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Dit reglement dient aanwezig te zijn in elk lokaal waar competitiewedstrijden gespeeld worden in de 
afdelingen Liga 1 , Liga 2 en Liga 3. 
 
Het mag aanwezig zijn in gedrukte vorm of digitaal . Het kan geraadpleegd worden zowel door de 
thuisploeg als door de bezoekers indien zij daarom vragen. 
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HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE ORGANISATIE 
 
ARTIKEL 1 : ALGEMEENHEDEN 

 
De teams die aan de competitie deelnemen worden verdeeld over meerdere 
afdelingen; deze afdelingen kunnen in meerdere reeksen onderverdeeld zijn. 
 
De competitie verloopt volgens de formule van de ‘round-robin’. 
Indien meerdere teams van eenzelfde club in dezelfde reeks optreden, moeten de 
wedstrijden tussen deze teams, in de mate van het mogelijke, op de eerste 
speeldag(en) van de heen- en terugwedstrijden gespeeld worden. 
 
Op het einde van de competitie promoveert een aantal teams naar de hogere of daalt 
naar de lagere afdeling. Hun aantal wordt vastgesteld in artikel 24. 
 

ARTIKEL 2 : BEVOEGDHEDEN 
 
De bevoegdheden betreffende de organisatie van de competitie zijn als volgt 
verdeeld: 
 
2.1 DE BELGISCHE BRIDGE FEDERATIE (BBF) bepaalt het aantal teams dat jaarlijks 
mag promoveren naar de nationale afdelingen 
 
2.2 RAAD VAN BESTUUR  (RVB) van de VLAAMSE BRIDGE LIGA  stelt de 
competitieleider aan en bepaalt voor het begin van elk seizoen de bedragen van 
deelnemingsrechten, boetes, administratieve kosten, waarborg bij beroep, en 
instaprecht. 

 
2.3. HET DAGELIJKS BESTUUR  (DB) van de VBL beslist op vraag van de 
competitieleider over mogelijke overtredingen tegen het reglement FIAD. 
 
2.4. DE COMMISSIE WEDSTRIJDLEIDERS  stelt de wedstrijdleiders aan die de 
arbitrages uitvoeren. 
 
2.5. DE TORNOOICOMMISSIE bepaalt voor het begin van het seizoen het aantal 
afdelingen, het aantal reeksen per afdeling, en het aantal teams per reeks, het aantal 
dalers en stijgers in elke reeks, de bijzondere regels die in elke afdeling van 
toepassing zijn : toegelaten systemen, gebruik van schermen …. 
De tornooicommissie kan 1 of meerdere wedstrijdleiders, of andere personen 
belasten met een controleopdracht. 
 
2.6. DE COMPETITIELEIDER bepaalt de samenstelling van de reeksen, waakt over de 
toepassing van huidig reglement, kiest uit de lijst door de  commissie wedstrijdleiders 
opgestelde wedstrijdleiders telkens de WL die een arbitrage uitvoert, beslecht 
geschillen. 
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Hij mag alle maatregelen nemen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in huidig 
reglement, om het goede verloop van de competitie te verzekeren. 
 
2.7. DE WEDSTRIJDLEIDER is bevoegd om alle arbitrages uit te voeren in opdracht 
van de competitieleider. 
 
2.8. DE BEROEPSCOMMISSIE VAN DE VBL is bevoegd om protesten te behandelen 
tegen elke beslissing van de WL die een arbitrage uitvoerde 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 artikel 61. 
 

ARTIKEL 3 : BESLISSINGEN EN COMMUNICATIE 
 
De beslissingen die jaarlijks genomen worden, worden opgenomen in de 
‘HANDLEIDING VIERTALLEN’’. Deze ‘handleiding’ wordt gemaild aan alle betrokken 
kapiteins, en verschijnt ook op de website. 
 
De competitieleider deelt elke beslissing betreffende overtredingen, arbitrages, of 
beslissingen van het Dagelijks Bestuur per e-mail mee aan de betrokken teams. De 
volledige beslissing wordt ook gepubliceerd op de website. Bij elke mededeling wordt 
ook vermeld tot wanneer de betrokken teams in beroep kunnen gaan. 
 

ARTIKEL 4 : AANMELDEN VAN EEN TEAM; TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM 
 
4.1. AANMELDEN VAN ELK TEAM VOOR 1 JUNI. 
Elk team dient aangemeld te worden via de tool op de website. Melden – 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 2 
herinneringen (eerste een week voor 1 juni, tweede op 1 juni), dan verliest de club deze 
plaats(-en) in de competitie – Dit alles onder toezicht en bevoegdheid van de CL. 
Indien het gaat om een combinatieteam van 2 clubs, dient de melding te gebeuren 
door de club die het ownership heeft. 
 
