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Verslag
1. Samenstelling Tornooicommissie
De voorzitter Thierry Mullens zal de toekomstige commissie samenstellen en
voorleggen aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring, volgens de procedure voorzien
in art. 6.1.B van het Huishoudelijk Reglement VBL.

2. Reglement Viertallen
2.1. Opstellen van spelers in competitiewedstrijden
Wat betreft art.12 van het Reglement Viertallen: met uitzondering van het bedrag van
het instaprecht (€ 70) heeft de Raad van Bestuur alle bepalingen inzake opstellen
van spelers verwijderd uit het reglement FIAD zodat die bepalingen nog alleen in het
Reglement Viertallen staan.
2.2. Aanvangsuur competitiewedstrijden:
Resultaat van de in dit verband onder alle ligakapiteins uitgevoerde enquête:
75 van de 136 ligateams reageerden
- Behoud 14h: 36
- Wijziging naar 13h: 29
- Zonder voorkeur: 10
- Zonder reactie: 61
Gezien de soepele mogelijkheden voorzien in de reglementen en de VBL website om
wedstrijd per wedstrijd af te wijken van oorspronkelijk uur/datum, en gezien de
uitslag van de enquête, beslist de TC om 14h als aanvangsuur van de
competitiewedstrijden te behouden.
Er werd wel beslist om een vervroeging van aanvangsuur op de beschermde speeldag
toe te laten tot ten vroegste 12h: wordt opgenomen in de Reglementen Viertallen.
(Het voorstel in dit verband van BC Roeselare om glijdende uren in te voeren is
hiermee ook beantwoord: in feite bestaat dit (gedeeltelijk) reeds in de huidige
regeling.)
2.3. Vragen die gesteld werden ivm. de reglementen:
- Moet 1 mei als limietdatum voor inschrijving van de viertallenteams behouden
blijven?
De TC beslist om dit terug te wijzigen naar 01 juni, parallel met de regeling in
Nationaal. Het FIAD 2015-2016 en de Reglementen Viertallen zullen in die zin

aangepast worden.
Daarmee samenhangend:
* de reglementen ivm. de periode voor indienen transfers zonder akkoord van de
club worden aangepast (wordt: in de loop van april en mei).
* terugtrekking team uit competitie: de data dienen aangepast te worden in de
reglementen (terugtrekking zonder straf: ten laatste op 01 juni ; terugtrekking tussen
01 juni en 01 juli: 70 € boete ; na 01 juli: 210 € boete)
- Art.17: bepalingen om te beoordelen of een clublokaal voldoet om de
competitiewedstrijden te spelen.
De TC beslist om de zin “De zalen moeten alleszins conform zijn aan de normen
vastgesteld door de VBL.” te verwijderen uit de reglementen.
- Op de vragen van BC Roeselare zal Paul Decroos een antwoord formuleren (betreft:
28 of 32 spellen in Liga 3 ?; aanvangsuur wedstrijden competitie ?; problemen
wisselen competitiegiften tussen open en gesloten zaal.).

3. Competitie 2014-2015
3.1 Samenstelling van de reeksen
- Herman De Wael doet een voorstel om de reeksindelingen in de Liga afdelingen op
te maken per district, hetgeen er op neerkomt dat hoofdzakelijk rekening wordt
gehouden met de af te leggen afstand tussen de clubs.
De TC is van mening dat ook in min- of meerdere mate moet rekening gehouden
worden met andere criteria zoals bvb. het principe “zo weinig mogelijk teams van
dezelfde club in dezelfde reeks”.
Conclusie van de TC: naast het afstandsprincipe moet ook met volgende principes
rekening gehouden worden bij de opmaak van de reeksindelingen
* In Liga 1: zo strikt mogelijk geen 2 teams van dezelfde club in dezelfde reeks
* In Liga 2: zo weinig mogelijk, en maximum 2 teams van dezelfde club in dezelfde
reeks
* In Liga 3: reeksen van 6, 7 of 8 teams samenstellen, met max. 3 teams van
dezelfde club in dezelfde reeks
- Het eerste, zeer voorlopige, ontwerp van reeksindeling voorgelegd door de
competitieleider en het secretariaat, dient verder verfijnd te worden aan aangepast
aan de voorgaande principes en zal voor definitieve goedkeuring voorgelegd worden
op de volgende vergadering TC.
3.2 Voorstel Yves Meyus ivm. opstellen niet-toegelaten spelers
Voorstel: sancties en instaprecht voorwaardelijk te maken (en slechts bij een tweede
overtreding op te leggen) voor elke eerste overtreding tegen het Reglement Viertallen
betreffende opstelling niet- of te laat aangesloten spelers (art. ‘s 12, 13, 26 en 27).
Het voorstel van Yves (reeds toegepast in seizoen 2014-2015) wordt aanvaard en zal
opgenomen worden in het Reglement Viertallen.
3.3 Aanpassing VP-schaal
De gebruikte VP schaal (25-0) wordt behouden (idem als in de Nationale afdelingen
2 & 3).
3.4 Vraag en voorstel van Robert Ketels betreffende gebruik schermen in VBL
competitie
Na inzage van het voorstel en overweging pro’s en contra’s beslist de TC het
volgende:
- Liga 1: schermen blijven verplicht
- Liga 2: het thuisteam beslist
- Liga 3: enkel met schermen indien beide teams dit willen
(Opm.: er zal binnenkort nog een, niet bindende, enquête uitgevoerd worden waarin
o.a. ook naar de voorkeur “met of zonder schermen” zal gepeild worden.)

4. Beker van Vlaanderen
-

Vraag: moet het Reglement Beker aangepast worden ivm. deelname van
spelers/teams die niet in competitie spelen, gezien het inschrijvingsgeld voor
deelname aan de Beker van Vlaanderen vervat zit in de bijdrage voor deelname
aan de competitie?
De TC beslist om het bestaande reglement te behouden (enige voorwaarde: alle
spelers moeten lid zijn van de VBL, en geen extra bijdrage voor leden nietcompetitiespelers).

-

Er dient een verantwoordelijke gezocht te worden voor de rekenkamer voor de
finale van de Beker van Vlaanderen Viertallen. Gezien de twee experten van de
VBL niet beschikbaar zijn zal contact opgenomen worden met de Nederlandse
Bridgebond of eventueel met de LBF om vervanging te zoeken.

5. Wedstrijdkalender 2015-2016.
De VBL zal aan de Nationale TC RBBF vragen om de datum van de finale van de
Beker van België (07/05/2016) te verplaatsen naar 23/04/2016 om dan de datum
van de Flanders Pairs Halve Finale (23/04/2016) te kunnen aanpassen naar
07/05/2016.

6. Kampioenschappen
Er dient nog gevraagd te worden naar kandidaten voor de inrichting van de officiële
kampioenschappen seizoen 2015-2016 (rekening houdend met eventuele wijzigingen
van data: zie 5.)

Volgende vergadering Tornooicommissie: woensdag 10/06/2015.
(Het Secretariaat zal een vergaderzaal reserveren.)

