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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE ORGANISATIE 

  

Artikel 1. Bevoegdheden  

De bevoegdheden betreffende de organisatie van de competitie, de controle op het verloop ervan en het 

opleggen van straffen in geval van overtredingen, zijn als volgt bepaald:  

    Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur van de KBBF is bevoegd voor: 

- het bepalen van het bedrag van de deelnemingsrechten van de teams in elke nationale afdeling  

- het bepalen van het bedrag van de boetes, de administratieve kosten, de waarborg bij de 

Beroepscommissie en de waarborg bij de Cassatiecommissie   

- het aanstellen van de Competitieleider (CL)  

- de goedkeuring van het viertallenreglement opgesteld door de CNC.  

    Commissie Nationale Competities 

De Commissie Nationale Competities is bevoegd voor:  

(a) Viertallenreglement 

Het opstellen van het nationaal viertallenreglement. 

(b) Organisatie van de competitie  

Het bepalen vóór de aanvang van elk seizoen van:  

- het aantal afdelingen, het aantal reeksen per afdeling en het aantal teams per reeks 

- het maximum aantal teams van eenzelfde club die in dezelfde reeks van een afdeling mogen 

aantreden 

- de samenstelling van de reeksen in elke afdeling 

- het aantal dalers en stijgers in elke afdeling  

- de kalender van de wedstrijden 

- het aantal beschermde speeldagen 

- de formule van de play-offs en de barragewedstrijden 

- de wedstrijden die officieel door een WL geleid worden (de aanduiding van deze 

wedstrijdleiders gebeurt in overleg met de Commissie Wedstrijdleiding). 
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    De Competitieleider 

De Competitieleider is de hoofdverantwoordelijke voor de toepassing van onderhavig reglement. 

In uitzonderlijke omstandigheden mag hij beslissingen nemen die niet expliciet vermeld zijn in dit 

reglement. In het bijzonder is de CL bevoegd voor de volgende taken, waarvan hij er bepaalde kan 

delegeren aan het Competitie Secretariaat (CS). 

(a) Voor aanvang van elk seizoen  

- Het maken van praktische afspraken met de Hoofd-WL en de wedstrijdleiders voor de 

wedstrijden die geleid worden door een WL, in overleg met de Commissie Wedstrijdleiding. 

- Het organiseren en voorbereiden van het nieuwe competitieseizoen: 

onder andere   

- aanmaken van de afdelingen en reeksen op de website (CS) 

- Invoeren van de verschillende speelschema’s (CS) 

- nummering van de teams (CS) 

- verzamelen van de nodige gegevens van de teams en de spelers (inclusief licentienummers, 

speelgerechtigheid en systeemkaarten) (CS) 

- verzamelen van de nodige gegevens van de kapiteins (naam, voornaam, tel, email) 

- verzamelen van de gegevens van de wedstrijdlokalen (adres, tel nr) (CS) 

- sturen van een email naar de kapiteins met daarin de noodzakelijke gegevens, instructies en 

deadlines voor aanvang van het nieuwe competitieseizoen of communicatie hiervan via de 

website  

- publiceren van alle gegevens met betrekking tot de competitie op de website (CS). 

 

(b) In de loop van het seizoen   

- Waken over de toepassing van huidig reglement 

- De sancties toepassen die voorzien zijn in geval van een overtreding 

- De geschillen beslechten 

- De wijzigingen in data en lokalen en de omwisseling van uit- en thuiswedstrijden bijhouden 

(CS) 

- Het plaatsen van de resultaten op de website (CS) 

- De wedstrijdbladen nakijken (CS) 

- Waarschuwingen en straffen per mail kenbaar maken aan de kapitein van het overtredende 

team, en indien nodig aan de kapitein van het benadeelde team, telkens met vermelding van 

de beroepstermijn, en publicatie van de sancties op de website  

-    Aanvragen tot arbitrage overmaken aan de Hoofd-WL  

- Nakijken of aanvragen tot beroep werden overgemaakt aan de Beroepscommissie (CS) 

- Beslissingen van de Beroepscommissie publiceren op de website, met vermelding van de 

beroepstermijn (CS)  

- Communicatie per email of via de website om belangrijke berichten en/of instructies te 

melden 
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    De Commissie Wedstrijdleiders en de Wedstrijdleiding    

(a) De Commissie Wedstrijdleiders       

De Commissie Wedstrijdleiders stelt voor de aanvang van het seizoen de wedstrijdleiders aan voor 

de nationale competitie en voor de wedstrijden die officieel door een WL moeten worden geleid in 

overleg met de Commissie Nationale Competities.  