4.2. TERUGTREKKING VOOR AANVANG VAN DE COMPETITIE 
De plaats van een team in een afdeling is eigendom van de club. Indien een club deze 
plaats niet invult, wordt dit aanzien als het terugtrekken van een team , en verliest de 
club deze plaats. 
Een team dat zich conform de bepalingen in art4.1 heeft aangemeld, kan zich zonder 
straf uit de competitie terugtrekken. De club moet dit schriftelijk melden aan de 
competitieleider ten laatste op 1 juni. 
Indien dit  in de maand juni gebeurt, wordt een boete van € 70,00 opgelegd. 
Indien dit nadien gebeurt, wordt een boete van € 210 opgelegd. 
Indien het gaat om een combinatieteam, dient de melding te gebeuren door de club 
die het ownership heeft. 
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4.3. VERVANGEN VAN EEN TEAM DAT ZICH TERUGTREKT. 
Als een vrijgekomen plaats moet opgevuld worden, dan wordt dit gedaan door de 
toepassing van artikel 24, tenzij de CL oordeelt dat dit technisch niet meer mogelijk is. 
In de betrokken reeks is dan een bye. 
 
4.4. TERUGTREKKING IN DE LOOP VAN DE COMPETITIE 
Indien de terugtrekking gebeurt tijdens de heenronde, worden alle door het 
terugtrekkende team gespeelde wedstrijden als vervallen beschouwd en degradeert 
het team 2 afdelingen op het einde van het kampioenschap. 
Indien de terugtrekking gebeurt tijdens de terugronde, wordt art. 50 toegepast en 
degradeert het team 1 afdeling, en 2 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. 
 

ARTIKEL 5 : REGLEMENTEN 
 
De competitie verloopt conform aan de bepalingen van huidig Reglement Viertallen, 
van de Internationale Spelregels, de reglementen Biedsystemen, Schermen, Bidding 
Box, Alertprocedure, Roken, FIAD. 
Deze reglementen kunnen geraadpleegd worden op de website. Deze reglementen 
kunnen periodiek gewijzigd worden. De wijzigingen aangebracht voor 1 september 
worden van kracht tijdens hetzelfde seizoen. 
 

ARTIKEL 6 : RANGSCHIKKING 
 
6.1. STRUCTURERING BINNEN 1 REEKS 
Als er in een reeks een bye is, eindigt deze automatisch op de laatste plaats. Aan elk 
team in de reeks wordt een score van 18 VP toegekend. 
Bij gelijk eindigen van 2 teams, tellen de uitslagen van de onderlinge wedstrijden in 
VP, vervolgens in IMP’s, vervolgens op basis van de meeste gewonnen wedstrijden 
met 25-0 enz. 
 
6.2. RANGSCHIKKING OVER MEERDERE REEKSEN 
Indien nodig, wordt eerst een rangschikking gemaakt volgens behaalde plaats 
(eventueel volgens het behaalde VP’s). 
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 HOOFDSTUK 2 : DEELNEMINGSVOORWAARDEN CLUBS 
 

ARTIKEL 7 : AANSLUITING BIJ DE VBL 
 
Elke club waarvan 1 of meerdere teams aan de competitie deelnemen, moet 
aangesloten zijn bij de VBL. 
De statuten van een aangesloten club mogen niet strijdig zijn met de statuten van 
VBL. 
 

ARTIKEL 8 :FUSIE VAN 2 OF MEER CLUBS 
 
De fusie moet gemeld worden aan het VBL-secretariaat voor de 1ste juni die voorafgaat 
aan het kampioenschap, ze moet gebeuren conform de statuten van de verschillende 
clubs. De nieuwe club krijgt het eigendom van alle plaatsen in competitie waarvan de 
fusionerende clubs eigenaar waren. 
De sancties, boetes , schadeloosstellingen ens. Verschuldigd aan BBF of VBL gaan 
automatisch over op de nieuwe fusieclub. 
 

ARTIKEL 9 : SPLITSING VAN EEN CLUB 
 
De splitsing moet aan het secretariaat gemeld worden voor 1 juni die voorafgaat aan 
het kampioenschap;  ze moet gebeuren conform de statuten van de club. 
Deze melding moet aanduiden hoe de plaatsen in competitie verdeeld worden over de 
nieuwe clubs. Als dit niet gebeurt beslist de TC hoe die plaatsen in de betrokken 
afdelingen toegekend worden.  
Deze melding moet ook aanduiden hoe eventuele boetes ed over de nieuw ontstane 
clubs verdeeld worden. 
 

ARTIKEL 10 : NAAM VAN HET TEAM 
 
Een team draagt de naam van de club waartoe het team behoort, gevolgd door een 
cijfer. Het team dat in een hogere afdeling speelt krijgt het laagste  cijfer (1) .Elk 
volgend team krijgt een volgend cijfer. 
Een combinatieteam draagt de naam van de club die het ownership heeft, gevolgd 
door ‘C’ 
Elke verandering van naam van een club moet voor 1 juni voorafgaand aan de 
competitie gemeld worden. 
 

ARTIKEL 11 : TRANSFER VAN EEN TEAM VAN EEN CLUB NAAR EEN ANDERE CLUB 
 
Een club kan 1 of meerdere teams die zij opstelt in competitie, overdragen aan 1 of 
meerdere andere clubs, als zij volgende regels in acht neemt. 
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De melding van de aanvraag tot transfer moet bij het secretariaat van de VBL 
toekomen voor 1 juni. De spelers die hierdoor ook zouden getransfereerd worden, 
moeten zich in regel stellen met het transferreglement. 
De melding van overdracht moet gebeuren door de club die het team afstaat en moet 
voor akkoord ondertekend zijn door de voorzitter ervan, en dit moet mee ondertekend 
zijn door de voorzitter van de club naar wie het team getransfereerd wordt. 
De melding moet zorgvuldig gemotiveerd zijn.  De TC beslist of de geleverde 
argumenten voldoende steunen op bridgemotieven. 
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 HOOFDSTUK 3 : DEELNEMINGSVOORWAARDEN SPELERS. 
 
