Tornooicommissie
Vergadering van woensdag 22 mei 2013 – 18:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport

Aanwezig:
Thierry Mullens (voorzitter) Herman De Wael , Marc Van Hoof, Martijn Verstraelen, Ann Chapelle,
Jacques Volckaert, Armand Van de Ven, Eric Smets.
Verontschuldigd: Jean Stas, Marc Herssens
Afwezig: Kurt Van Brabant

Verslag
1. Samenstelling reeksen Liga 1 en Liga 2
Competitieleider Ann Chapelle presenteert de samenstelling van de reeksen. Er werd rekening
gehouden met regionale spreiding, afstanden en rijtijden, evenveel stijgers en dalers per reeks in
zoverre dit mogelijk is, “gewicht” van de teams in functie van hun niveau vorig seizoen.
De commissie keurt deze samenstelling goed zonder opmerkingen.
Er moet gewacht worden op een uitspraak van de Beroepscommissie om te weten of Pieterman 5
dan wel De Teuten 1 daalt naar Liga 2. Voorlopig wordt De Teuten in Liga 1C geplaatst.
Er is nog een probleem met Herakles 3: dit team zou zijn naam willen behouden, terwijl de club
Herakles een naamsverandering naar BC Beerschot heeft gemeld. De beslissingen intern in deze
club dienen afgewacht te worden.
De maandagreeks in Limburg maakt niet meer deel uit van de ligacompetitie. Dat district heeft een
eigen competitieleider en scheidstrechter. De uitslagen op de website worden niet meer als een
reeks van Liga 3 gepubliceerd, wel als een afzonderlijke competitie zoals BAH.

2. Aanvangsuur wedstrijden; melding als ander uur gekozen wordt
Geen wijziging: elke verplaatsing, ook wat betreft het aanvangsuur, moet gebeuren met het daartoe
bestemde formulier. Als de betrokken teams dit niet doen en er misloopt iets, dan worden ze beiden
gesanctioneerd.

3. Aantal giften in Liga 3
Van zodra de teams gekend zullen zijn die in Liga 3 spelen, zal competitieleider Ann Chapelle per
e-mail onderzoeken wat de voorkeur is van de meerderheid der kapiteins: 28 of 32 giften.

4. Aanpassingen aan het viertallenreglement;
Zie bijlage 2: 4 pagina’s aanpassingen goedgekeurd door de commissie
De vermelding dat een speler in een combinatieteam een transfer moet aanvragen (art.26.2), moet
niet ogenomen worden in het viertallenreglement zoals voorgesteld in de dagorde, wel in FIAD.
Voorleggen aan de Raad van Bestuur voor seizoen 2014-2015.
Art. 27.1: tijdens de vergadering besliste de commissie om op voorstel van de CL een aantal VPs af
te trekken voor de eerste overtreding tegen art.27 (-10 in liga 1 enz). Een nagekomen tegenvoorstel
van Marc Van Hoof werd achteraf per e-mail goedgekeurd, namelijk om bij de eerste overtreding de
behaalde VP te halveren met afronding naar beneden.

5. Evaluatie Beker van Vlaanderen en Flanders Pairs.
De uitgebreide verslagen van Marc Van Hoof in bijlagen 3 en 4 bij dit verslag.
Op basis van deze verslagen neemt de commissie volgende beslissingen:
Finale Beker
De TC beslist om de quota van de districten Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen te verminderen
tot respectievelijk 4 en 5 teams, zijnde het gemiddeld aantal teams dat in de voorbije jaren deelnam
aan de finale. Hierdoor komen meer plaatsen vrij voor andere districten.
Finale FPs
Aan de Raad van Bestuur zal voorgesteld worden om een boete te bepalen voor forfait, want nu zou
die het dubbele inleggeld bedrage terwijl deelname gratis is. Voorstel: € 50 per paar.
De nationale regel dat er tussen de finale van FPs en de halve finale en finale van Belgian Pairs
geen vervangingen mogelijk zijn, is een belangrijke oorzaak van veel afzeggingen. De
vertegenwoordigers van de TC zullen in de nationale commissie voorstellen om deze regel te
versoepelen.