(b) De Hoofdwedstrijdleider en de Wedstrijdleider 

De WL behandelt de arbitrageaanvragen en maakt zijn beslissingen per mail over aan de 

betrokken kapiteins, met vermelding van de beroepstermijn. 

    De Beroepscommissie 

De Beroepscommissie behandelt de verzoeken tot beroep tegen een beslissing van de Competitieleiding 

of de Wedstrijdleiding. Het CS maakt de beslissingen van de Beroepscommissie per mail over aan de 

Hoofd-WL, de WL en de betrokken kapiteins, met vermelding van de termijn waarin beroep aangetekend 

kan worden bij de Cassatiecommissie; het CS publiceert de beslissingen op de website van de KBBF.  
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HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE VERPLICHTINGEN 

 

  

Beslissingen van de Raad van Bestuur 

Artikel 2. Verschuldigde bijdragen 

 Financiële verplichtingen uit het verleden  

Een inschrijving van een team voor de nationale competitie is slechts ontvankelijk als aan alle financiële 

verplichtingen uit het verleden ten aanzien van de KBBF en de Liga waarbij de club van het team 

aangesloten is, voldaan is vóór 1 juni voorafgaand aan het volgende competitieseizoen.   

 Inschrijvingsrecht  

Het inschrijvingsrecht wordt geïnd door de liga’s en moet betaald zijn ten laatste op 15 september 

voorafgaand aan het nieuwe competitieseizoen.     

Artikel 3. Waarborgen  

 Waarborg bij het indienen van beroep  

Bij het indienen van beroep is men een waarborg verschuldigd aan de KBBF. De eventuele terugbetaling 

verloopt conform het reglement van de Beroepscommissie. 

 Waarborg voor verhaal bij de Cassatiecommissie 

Bij een aanvraag tot cassatie is men een waarborg verschuldigd aan de KBBF. De eventuele terugbetaling 

verloopt conform het reglement van de Beroepscommissie. 

Artikel 4. Boetes 

 Soorten boetes 

(a) De standaardboete    

De standaardboete is de boete die aan een team wordt opgelegd in geval van inbreuken tegen het 

reglement, met uitzondering van de administratieve boetes en de boetes voor het terugtrekken van 

een team uit competitie (zie hierna). 

De standaardboete bedraagt 80 €. 
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(b) De boetes voor het terugtrekken van een team 

1. Vóór aanvang van de competitie: 

▪ Van 1 juni tot 30 juni :  1x het inschrijvingsgeld van de betrokken afdeling   

▪ Van 1 juli tot 31 augustus :  2x het inschrijvingsrecht van de betrokken afdeling 

▪ Van 1 september tot daags voor aanvang van de competitie:  

3x het inschrijvingsrecht van de betrokken afdeling.     

2. Vanaf de eerste competitiedag :  

▪ 5x het inschrijvingsrecht van de betrokken afdeling      

  Betalingstermijn  

Alle boetes voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig reglement moeten binnen de 2 weken na 

de datum van de betekening per brief of per email voldaan zijn.  
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HOOFDSTUK 3 – ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 

 

 

Voor aanvang van de competitie dienen zowel de liga’s als de spelers en de clubs een aantal administratieve 

verplichtingen na te komen.  

Artikel 5.    De Clubs  

    Statuten  

Indien de statuten van een bridgeclub waarvan één of meerdere teams aan het kampioenschap 

deelnemen strijdig zouden zijn met de statuten en reglementen van de KBBF, dan worden de statuten 

van die club beschouwd als ongeschreven en bijgevolg niet tegenstelbaar aan de KBBF.  

    Aansluiting bij één van de liga’s 

Elke club waarvan één of meer teams aan het kampioenschap deelnemen, moet reglementair 

aangesloten zijn bij ten minste één van beide liga’s.   

    Naamsverandering 

Een aanvraag tot naamsverandering van een club en de goedkeuring hiervan vallen onder de 

bevoegdheid van de betrokken Liga.  

   Fusie of splitsing  

Een aanvraag tot splitsing van een club of tot fusie van twee clubs en de goedkeuring hiervan vallen 

onder de bevoegdheid van de betrokken Liga(‘s).   