ARTIKEL 12 : AANSLUITING BIJ DE VBL. 
 
Elke opgestelde speler moet 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 artikel 28). De speler mag niet onderworpen zijn 
aan een schorsing opgelegd door een nationale of internationale instantie. 
 
Een speler die niet tijdig aangemeld werd (reglement FIAD) kan deelnemen aan een 
wedstrijd op voorwaarde dat hij voor aanvang van de wedstrijd per e-mail aan het 
secretariaat (info@vbl.be) en aan de competitieleider (competitie@vbl.be) aangemeld 
wordt , én mits betalen het instaprecht (reglement FIAD). Voor een eerste laattijdig 
aangemelde speler is geen instaprecht verschuldigd. 
 
Het deelnemen aan een wedstrijd, geheel of gedeeltelijk, door een speler die niet 
competitiegerechtigd was, of die geregistreerd was via een andere club, heeft de 
volgende sancties voor gevolg: 
A  De speler werd voor aanvang van de wedstrijd per email aan het secretariaat en 

aan de CL gemeld : de club is onderworpen aan het betalen van instaprecht,  
behalve voor het eerste geval in het betrokken seizoen. 

B  De speler werd niet gemeld voor aanvang van de wedstrijd :  
 
De betrokken speler wordt correct geregistreerd bij de VBL binnen de 5 
werkdagen na kennisgeving van de overtreding door de CL aan de club : 
1ste overtreding : Liga 1    :  3 VP          2de overtreding   Liga 1       : 5 VP 
                                    Liga 2    : 2 VP                                             Liga 2      :  3 VP 
                                    Liga 3    : 1 VP                                              Liga 3       :  2 VP 
De club van deze speler is bovendien onderworpen aan het betalen van instaprecht 
(reglement FIAD) 
3de overtreding : forfaitscore en een boete van € 70,00 voor elke forfaitscore 
 
Als de registratie niet gebeurt binnen de 5 werkdagen na de kennisgeving door de 
CL, wordt onmiddellijk een forfaitscore opgelegd en een boete van € 70,00 . 
 
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. 
 
 

Conform artikel 2.3 van het 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. 
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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 CLUB TE VERVULLEN 

 
14.1 VOOR 1 JUNI 
Voldaan hebben aan alle financiële verplichtingen uit het verleden ten opzichte van 
BBF en VBL. 
Via de tool op de website meedelen van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
van de kapitein van elk team, én naam, adres, telefoonnummer van het lokaal waar de 
competitiewedstrijden gespeeld worden. 
 
14.2 VOOR 1 SEPTEMBER 
Aan het secretariaat de lijst meedelen van de spelers die zij speelgerechtigd wil 
maken voor de competitie. 
Aan haar financiële verplichtingen voldaan hebben conform FIAD. 
 
Na deze termijn zal het secretariaat een herinnering sturen aan de club. Indien binnen 
de 8 werkdagen na deze herinnering de situatie niet in orde gebracht wordt, zullen de 
betrokken teams bestraft worden zoals bepaald in artikels 51 en 52. 
 

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 Competitie worden de categorieën als volgt bepaald. 
Liga 1 = categorie D 
Liga 2 = categorie C 
Liga 3 = categorie B 
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 (art.55). 
Deze systemen en conventies moeten beschreven zijn op een systeemkaart, volgens 
de bepalingen van artikel 16 . 
 

ARTIKEL 16 : SYSTEEMKAARTEN 
 
16.1. De systeemkaarten moeten conform zijn aan het officiële model. Deze kan 
gedownload worden van de website. 
Zij moeten voldoende gedetailleerd zijn, perfect leesbaar, in het nederlands. 
De opmaak ervan moet strikt identiek zijn aan deze van het officiële model. Ze kan 
eventueel aangevuld zijn met bijlagen. 
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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 1 van de tegenstanders ingediend zijn in verband met de 
gegevens van een systeemkaart, zullen deze naar de CL gestuurd worden voor 
onderzoek. 
 
16.4. Liga 1 ; Spelers zijn verplicht hun systeemkaart op de website te uploaden, ten 
laatste 2 weken voor de eerste speeldag. 
Liga 2 en Liga 3 : De Tornooicommissie dringt er sterk op aan op dat ook deze spelers 
hun systeemkaart uploaden. Het voorkomt discussies, beschermt het eigen paar, er 
wordt tijdswinst geboekt in geval van arbitrages. 
 
Het plaatsen van de systeemkaart op de website ontslaat het paar niet van de 
verplichting  een afdruk van hun systeemkaart te overhandigen aan elke tegenspeler. 
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HOOFDSTUK 5 : LOKALEN EN MATERIAAL 
 
ARTIKEL 17 : LOKALEN 
 
17.1  VOORWAARDEN WAARAAN EEN LOKAAL MOET VOLDOEN 
De wedstrijden moeten in de mate van het mogelijke in 2 verschillende zalen gespeeld 
worden: de ‘open’ en de ‘gesloten’ zaal. Indien de schikking van de lokalen niet toelaat 
om over 2 verschillende zalen te beschikken, is het de plicht van de thuisploeg ervoor 
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 voor 1 augustus. 
 
