarten 
 

Als het bezoekende team vaststelt dat één of meerdere borden worden gebruikt met 
andere dan Engelse symmetrische speelkaarten, dan zal de kapitein hiervan melding 
maken op het wedstrijdblad. De CL zal dan volgende sancties opleggen: 

- 1e wedstrijd: een waarschuwing 
- 2e wedstrijd: -1 VP 
- 3e wedstrijd: -3 VP enz… 

 
Bovendien, als het bezoekende team benadeeld is door deze speelkaarten, bijvoorbeeld 
door een vergissing in de honneurs, dan meldt de kapitein dit feit in op het 
wedstrijdblad. De WL zal dan, als hij van oordeel is dat er benadeling is, de gift 
annuleren en vervangen door een balans van +3 IMP per gift waar er benadeling is voor 
het bezoekende team. 

 

53.2 Schermen 
 

Indien het bezoekende team vaststelt dat er geen schermen gebruikt worden in een 
afdeling waar dit verplicht is, dan meldt de kapitein dit op het wedstrijdblad. De CL zal 
dan volgende sancties opleggen: 

- 1e wedstrijd:-1VP  
- 2e wedstrijd: -3VP 
- 3e wedstrijd: -5VP enz… 

 

Artikel 54 - Documenten in de club ter beschikking (art.20) 
 

Voor elke overtreding wordt een administratieve boete opgelegd van € 10,- aan de club van de 
thuisploeg. 

 
 

Artikel 55 – Systeemkaarten en gebruikte systemen (art.15, 16, 38) 
 

Bij het niet voorleggen van een reglementaire systeemkaart worden volgende sancties 
opgelegd: 

- Liga 1:  -3 VP per inbreuk .  
- Liga 2:  -2 VP per inbreuk 
- Liga 3:  -1 VP per inbreuk 

Voor Liga 1 : Voor het niet–uploaden op de website van de gebruikte systeemkaart 
worden volgende sancties opgelegd. 

- 1ste inbreuk : waarschuwing 
- elke verdere inbreuk : 1 VP per wedstrijd 

 
Als een paar een niet toegelaten systeem of conventie gebruikt, dan wordt het team 
bestraft met 3 VP. Deze sanctie komt boven op de straf die eventueel voortvloeit uit een 
arbitrale beslissing met betrekking tot een gift waarin een onregelmatigheid gebeurde 
door het gebruik van een dergelijk systeem of conventie. Het vermelden van het 
systeem of de conventie op de systeemkaart volstaat om deze sanctie toe te passen. 

 
Het vaststellen van een dergelijke overtreding gebeurt na een vermelding op het 
wedstrijdblad, maar ook bij een controle door de CL of de WL. De sanctie wordt opgelegd 
voor elke wedstrijd waarin een vaststelling gebeurt, niet voor voorgaande wedstrijden 
waarin geen vaststelling gebeurde. 
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Artikel 56 - Traag spel (art.42), roken en gebruik van GSM (art. 22) 
 
 

56.1 Traag Spel 
Indien de toegestane tijd voor een volledige wedstrijd wordt overschreden, dan 
vermelden de kapiteins dit op het wedstrijdblad; zij vermelden ook de oorzaak van 
de vertraging. Indien de oorzaak volledig ligt in het feit dat de wedstrijd te laat 
begon, dan worden enkel de sancties van art.34 opgelegd. 
 
Indien de oorzaak ligt bij traag spel van één of van beide teams, dan worden 
volgende sancties opgelegd: 

 
o voor wedstrijden geleid door een VBL-WL: 1 VP per begonnen schijf van 10 minuten 

vertraging. 
o voor de andere wedstrijden: 

- 1ste inbreuk: waarschuwing 
- 2de inbreuk:   -1 VP 
- 3de inbreuk:   -2 VP 
- 4de inbreuk: -3 VP enz… 

Voor een overschrijding van meer dan 30 minuten worden deze straffen verdubbeld. 
Als door traag spel van de bezoekers de kapitein van de thuisploeg de uitslag niet 
tijdig kan meedelen, dan vermeldt hij de oorzaak zowel op het wedstrijdblad als bij 
het melden van de uitslag. Doet hij dat niet, dan is enkel zijn team verantwoordelijk 
voor het laattijdig melden van de uitslag (art.60) 

 

56.2 Gebruik van GSM en andere toestellen voor elektronische communicatie (art.22.2) 
met uitzondering van een korte waarschuwingstoon. 

- 1e overtreding: een waarschuwing 
- 2e overtreding: -1 VP 
- 3e overtreding: -2 VP, 
- Enz… 
aan het team waarvan een speler weigert het reglement te respecteren. 

 
 

Artikel 57 - Wedstrijdbladen (art.45) 
 

Als het wedstrijdblad niet correct ingevuld is conform art.45, wordt de thuisploeg als 
volgt bestraft: 

- 1ste inbreuk: waarschuwing 
- 2de inbreuk:   -1 VP 
- 3de inbreuk:   -3 VP 
- vanaf de 4de inbreuk: -5 VP per inbreuk. 

 
Indien het echter het bezoekende team is dat verantwoordelijk is voor de overtreding, 
dan worden de hierboven vermelde straffen aan dit team opgelegd. 