   Teamtransfer  

De aanvraag tot teamtransfer naar een andere club en de goedkeuring hiervan vallen onder de 

bevoegdheid van de betrokken Liga(’s).  

Een teamtransfer wordt evenwel maar effectief het eerstvolgende seizoen.    

   Inschrijving van de competitieteams 

Ten laatste op 1 juni voorafgaand aan het volgende competitieseizoen moet elke club die teams wil 

inschrijven voor deelname aan de nationale viertallencompetitie de volgende gegevens melden aan de 

KBBF : 

- de naam en de contactgegevens van de club  

- de namen van de teams die zullen deelnemen aan de viertallencompetitie en de afdeling waarin zij 

zullen aantreden, volgens de bepalingen in het nationaal viertallenreglement.  
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- de naam, adres en telefoon van het lokaal waar de teams van de club de viertallenwedstrijden 

spelen als thuisteam.  

- de naam, het telefoonnummer en het emailadres van de kapitein van elk team dat in het 

kampioenschap aantreedt. Met goedkeuring van de CL kan eventueel een contactpersoon 

doorgegeven worden die dienst doet als voorlopige kapitein.  

Procedure :  

Zowel de inschrijving van de teams als het doorgeven van de gegevens met betrekking tot de club, het 

lokaal en de kapitein moeten elektronisch gebeuren op de website van de KBBF via de daartoe 

voorziene tool.  

Artikel 6. De Liga’s 

  Wijzigingen met betrekking tot clubs en teams    

De Liga’s moeten ten laatste op 1 juni voorafgaand aan het nieuwe competitieseizoen de volgende 

gegevens melden aan het CS van de KBBF : 

• de lijst van de competitiegerechtigde clubs  

• naamsveranderingen van clubs 

• fusie of splitsing van clubs  

• teamtransfers   

  Competitiegerechtigde teams  

Ten laatste op 22 september voorafgaand aan het nieuwe competitieseizoen moeten beide liga’s een 

volledige up-to-date lijst van de teams die in regel zijn met de financiële en administratieve 

verplichtingen, waaronder de betaling van het inschrijvingsrecht, aan de CO van de KBBF overmaken.  

  Competitiegerechtigde spelers 

De lijst van competitiegerechtigde spelers moet op continue wijze door beide liga’s doorgestuurd 

worden naar de database van de KBBF.  

 

Artikel 7.    De Spelers 

   Aansluiting via een club bij één van de Liga’s 

Vooraleer deel te nemen aan een wedstrijd moet elke speler die in een team opgesteld wordt via de 

club van dat team aangesloten zijn bij één van beide Liga’s.  

Daarenboven mag de speler niet onderworpen zijn aan een schorsing.    
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 Transferregeling  

Een aanvraag tot transfer van een speler en de goedkeuring hiervan vallen onder de bevoegdheid van 

de betrokken Liga(‘s).   

Artikel 8.   De kapiteins 

Voor aanvang van de competitie dienen de kapiteins van elk team: 

• teamspelers en titularissen te melden 

 

• systeemkaarten beschikbaar te stellen 

NOTA 

De procedures voor de melding van de spelers en het opladen van de systeemkaarten staan beschreven 

op de website. 

De modaliteiten en voorwaarden waaraan de spelers en systeemkaarten moeten voldoen, staan 

beschreven in hoofdstuk 6.   
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HOOFDSTUK 4 – LOGISTIEKE VERPLICHTINGEN 

  

Artikel 9. Lokaal  

De competitie wordt gespeeld in verschillende afdelingen: 

• In Ereafdeling worden de lokalen van alle wedstrijden op de website vermeld 

• In Nationale I (round-robin) worden de heen- en terugwedstrijd gespeeld in het lokaal van de 
ontvangende team. Voor de play-offs worden de lokalen gedurende het seizoen door de CNC 
bepaald. 

 

• In Nationale II en III worden de wedstrijden gespeeld in het lokaal van de thuisteam.  

 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 "gesloten zaal".  

• Indien geen verschillende zalen in het lokaal beschikbaar zijn, moet de thuisteam zorgen voor een 

gescheiden ruimte die dienst doet als gesloten zaal en zodanig ingericht is dat alleen bevoegde 

personen deze ruimte kunnen betreden.  

• In beide zalen moet ervoor gezorgd worden dat er geen enkele communicatie kan bestaan tussen 

de tafels van spelers die dezelfde wedstrijd spelen.   