Ieder voorbehoud, geuit door de kapitein van het bezoekende team wat betreft de 
afzondering van de gesloten zaal, moet voor aanvang van de wedstrijd kenmbaar 
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 enkel 
toegankelijk voor : 
- de spelers van deze zaal 
- de CL, als hij niet deelneemt aan de wedstrijd. 
-de personen met een controleopdracht gemandateerd door te 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 2 
tafels ingenomen door de paren van de 2 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 zolang het spelen niet gedaan is in de open zaal. 
 
Als in een team gehandicapte spelers opgesteld worden, zoals rolstoelpatienten, dan 
neemt de kapitein van het team voor 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 gehandicapte het lokaal zou kunnen betreden. Als 
een kapitein geen oplossing kan vinden, zal de CL maatregelen nemen, zoals 
bijvoorbeeld de keuze van een ander lokaal dat wel geschikt is. 
 
17.2. WIJZIGING VAN LOKAAL 
Als een thuisploeg een wedstrijd wil spelen in een ander lokaal dan gemeld, moet dit 
lokaal voldoen aan de voorwaarden van art.17.1. .Dit moet gemeld worden aan de CL 
via de tool op de website, en bevestigd door de bezoekende kapitein. 
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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 – er moeten voldoende zitplaatsen rond 
de tafel aanwezig 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 slecht 1 gesloten hand per 
gift bekijken, zowel tijdens het bieden als tijdens het spelen. 
 
Het is toegelaten dat andere activiteiten in de lokalen gedurende de wedstrijd 
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. 
 

ARTIKEL 19 : MATERIAAL  
 
Alle gebruikte materialen moeten beantwoorden aan de normen door de VBL 
vastgesteld. 
19.1 BIDDINGBOX : Het gebruik van bidding boxes is verplicht. 
19.2 SPEELKAARTEN : Het gebruik van de internationale engelse  (AKQJ) 
puntsymmetrische speelkaarten is verplicht. In geval van overtreding tegen deze 
regel, worden de sancties van artikel 53 opgelegd 
19.3 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 spontaan getoond worden aan de tegenstanders. 
- LIGA 2 : Het thuisteam beslist of er met schermen gespeeld wordt. Zelfde 
uitzondering als voor Liga 1. 
- 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 
artikel 53 opgelegd. 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 3 ZT. 
 

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 artikel 4, en van de kalender van de competitie. 



REGLEMENT VIERTALLEN –VLAAMSE BRIDGE LIGA 15	

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

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 geen clausules bevat die strijdig zijn met 
huidig reglement. Deze zijn beslissend bij een betwisting. 
Elk geschil dienaangaande behoort tot de bevoegdheid van de TC. 
 

ARTIKEL 22 : GEBRUIK VAN GSM 
 
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 WEDSTRIJD 
 

ARTIKEL 23 : ALGEMENE BEPALINGEN 
 
23.1 : DATUM VAN DE WEDSTRIJD 
De wedstrijden moeten verplicht doorgaan op de dag en het uur door de kalender 
voorgeschreven, met uitzondering van de gevallen voorzien in artikel 25 en 26 hierna. 
Een wedstrijd van de beschermde speeldag mag nooit verplaatst worden, tenzij in 
geval van heirkracht waarover de CL oordeelt en zijn toestemming geeft voor het 
verplaatsen. Een vervroeging van het beginuur van een wedstrijd op een beschermde 
speeldag tot ten vroegste 12.00 u is wel toegestaan. 
 
23.2 : RESERVESPEELDAGEN 
In de kalender kunnen reserve speeldagen ingelast worden die voornamelijk dienen 
om een algemeen uitstel in de voorgaande weken op te vangen. Een reservespeeldag 
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 viertallenreeksen waarvoor de VBL verantwoordelijk is bestaat uit drie afdelingen : 
Liga 1 met 4 reeksen; Liga 2 met 6 reeksen, 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. 
Deze inschrijvingsrechten omvatten ook alle bijdragen voor deelname aan de Beker 
van Vlaanderen. 
 
23.5 AANTAL WEDSTRIJDEN  
De round-robin van 7 of 8 teams omvat 12 of 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 op de website. 
 
23.6 AANTAL GIFTEN 
Liga 1 en Liga 2 : 32 giften met onderbreking na 16 giften en volgend de VP schaal van 
32 giften 
Liga 3 : 28 giften met onderbreking na 14 giften en volgend de VP schaal van 28 giften. 
 
23.7 BERSCHERMDE SPEELDAGEN 
De beschermde speeldag is de laatste speeldag van de round-robin. 
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ARTIKEL 24 : STIJGERS EN DALERS 
 
24.1 : NORMALE AANTALLEN 
 
Het aantal stijgers en dalers in de afdelingen hangt voor een deel af van het aantal 
Vlaamse teams dat daalt uit Nationale 3 naar Liga 1. 
 
Algemeen principe : 

- elke kampioen in Liga 1, Liga 2 en Liga 3 stijgt naar de eerstvolgende hogere 
afdeling. 
- Elke 8ste plaats in Liga 1 en Liga 2 daalt naar de eerstvolgende lagere afdeling, 
om het even of deze 8ste plaats ingenomen wordt door een team of door een bye. 