6. Lokalen voor kampioenschappen in 2014: zie kandidaturen in bijlage 1.
Pieterman stelt zich normaal elk jaar kandidaat voor één of meerdere organisaties, maar heeft dit
jaar nog niet gereageerd op de vraag naar kandidaturen. Eric zal vragen of Pieterman de organisatie
van IMP paris op zich wil nemen.

7. Nieuw rekenprogramma (gratis) gekozen door de BBF voor de nationale
kampioenschappen; raadpleeg: http://homepages.nildram.co.uk/~jasmith/
Dit programma lijkt bruikbaar voor Swiss teams (finale beker). Armand Van de Ven en Martijn
Verstraelen bevestigen dat de ledenlijst van VBL kan ingelezen worden in dit programma. Zij zullen
een praktische tekst doen in een extra tornooi.

8. Volgende vergadering: woensdag 27 november 2013 – 18:30 uur.

Bijlage 1: kandidaturen organisatie kampioenschappen in 2014
kandidaten voor het organiseren van

Kampioenschappen 2014
Gekozen door de Tornooicommissie
Kampioenschap
Belgisch kampioenschap IMP Pairs

Kandidaten
Pieterman

Zaterdag 1 februari 2014 – vanaf 10:00 uur
Mogelijk 25 tafels

Andere kandidaten waren
Sandeman en Riviera

Belgisch kampioenschap dames

Riviera

Samen met

Belgisch kampioenschap heren

Andere kandidaat is Sandeman

Zaterdag 3 mei 2014 - vanaf 13:00 uur
Mogelijk 40 tafels

Flanders Pairs finale
Zaterdag 10 mei 2014 – vanaf 14 uur
Maximaal 32 tafels

Riviera

Belgian Pairs halve finale

Sandeman

Zaterdag 24 mei 2014- vanaf 10:00 uur
22 tafels

Andere kandidaat is Riviera

Belgian Pairs finale
Zaterdag 14 juni 2014 vanaf 10:00 uur
8 tafels
Nota: dit kampioenschap wordt mogelijk vervroegd tot
7 juni als 14 juni in de Europese kampioenschappen
valt.

Squeeze
Andere kandidaat is Sandeman

Bijlage 2: 4 pagina’s aanpassingen aan het reglement viertallen.
Artikel 2.2 Raad van Bestuur (RVB) en Dagelijks Bestuur (DB) van de VBL
2.2.1 Raad van Bestuur
- 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.
2.2.2 Dagelijks Bestuur
- Beslist op vraag van de CL of een opgesteld speler correct geregistreerd was bij de VBL om aan
de competitie deel te nemen.

Artikel 2.8
2.8

Mededeling van beslissingen van de CL of van de WL of van het DB
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 email 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 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. 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.
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, 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
b. De speler werd niet gemeld vóór aanvang van de wedstrijd :
- als de betrokken speler correct geregistreerd wordt bij de VBL binnen de 5 dagen na kennisgeving
van de overtreding door de CL aan de club van deze speler:
o
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.
o
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.
o
3de en volgende overtredingen: forfaitscore en een boete van 70 €
- als de registratie niet gebeurt binnen de 5 dagen na de kennisgeving door de CL, wordt onmiddellijk
een forfaitscore opgelegd en een boete van 70 €
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 23.5 :

Beschermde speeldagen

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

ARTIKEL 23.6 : Stijgers en dalers in de eindrangschikking van het seizoen
Waar in de tekst vermeld wordt “beste” of “slechtste” zie bepalingen van art. 5.2.
23.6.1. 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:

Enz…

-

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.

Artikel 23.6.3
23.6.3

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.
Deze melding kan niet herroepen worden.

Enz…..

Artikel 24.1
24.1 Wijzigen datum van een wedstrijd
De beide betrokken kapiteins moeten schriftelijk hun akkoord melden bij middel van het
formulier “Wijzigen datum van een wedstrijd”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:
- Ofwel: vóór aanvang van de vervroegde wedstrijd.
- Ofwel: ten laatste vóór de wedstrijddatum in de kalender als de wedstrijd verlaat wordt.
…/…

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.
b.