De kapitein van de thuisteam is verantwoordelijk voor het naleven van de hierboven vermelde 

bepalingen. In wedstrijden onder de leiding van een WL neemt deze laatste deze verantwoordelijkheid 

over.  

Ieder voorbehoud geuit door de kapitein van het bezoekende team wat betreft de scheiding van de 

gesloten zaal, moet vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar gemaakt worden en op het wedstrijdblad 

vermeld worden. De kapitein van de thuisteam zal alle nuttige maatregelen treffen om een oplossing te 

vinden voor het geformuleerde voorbehoud.  

 Wijzigen van lokaal 

Als een thuisteam een wedstrijd eenmalig in een ander lokaal wenst te spelen, moeten beide   

kapiteins de CL hiervan op de hoogte brengen bij middel van het formulier “Wijziging van lokaal” dat  

gepubliceerd wordt op de website, conform de instructies vermeld op dit formulier. 

 

Als het thuisteam een wedstrijd permanent in een ander lokaal wenst te spelen, moet de kapitein de CL 

en al de kapiteins van zijn afdeling per email hiervan op de hoogte brengen. 

file:///C:/Users/crenard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBU38LIL/2015%20Viertallen%20RBBF%20NL%202015-2016.docx%23Inhoud


10 
 

 Andere activiteiten in het lokaal 

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, bij 

voorbeeld door overlast of lawaai. De club van het thuisteam is verantwoordelijk voor het naleven van 

deze bepalingen. 

 De open zaal  

De open zaal is voor toeschouwers toegankelijk. 

 De gesloten zaal 

De gesloten zaal is uitsluitend toegankelijk voor de volgende personen: 

- de spelers van deze zaal ( zowel van de nationale afdelingen als van de liga-afdelingen ) 

- de wedstrijdleiders die de wedstrijd leiden 

- de BBO-operatoren  

- de CL 

- de personen belast met een controleopdracht gemandateerd door de CNC 

- de journalisten die toelating hebben van de CL of de CNC 

- de personen die instaan voor de bediening.  

Er moet strikt op toegekeken worden dat andere personen geen toegang hebben tot de gesloten zaal.  

In de gesloten zaal mogen de spelers na afloop van hun speelperiode geen andere wedstrijd in deze zaal 

volgen. De spelers mogen de gesloten zaal niet verlaten zolang de wedstrijd van hun team in de open 

zaal niet afgelopen is, of, als de wedstrijd geleid wordt door een WL, zolang deze laatste hen daartoe de 

toelating niet heeft gegeven.  

 

 Spelers met een handicap 

Als in een team een gehandicapte speler opgesteld wordt, 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 

gehandicapte persoon het lokaal zou kunnen betreden. Als een kapitein geen oplossing kan vinden, 

dan zal de CL zelf maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld de keuze van een ander lokaal dat wel 

geschikt is.  

Artikel 10. Materiaal  

Alle bridgemateriaal moet in het lokaal van het thuisteam aanwezig zijn.  

 Bidding boxes  

Het gebruik van bidding boxes is verplicht. 
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 Engelse, symmetrische speelkaarten 

Het gebruik van internationale Engelse (A,K,Q,J) speelkaarten waarvan zowel de beeldzijde als de 

rugzijde symmetrisch zijn, is verplicht. 

 Schermen 

Het gebruik van schermen is verplicht.  

In geval van overtreding worden de sancties van artikel 53.02 punt (j) opgelegd. 

Artikel 11. Documenten  

De club van het thuisteam moet in haar lokaal beschikken over een afgedrukt of digitaal exemplaar van de 

Internationale Spelregels en van het huidige Nationaal Viertallenreglement. Het thuisteam moet eveneens 

officiële wedstrijdbladen en arbitrageformulieren ter beschikking hebben.  
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HOOFDSTUK 5 – VERLOOP VAN DE COMPETITIE 

  

Artikel 12.    Inleiding viertallencompetitie   

De teams die aan het kampioenschap deelnemen, worden verdeeld over meerdere afdelingen. Elke afdeling 

kan in meerdere reeksen onderverdeeld zijn.  

Het kampioenschap verloopt volgens de formule van de round-robin1.  

Na elke speeldag wordt een tussenstand opgemaakt waarbij het team met het hoogst aantal VP’s bovenaan 

in het klassement staat. De VP’s zijn cumulatief over alle wedstrijden van de round-robin. 

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. 