 
Bijkomende stijgers en 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 : 

-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. 
- als er te weinig teams in Liga 1 of Liga 2 zijn, dan stijgen de ‘beste’ tweeden of 
derden uit de eerstvolgende lagere afdeling. 

 
Stijgers uit Liga 3  
Volgens de algemene principes in de voorgaande paragrafen. 
Indien de stijger een combinatieteam is, dan zal de club die het ownership heeft ook 
het recht op de promotie hebben. 
 
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. Het tekort aan teams in Liga 1 wordt 
dan verder opgevangen door het verder toepassen van deze bepalingen. 
 
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 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 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. 
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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. 
 
Het team dat niet promoveert wordt als volgt vervangen: 
 
Als het de kampioen van een reeks betreft, mag de 2de  van die reeks stijgen; als ook 
dit team weigert, mag de 3de van die reeks stijgen…enz….dit alles volgens oordeel van 
de CL. Anders valt men terug op de bepalingen van artikel 24. 
 
Als het een ‘beste’ tweede is, dan mag de eerstvolgende ‘beste’ tweede stijgen enz.. 
 
Als teams eindigen met een gelijk aantal VP’s , worden de principes van artikel 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 de reeks en heeft dit geen invloed op het aantal dalers bepaald in 
voorgaande artikelen. 
 
24.5 EEN TEAM WENST VRIJWILLIG TE DALEN 
 
Indien een team 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 per e-mail melden aan 
de CL binnen de 2 weken na de officiële publicatie van de definitieve uitslag 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 teams moeten hun akkoord melden voor aanvang van de 
vervroegde wedstrijd, of ten laatste de dag voor de wedstrijddatum in de kalender, 
indien de wedstrijd verlaat wordt. 
Dit bij middel van de interactieve toepassing van de website. 
 
Een wedstrijd kan vroeger of later gespeeld worden zonder het akkoord van de CL. 
Vervroegen van een wedstrijd mag naar een willekeurig vroegere datum. 
Verlaten van een wedstrijd mag tot uiterlijk voor de laatste speeldag. 
 
De wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een reservespeeldag voorzien in de 
kalender, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de CL. 
Een te verplaatsen wedstrijd tussen 2 teams van dezelfde club moet gespeeld worden 
voor de 2de speeldag volgend op de voorziene speeldag. 
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Een wedstrijd uit de beschermde speeldag mag niet verplaatst worden. 
 
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. 
 
Alle artikelen van het huidig reglement zijn van toepassing op de verplaatste 
wedstrijd. Het artikel met betrekking tot het opstellen van spelers (art.27) moet 
toegepast worden alsof de wedstrijd gespeeld  zou zijn op de oorspronkelijk voorziene 
datum. 
 
Het wedstrijdblad en het melden van de uitslag  moet via de website of via mail 
verstuurd worden aan de CL. 
 
Als een wedstrijd zou verplaatst zijn zonder dat de bepalingen hierboven nageleefd 
worden, dan kan de CL de forfaitscore aan de twee teams opleggen. 
 
25.2 OMWISSELEN UIT- EN THUIS WEDSTRIJDEN 
 
Teams kunnen onderling overeenkomen de uit- en thuiswedstrijden om te wisselen. 
Dit moet gemeld worden via de tool op de website door de vragende kapitein, en 
bevestigd door de kapitein van de tegenstanders. 
De thuisploeg voor beide wedstrijden is de ploeg die in het eigen lokaal speelt. 
 
25.3 WIJZIGEN LOKAAL 
 
Indien de thuisploeg beslist om te spelen in een ander lokaal dan vooraf gemeld dan 
moet dit gemeld worden via de tool op de website, de kapitein van de tegenstanders 
bevestigt deze melding. 
 

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 4 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 
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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 op de homepage, ten laatste om 10.00 u 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 1 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 competitiegerechtigd zijn conform de 
bepalingen van artikels 12 ; 13 en 28 van huidig reglement. 
 
In de laagste afdeling is het een club bovendien toegestaan om een competitie-
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een andere club en 1 of meerdere 
combinatieteams op te stellen .  
 
OWNERSHIP :  
Een van beide clubs heeft het ownership van het combinatieteam en draagt alle 
verantwoordelijkheid, zij dient de administratieve verplichtingen na te komen, stelt de 
kapitein aan en is verantwoordelijk voor het competitielokaal en het materiaal. 
 
Beide clubs dienen voor 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 . 
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 artikels 12;13 en 28. 
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ARTIKEL 28 : BEPERKINGEN IN HET OPSTELLEN VAN SPELERS 
 
28.1 : ALGEMENE REGELS VOOR ALLE LIGA-AFDELINGEN 
 
Een speler mag niet in een team worden opgesteld als hij geregistreerd is via een 
andere club dan waartoe het team behoort. (uitzondering : combinatieteams in liga 3) 
 
Een speler mag niet worden opgesteld als hij titularis is in een nationale afdeling en/of 
als hij meer dan 1 wedstrijd gespeeld heeft in een nationale afdeling. 
 
Een speler mag niet opgesteld worden in 2 verschillende teams in wedstrijden die in 
de kalender op dezelfde datum vermeld zijn. Indien dit toch gebeurt, blijft de uitslag 
van de wedstrijd die chronologisch als eerste gespeeld werd behouden, terwijl voor de 
wedstrijd die dan later gespeeld werd een sanctie wordt opgelegd conform de 
bepalingen van artikel 50. 
 