Vervroegen: een wedstrijd mag naar een willekeurig vroegere datum verplaatst worden.
Verlaten: een wedstrijd mag verlaat worden uiterlijk tot vóór de beschermde speeldagen (zie
art. 23.5: laatste twee speeldagen van de Round Robin).
Vervroegen of verlaten: de wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een reservedag
voorzien in de kalender, tenzij met de toelating van de CL.
Uitzonderingen betreffende het verplaatsen van een wedstrijd:
 de wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een reservedag voorzien in de kalender, tenzij
met de toelating van de CL.
 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.
 Een wedstrijd uit de beschermde speeldagen mag niet verplaatst worden (zie art.23).

c. De brief of de e-mail moet bij de VBL aankomen ten laatste {enz……}
Enz…

Artikel 27.6 - Overtredingen
Elke overtreding tegen de bepalingen van huidig art.27 heeft volgende sancties tot gevolg: het
verlies van de wedstrijd met de forfaitscore voor gevolg en de bepalingen van art.50 hierna zijn
van toepassing.
- 1e overtreding: halvering van de behaalde VP met afronding naar beneden.
- 2e overtreding: forfaitscore
Voor de niet overtredende partij: toepassing van art. 50

Artikel 32 - 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
35.
Voor de tweede speelperiode mag de opstelling gewijzigd worden, zoals door het inschakelen van
andere spelers of door het wijzigen van partnerships.
Enz…

Artikel 54 - Engelse speelkaarten (art.19.2) en Schermen (art.19.3)
54.1 Engelse Speelkaarten
Als het bezoekende team vaststelt dat één of meerdere borden worden gebruikt met andere dan
Engelse 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.

Artikel 57 - Systeemkaarten (art.16 & 37)
Volgende sancties zullen opgelegd worden 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
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.

Artikel 58.2 - GSM
58.2 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 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) worden aan de voorzitter van de Beroepscommissie binnen de 7 kalenderdagen na de
bekendmaking van de betwiste beslissing.
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.

Bijlage 3: Beker van Vlaanderen 2013: verslag Marc Van Hoof

Verslag Beker van Vlaanderen - finale - Beveren – 24 maart 2013.
Aan : Dagelijks bestuur V.B.L., voorzitter tornooicommissie
Van : Marc Van Hoof, verantwoordelijke kampioenschappen

1. Inschrijvingen
Zoals in de vorige jaren kwamen West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen niet aan hun contingent
waartoe ze recht hadden.
Het restant werd verdeeld over de andere districten. Zij konden echter ook niet alles opvullen.
Zodoende waren er 62 viertallen.
De dag van de finale zaten de weersomstandigheden tegen. De meeste teams kwamen opdagen.
Een viertal teams belden af omwille van de situatie. Ik kan begrip opbrengen voor deze afzeggingen,
omdat op sommige plaatsen de secundaire wegen nauwelijks te berijden waren. Eén team belande zelfs
in de gracht, maar kon met vertraging Beveren bereiken.
Ik ga dan ook geen gevolg geven aan deze forfaits, ook omdat ze ’s morgens tijdig verwittigden.
De finale werd dus gespeeld met 58 viertallen.
Eén speler was bij het spelen van de halve finale niet in orde met het lidmaatschap van de V.B.L., maar
stelde zich vóór de finale in orde.
Er waren 15 teams die 1 vervanger opstelde.
10 teams speelden met twee vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
1 team stelde 3 vervangers op en voldeed zo niet aan de regels.
2. Verloop van de finale
Er werd geopteerd om met de bridgemates te werken. En dat verliep goed tot de zesde ronde. Om een
nog niet gekende reden liep er toen iets fout en weigerde het programma verdere juiste werking.
Vanaf de zevende ronde werd overgeschakeld naar handmatige uitrekening van de uitslagen door de
teams.
De spelers zelf hebben weinig hinder ondervonden van deze omschakeling. Ze moesten alleen een extra
uitslagenformulier invullen.
De rekenkamer (Walter en Filip) hebben alles goed opgevangen.
Er werd in 2 zalen gespeeld. 40 tafels beneden en 19 tafels boven.
Geen noemenswaardige voorvallen bij de wedstrijdleiders.
Net als de vorige jaren werd geopteerd om de prijzen niet meer vroeger te laten afhalen, uit respect voor
de winnaars en de organisatoren.
Op het ogenblik van de prijsuitreiking was daarom bijna iedereen nog aanwezig.
De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een woordje van onze penningmeester. Bart Magerman, zoon
van onze erevoorzitter Paul, was ter plaatse om de wisselbeker te overhandigen, een klein woordje te
plaatsen en ook wat reclame te maken voor de Europese kampioenschappen in Oostende .
Het afhalen van de prijzen verliep zonder problemen met behulp van de plaatselijke medewerkers en de
bonnen die ieder team bij inschrijving gekregen had.
3. Enkele bemerkingen
-