 
 

Artikel 58 - Mededeling van de uitslagen (art.49) 
 

Wanneer de uitslag van een wedstrijd niet of niet tijdig werd meegedeeld , dan wordt de 
thuisploeg als volgt bestraft: 

- 1e inbreuk: waarschuwing 
- 2e inbreuk: 1 VP 
- 3e inbreuk: 3 VP, enz. 
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Artikel 59 - Administratieve kosten 
 

Elke straf heeft het aanrekenen van administratieve kosten voor gevolg waarvan het 
bedrag vastgesteld is op € 10,-. Voor een waarschuwing worden geen administratieve 
kosten aangerekend. 

 
 

Artikel 60 - Betalingstermijn 
 

Alle boetes en administratieve kosten voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig 
reglement moeten binnen de 15 werkdagen na de datum van de betekening per brief of 
e-mail voldaan zijn. Zo niet stellen de betrokken clubs, teams of spelers zich bloot aan 
andere disciplinaire maatregelen, gaande tot tijdelijke of definitieve schorsing van de 
overtreders. 
Indien de CL vaststelt dat de boetes en of kosten niet correct betaald worden, dan 
verzoekt hij aan het Dagelijks Bestuur om bijkomende sancties op te leggen. 
Indien daarna nog niet voldaan wordt aan de gestelde eisen, dan legt het Dagelijks 
Bestuur de zaak voor aan de Beroepscommissie om de passende disciplinaire 
maatregelen te nemen. 

 
Tegen sancties uitgesproken door de CL of door het DB kan beroep aangetekend 
worden bij de Beroepscommissie van de VBL, conform de hierna volgende artikels 63 
t/m 65. 
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 HOOFDSTUK 9 - BEROEP 
 

 
 

Artikel 63 - Indienen van het beroep 
 

Elk beroep tegen een beslissing van om het even welke bevoegde persoon of instantie 
van de VBL wordt behandeld door de Beroepscommissie van de VBL. Het beroep moet 
ingediend worden door de club, de kapitein of de dienstdoende kapitein van het 
betrokken team. 

 
Het beroep moet schriftelijk overgemaakt worden  conform aan de procedures vermeld 
in in    het hoofdstuk “Beroepscommissie” van het huishoudelijk reglement  van de VBL 
(hoofdstuk  6.7, artikel 4). 

 
Het beroep moet schriftelijk, per gewone brief of per elektronische post, overgemaakt 
worden aan de VBL op het adres van haar zetel, binnen de 7 werkdagen nadat de 
betwiste beslissing officieel ter kennis werd gebracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de 
partij die het beroep indient. 

 
Enkel het beroep van een team dat de wedstrijd speelde waarvoor de beslissing 
genomen werd, is ontvankelijk bij de Beroepscommissie, conform artikel 92.A van de 
internationale spelregels van bridge. 

 
De termijn van 7 werkdagen gaat in op de dag nadat de CL de beslissing meegedeeld 
had zoals beschreven in art. 2.8 van huidig reglement. 

 
Samen met het indienen van het beroep moet een waarborg neergelegd worden waarvan 
het bedrag vastgesteld is op 70 Euro; de waarborg moet betaald worden met een 
overschrijving   op de rekening van de VBL; de overschrijving moet uiterlijk 8 werkdagen 
na de datum van de brief waarmee het beroep ingediend werd, op de rekening van de 
VBL toekomen. 

 
 

Artikel 64 - Terugbetaling van de waarborg 
 

Indien het beroep ingediend werd volgens de voorgeschreven vormen en indien het 
niet als lichtzinnig beschouwd wordt door de Beroepscommissie, dan zal de waarborg 
binnen de 8 dagen na de beslissing van het BC terugbetaald worden. 

 

Artikel 65 – Verhaal 
 

De beslissingen van het BC zijn onherroepelijk, met uitzondering van volgende twee 
gevallen waarbij een hoger beroep kan aangetekend worden bij de Raad van Bestuur: 

 
- in het eventuele geval van een procedurefout bij de behandeling 

door de Beroepscommissie; 
- Als de Beroepscommissie, zetelend in eerste aanleg, een disciplinaire straf 

heeft uitgesproken; 
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Appendix 
 
 

Omzettingstabel IMP – VP 
 
 

 

Aantal 
VP 

Aantal gespeelde giften 

15-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 

15-15 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 

16-14 3-7 3-8 4-9 4-10 4-10 4-11 4-11 

17-13 8-11 9-12 10-14 11-15 11-16 12-17 12-18 

18-12 12-15 13-16 15-19 16-20 17-22 18-23 19-25 

19-11 16-19 17-21 20-24 21-25 23-28 24-29 26-32 

20-10 20-23 22-26 25-29 26-31 29-34 30-36 33-39 

21-9 24-27 27-31 30-34 32-37 35-40 37-43 40-46 

22-8 28-31 32-36 35-39 38-43 41-46 44-50 47-53 

23-7 32-36 37-41 40-45 44-49 47-52 51-57 54-60 

24-6 37-41 42-47 46-51 50-55 53-58 58-64 61-68 

25-5 42-46 48-53 52-57 56-61 59-65 65-71 69-76 

25-4 47-52 54-59 58-64 62-68 66-73 72-79 77-84 

25-3 53-58 60-65 65-71 69-76 74-82 80-88 85-93 

25-2 59-64 66-72 72-79 77-85 83-91 89-97 94-102 

25-1 65-71 73-79 80-87 86-94 92-100 98-106 103-112 

25-0 72+ 80+ 88+ 95+ 101+ 107+ 113+ 
 