28.2 : BIJKOMENDE REGELS LIGA 1 
 
Een speler mag een onbeperkt aantal wedstrijden spelen in 1 bepaald team van Liga 1 
en daarnaast mag hij ofwel nog 2 wedstrijden in 1 ander team van Liga 1 spelen ofwel 1 
wedstrijd in een tweede team en 1 wedstrijd in een derde team van Liga 1, of in een 
team in Nationale. Hij mag echter niet in 2 verschillende teams in dezelfde reeks 
opgesteld worden. 
 
 
28.2 BIJKOMENDE REGELS LIGA 2 
 
Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 2 wedstrijden 
speelde in een hogere afdeling, met volgende beperking : 
Ofwel 1 keer in nationale en 1 keer in liga 1 , ofwel 2 keer in liga 1 
 
Een speler mag een onbeperkt aantal wedstrijden spelen in 1 bepaald team van Liga 2 
en daarnaast mag hij ofwel nog 2 wedstrijden in 1 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. 
 
28.3 BIJKOMENDE REGELS LIGA 3 
 
Een speler mag niet in een team opgesteld worden als hij meer dan 2 wedstrijden 
speelde in een hogere afdeling, met volgende beperking : 
Ofwel 1 keer in Nationale en nog 1 keer in Liga 1 of Liga 2, ofwel 2 keer in Liga 1 of 2 . 
 
Een speler mag onbeperkt spelen in alle reeksen van Liga 3. Hij mag ook in 2 
verschillende teams van dezelfde reeks opgesteld worden. 
 
Een speler mag tevens opgesteld worden in een combinatieteam waarvan zijn club 
het ownership of het co-ownership bezit, mits inachtneming van bovenstaande 
regels. 
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28.4 REGELS VAN TOEPASSING OP DE BESCHERMDE SPEELDAGEN 
 
In de beschermde speeldagen mag men in een team als vervanger elk ander lid van 
zijn club opstellen voor zover de bepalingen van artikels 12 en 13 en 27 nageleefd 
worden. Nochtans moeten de opgestelde spelers speelgerechtigd zijn voor de 
aanvang van de eerste beschermde speeldag. 
 
28.5 HEIRKRACHT 
 
De kapitein van een team die meent een geval van heirkracht te mogen inroepen om 
af te wijken van een van bovenstaande bepalingen moet een voldoend gemotiveerde 
aanvraag bij de CL indienen; deze laatste zal zijn beslissing bekend maken aan de 
kapiteins van de betrokken teams. 
 
28.6 OVERTREDINGEN 
 
Elke overtreding tegen de bepalingen van huidig artikel 28 heeft volgende sancties tot 
gevolge, met in acht name van artikel 12 : 
1ste overtreding : halvering van de behaalde VP, met afronding naar beneden en de 
boete conform artikel 50. 
2de overtreding: forfaitscore, inclusief de boete conform artikel 50. 
 
Voor het niet overtredende team : toepassing van artikel 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 artikel 
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 voor 
de aanvang ervan gemaakt worden en vermeld worden op het wedstrijdblad. 
 
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 1 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. 
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ARTIKEL 30 : KAPITEIN 
 

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

ARTIKEL 31 : UURROOSTER 
 
Het aanvangsuur van de wedstrijden is 14.00 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 van 8 minuten om elke gift te spelen 
10 minuten om de resultaten te berekenen. 
 

ARTIKEL 32 : PLAATS VAN DE SPELERS 
 
De thuisploeg blijft gedurende heel de wedstrijd Noord/Zuid zitten in de open zaal en 
Oost/West in de gesloten zaal. 
Noord en Oost zitten samen aan 1 kant van het scherm, Zuid en West aan de andere 
kant. De klep opent langs Zuid-West en wordt bediend door West 
 

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, zowel door het 
inschakelen van anders spelers of door het wijzigen van partnerships. Zie ook artikel 
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 10 minuten voor het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd. De kapitein van de bezoekende ploeg noteert nadien 
de line-up van zijn team, ten laatste 5 minuten voor het aanvangsuur. In geval het 
eerste team zijn line-up laattijdig opgesteld heeft, beschikt niettemin het bezoekende 
team over 5 minuten om zijn line-up op te stellen. 
 
De line-up voor de tweede speelhelft wordt op dezelfde wijze gemaakt, behalve dat 
het de kapitein van het bezoekende team is die eerst zijn line-up opstelt; nochtans 
kan 1 van beide kapiteins voor 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. 
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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 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. 
 
Het niet-overtredende team mag 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 artikel 31, 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 artikel 47). 
 
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 
acht, 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 bepaling van artikel 36; zo niet, dan wordt 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, dien er het volgende te gebeuren 
 
36.1 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. 
 
36.2. 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. 
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36.2.1. 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. 
 
36.2.2. Als meer dan de helft maar hoogstens ¾ van het aantal te spelen giften 
kunnen uitgerekend worden, dan mag de kapitein van het volledig gebleven team 
beslissen of ze 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 in werking. 
 
36.2.3. Als er meer dan ¾ van het aantal te spelen giften kan uitgerekend worden, dan 
wordt de wedstrijd uitgerekend op basis van het aantal uitrekenbare giften, conform 
artikel 47 en de tabel in de appendix. 
 