-

de povere belangstelling voor de Beker in de districten Oost- en West-Vlaanderen geeft elk jaar
problemen. Ik moet extra plaatsen toekennen aan de andere districten, maar deze hebben na de
halve finale moeilijkheden om extra teams op te roepen. Veel telefoon- en mail-verkeer. Indien het
volgende team niet kan het volgende team contacteren enz.. Veel tijd gaat hiermee verloren.
Het zou handiger zijn om een meer realistische verdeling te maken. Ik ga voorstellen aan de
tornooicommissie om het aantal voor West-Vlaanderen een Oost-Vlaanderen te beperken tot
respectievelijk 5 en 4 ploegen (gemiddelde van de laatste 5 jaar)
wenst men in de toekomst toch gebruik te maken van bridgemates dan zal men dit eens zeer goed
moeten uittesten. Het programma zou zeker moeten voorzien worden in een back-upsysteem, zodat
men zonder problemen vanaf een zeker punt terug normaal kan opstarten.

Bijlage 4: Flanders Pairs 2013: verslag Marc Van Hoof

Verslag Flanders Pairs - finale – Leuven – 4 mei 2013.
Aan : Dagelijks bestuur VBL, voorzitter tornooicommissie
Van : Marc Van Hoof, verantwoordelijke kampioenschappen
1. Inschrijvingen
Doordat district Antwerpen haar quota niet volledig benutte werden de vrij gekomen plaatsen verdeeld
over de districten met de grootste opkomst.
Twee paren zegden op het laatste af omwille van ziekte van één van de spelers.
7 paren stelden een invaller op, conform aan de reglementen.
Er was één paar van Oost-Vlaanderen zonder verwittiging afwezig. De voorziene boete werd opgelegd.
Het reservepaar werd ingeschakeld.
Door parkeerproblemen waren enkele spelers iets later, maar ze verwittigden hun oponthoud zodat
tijdig kon gestart worden.
2. Verloop van de finale
Net als de vorige jaren was er een min of meer geleide loting. De deelnemers van de verschillende
districten werden op regelmatige wijze over het veld verdeeld.
Er werden 10 reekshoofden aangeduid.
Een minpuntje. Door het niet vooraf opgeven van een invaller was er een paar dat als reekshoofd werd
aangeduid die status niet meer waardig. Maar de tijd ontbreekt om de loting aan te passen.
De vorm van het tornooi was een barometer van 11 ronden met 3 giften.
Volledig rookvrij.
Er werd met bridgemates gespeeld. De mogelijkheid om andere scores te bekijken werd uitgeschakeld.
De wedstrijdleiding hield er een stevig tempo op na, zodat om ± 18u15 het spelen was afgelopen.
3. Enkele bemerkingen
 Net als de vorige jaren was de opkomst in de halve finale zeer verschillend in de diverse districten.
Het is zelfs zover gekomen dat in district Antwerpen iedereen die de halve finale speelde geplaatst
was voor de finale.
De manier van berekening van het aantal toegekende plaatsen voor de finale is toe aan een
aanpassing.
Of we moeten het aantal finalisten beperken.
 Vanuit het district West-Vlaanderen kreeg ik ook volgende opmerkingen
* quota zeer laag
* organisatie van de halve finale liep mank
* onvoldoende aankondiging in de clubs
* finale altijd verre verplaatsing
 In het reglement een bedrag voorzien voor inschrijvingsgeld omdat het opleggen van het bedrag voor
de boete hiermee verbonden is.
 Dit jaar is er ook een groot probleem met de doorstroming naar de halve finale van de Belgian Pairs.
Tot plaats 47 moest er gezocht worden. Aanpassing aan reglement dringt zich op.
Opstellen van reserve, onder strikte voorwaarden, zou al een hele stap vooruit zijn. Ook fusie van 2
geplaatste paren zou mogelijk moeten zijn.
Te bepreken in de tornooicommissie van de BBF.