36.3. 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 : 
De CL meldt de speler die de wedstrijd verliet bij de Beroepscommissie 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 2 exemplaren, die beantwoordt aan de bepalingen van artikel 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 3 VP 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 gevolgd. 
(zie artikel 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 
 
Alle giften van 1 speelperiode moeten gedeeld worden voor 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 artikel 31 niet wordt gerespecteerd, worden straffen 
opgelegd aan het of de overtredende team(s) zoals vermeld in artikel 56. 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.  
 

ARTIKEL 43 : EINDE VAN HET SPELEN 
 
Als het spelen beëindigd is in de open zaal, worden de spelers van de gesloten zaal 
hiervan verwittigd en kunnen zij deze verlaten als zij gedaan hebben met spelen. 
 

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 1 of meerdere borden onklaar zijn geraakt : 
 
44.1. als het aantal onklare borden maximum  ¼ van het totaal aantal voorziene giften 
is, dan worden de onklare borden niet herspeeld. 
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44.2. Als het aantal onklare borden meer dan ¼ 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 aantal gespeelde borden 
minsten gelijk is aan ¾ van het normale aantal.  
44.2.1 :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 1 van de twee betrokken teams weigert, dan krijgen de 
tegenstanders de punten die vermeld worden in artikel 50 hierna. 
44.2.2 : Als het omwillen 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. De tegenstanders krijgen de punten die 
vermeld worden in artikel 50 hierna.  
De bijkomende borden worden aanzien als een speelhelft in verband met het opstellen 
van spelers zoals bepaald in artikel 33. 

 
44.2.3 : Als meer dan de helft van de borden onklaar zijn, dan wordt de wedstrijd 
geannuleerd. De CL zal een datum voor de beschermde speeldag vaststellen om de 
wedstrijd te herspelen. 
Elk team dat weigert om op die datum de wedstrijd te herspelen zal bestraft worden 
met een forfaitscore. Zie artikel 50. 
 
Indien bij toepassing van de bepalingen hierboven het aantal giften in een wedstrijd 
minder is dan het normale aantal, wordt het resultaat van de wedstrijd berekend op 
basis van het overeenkomstige aantal giften van de VP-schaal. 
 

ARTIKEL 45 : WEDSTRIJDBLAD, MESSERBRIDGE EN BRIDGEMATES 
 
45.1 HET 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 is ‘TEAM A’  , de bezoekende ploeg is ‘TEAM B’. 
Het wedstrijdblad dient verstuurd te worden via de websitetool of via email aan 
competitie@vbl.be . 
 
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 spelers correct zijn. 
 
Opmerkingen of voorbehoud inzake de omstandigheden waarin de wedstrijd gespeeld 
wordt, zoals het lokaal, de schermen, speelkaarten enz., moet voor aanvang van de 
wedstrijd of op het ogenblik dat ze vastgesteld worden, op het officiële wedstrijdblad 
genoteerd worden. 
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Eventuele opmerkingen of klachten betreffende het verloop van 1 of meerdere giften 
dienen op het arbitrageformulier ingevuld te worden, samen met de nodige 
inlichtingen om gevolg te kunnen geven aan de vraag tot arbitrage.  

 
In geval het wedstrijdblad niet correct of onvolledig ingevuld is, worden er straffen 
opgelegd volgens het barema bepaald in artikel 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; bovendien kan de TC of BC 
aanvullende sancties opleggen. 
 
45.2. MESSERBRIDGE EN BRIDGEMATES 
De wedstrijden mogen gespeeld worden met Bridgemates en uitgerekend met het 
programma Messerbridge. 
Voorwaarden : 
45.2.1 Beide kapiteins moeten akkoord gaan om met Bridgemates te spelen 
45.2.2. De beveiliging met paswoord moet uitgeschakeld worden 
45.2.3. De PC mag niet toegankelijk zijn voor spelers of toeschouwers tijdens de 
wedstrijd, dit om het raadplegen van uitslagen 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. 
 

ARTIKEL 47 : BEREKENING VAN HET EINDRESULTAAT 
 
Het resultaat van elke gift wordt omgezet in IMP volgens artikel 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 ogenblijk dat het wedstrijdblad door beide kapiteins (of diens vervanger) 
ondertekend werd, is het bekomen resultaat onherroepelijk. Alleen fouten in de 
omzetting in IMP van de balans op een gift, in de omzetting naar VP, of in de 
toepassing van de kwetsbaarheid, kunnen eventueel leiden tot een correctie van het 
eindresultaat. Beide kapiteins worden door de CL op de hoogte gebracht van 
dergelijke wijziging 
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Andere fouten kunnen slechts hersteld worden indien beide kapiteins schrijftelijk hun 
toelating hiertoe geven. 
 

ARTIKEL 49 : MEDEDELING UITSLAG VAN DE WEDSTRIJD, ARBITRAGES EN 
OPMERKINGEN. 

 
49.1. MEDEDELING UITSLAG 
 
De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het opsturen van het door 
beide kapiteins ondertekende wedstrijdblad. Dit moet gebeuren via de tool hiervoor 
op de website, of via e-mail aan competitie@vbl.be.  
Indien anders niet mogelijk, kan het wedstrijdblad ook aan het VBL-secretariaat 
worden verstuurd per post, ten laatste 2 dagen  na de wedstrijd. 
 
Bij gebrek hieraan worden er straffen opgelegd. Bij het opsturen met de post geldt de 
poststempel als bewijs 
 
49.2. OPMERKINGEN EN AANVRAGEN VOOR ARBITRAGES 
 
Opmerkingen en aanvragen voor arbitrage worden ingevuld op het wedstrijdblad, of 
op een apart arbitrageblad. 
Het invullen gebeurt vooraleer het wedstrijdblad ondertekend wordt door beide 
kapiteins. 
Elk betrokken team mag en kopie vragen ondertekend door beide kapiteins. 
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HOOFDSTUK 8 : STRAFFEN EN BOETES 
 

ARTIKEL 50 : FORFAITSCORE EN BOETE 
 
Wanneer bij toepassing van de artikels in dit reglement, 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 1 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 speeldag 
en als die forfaitscore invloed heeft op de eindstand 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 
ven beschermde speeldag betreft. 
 
Liga 3 : € 20,00 
Liga 2 en Liga 1 : € 30,00 
 
Een maximum van € 70,00 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 8 werkdagen die volgen op 
de herinnering per e-mail die aan de club wat dat betreft werd toegestuurd, wordt het 
team met 1 VP bestraft 
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ARTIKEL 52 : INSCHRIJVINGSRECHTEN LAATTIJDIG BETAALD (ART. 14 ) 
 
Als de inschrijvingsrechten niet betaald 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. 
 

ARTIKEL 53 : SPEELKAARTEN (ART.19.2) EN SCHERMEN (ART.1.3)  : SANCTIES 
 
53.1. INTERNATIONALE ENGELSE SYMMETRISCHE GRIMAUD SPEELKAARTEN 
 
Als het bezoekende team vaststelt dat 1 of meerdere borden worden gebruikt met 
andere dan Engelse puntsymmetrische speelkaarten, dan zal de kapitein hiervan 
melding maken op het wedstrijdblad. De CL zal dan volgende sancties opleggen : 
 1ste wedstrijd : een waarschuwing 
 2de wedstrijd: - 1 VP 
 3de 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 +3VP 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 : 
 1ste wedstrijd : - 1 VP 
 2de wedstrijd : - 3 VP 
 3de wedstrijd : - 5 VP enz…. 
 

ARTIKEL 54 : DOCUMENTEN IN DE CLUB TER BESCHIKKING (ART. 20) 
 
Voor elke overtreding wordt een administratieve boete opgelegd van € 10,00 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 
 Liga 2 : - 2 VP 
 Liga 3 : - 1 VP 
 
Voor LIGA 1 : Voor het niet-uploaden op de website van de gebruikte systeemkaart 
worden volgden sancties opgelegd : 
 1ste inbreuk : waarschuwing 
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 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. 
 

ARTIKEL 56 : TRAAG SPEL (ART.42) 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 : ze 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 artikel 34 opgelegd. 
 
Indien de oorzaak ligt bij traag spel van 1 of van beide teams, dan worden volgende 
sancties opgelegd: 
 1ste inbreuk : waarschuwing 
 2de inbreuk : - 1 VP 
 3de inbreuk : - 2 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. 
 1ste overtreding : een waarschuwing 
 2de overtreding : - 1 VP 
 3de overtreding : - 2 VP    enz. 
 

ARTIKEL 57 : WEDSTRIJDBLADEN  (‘ARTIKEL 45) 
 
Als het wedstrijdblad niet correct ingevuld is conform artikel 45 , wordt de thuisploeg 
als volgt bestraft :  
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 1ste inbreuk : waarschuwing 
 2de inbreuk : - 1 VP 
 3de inbreuk : - 3 VP      
 vanaf de 4de inbreuk : telkens – 5 VP 
 
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 
 
Wanneer de uitslag van een wedstrijd niet of niet tijdig werd meegedeeld, dan wordt 
de thuisploeg als volgt bestraft :  
 1ste inbreuk : waarschuwing 
 2de inbreuk : - 1 VP 
 3de inbreuk : - 3 VP     enz. 
 

ARTIKEL 59 : ADMINISTRATIEVE KOSTEN 
 
Elke straf heeft het aanrekenen van administratieve kosten voor gevolg waar het 
bedrag vastgesteld is op € 10,00 . 
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 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 
bezoekt 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 . 
 

ARTIKEL 61 : 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 (BC) van de VBL. Het beroep 
moet ingediend worden door de club, de kapitein of de dienstdoende kapitein van het 
betrokken team. 
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Het beroep moet schriftelijk overgemaakt worden conform aan de procedures 
vermeld in het hoofdstuk ‘Beroepscommissie’ van het huishoudelijk reglement van de 
VBL. (Hoofdstuk 6.7 , artikel 4 ). 
 
Het beroep moet schriftelijk per gewone of 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 artikel 2.8 van huidig reglement. 
 
Samen met het indienen van het beroep met een waarborg neergelegd worden 
waarvan het bedrag vastgesteld is op € 70,00 ; 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 62 : TERUGBETALING VAN DE WAARBORG 
 

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

ARTIKEL 63 : VERHAAL 
 
De beslissingen van het BC zijn onherroepelijk, met uitzondering van volgende 2 
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 BC. 
 - Als de BC, 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+ 
 