Behalve in de hoogste afdeling stijgt op het einde van het kampioenschap een aantal teams naar de hogere 

afdeling, en daalt een aantal teams naar de lagere afdeling of naar de Ligakampioenschappen.  

De winnaar van de hoogste afdeling krijgt de titel van kampioen van België. 

Artikel 13.    Scoresysteem en rangschikking 

De resultaten worden eerst berekend volgens het IMP score systeem (International Match Points) op 

volgende wijze:   

elke individuele score van elk paar wordt afgetrokken van de score van de tegenstander die dezelfde gift 

speelde aan de andere tafel. Vervolgens wordt het verschil omgezet naar IMP’s volgens de 

internationale standaardtabel van artikel 78 van de Internationale Spelregels, zie bijlage A.  

Vervolgens wordt het totaal aantal IMP’s omgezet in VP’s (Victory Points) volgens de internationale 

continue 20 – 0 schaal van de WBF, waarbij rekening wordt gehouden met het werkelijk aantal gespeelde 

giften (zie bijlage B).  

Vervolgens worden alle VP’s van alle gespeelde wedstrijden opgeteld om te komen tot de totaalstand en 

de rangschikking, waarbij het team met de meeste VP’s als eerste geklasseerd wordt.  

Artikel 14.    Afdelingen en reeksen  

De teams worden ingedeeld in 4 afdelingen: 

1. Ereafdeling :  8 teams  

2. Nationale I :   8 teams 

3. Nationale II:  2 reeksen van 8 teams  

 
1 Elk team binnen eenzelfde reeks speelt tegen elk ander team van dezelfde reeks 

file:///C:/Users/crenard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBU38LIL/2015%20Viertallen%20RBBF%20NL%202015-2016.docx%23Inhoud
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4. Nationale III:  4 reeksen van 8 teams 

Bij de reeksindeling van Nationale II + III is het eerste criterium de geografische ligging van de clubs, waarbij 
geprobeerd wordt de verplaatsing tot een minimum te beperken. 
Indien meerdere teams van eenzelfde club in dezelfde reeks aantreden, dan zal de heenwedstrijd tussen 

deze teams op de eerste of de tweede speeldag van het kampioenschap plaatsvinden en de terugwedstrijd 

op de eerste of de tweede speeldag van de terugronde.  

Artikel 15.    Aantal wedstrijden en verloop van de competitie  

 Ereafdeling  

(a) Round-robin 

7 speeldagen met 48 giften ( 3 wedstrijden van 16 giften ). 

Aan het einde van de round-robin wordt de groep opgesplitst in 2 subgroepen : 

1. de 4 best geplaatste teams worden Ereafdeling A  

2. de 4 minst goed geplaatste teams worden Ereafdeling B  

(b) Play-offs 

1. Ereafdeling A  

Ereafdeling A vervolgt de competitie in knock-out.  

Formule: 

Het team dat de round-robin won, mag zijn tegenstander voor de halve finale kiezen uit de teams 

die derde en vierde zijn geëindigd. 

Speeldagen 

- Speeldagen 8 en 9:  

o halve finale ( 3 x 16 giften per dag ) 

- Speeldag 10:  

o een troosting tussen de verliezers van de halve finale voor de 3e en de 4e plaats  (3 

x 16 giften ) kan georganiseerd worden 

o 1e  ronde van de finale tussen de twee teams die de halve finale wonnen  

( 3 x 16 giften ) 

- Speeldag 11:  

o 2e ronde van de finale  ( 3 x 16 giften ) 

De winnaar wordt kampioen van België viertallen 

2. Ereafdeling B 

Ereafdeling B vervolgt de competitie in dubbele knock-out: 

Formule : 
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Het team dat in de round-robin eindigde op plaats 5 speelt de halve finale tegen het team dat 

eindigde op plaats 6, en het team dat eindigde op plaats 7 tegen het team dat eindigde op plaats 

8. 

Speeldagen : 

- Speeldagen 8 en 9:  

o wedstrijd B1 : 5 tegen 6 ( 3 x 16 giften per dag )  

o wedstrijd B2 : 7 tegen 8 ( 3 x 16 giften per dag )  

De winnaar van de wedstrijd B1 blijft in Ereafdeling 

De verliezer van de wedstrijd B2 daalt naar Nationale I 

- Speeldag 10 en 11 :  

o wedstrijd B3 : de verliezer van wedstrijd B1 speelt tegen de winnaar van wedstrijd 

B2  ( 3 x 16 giften per dag )  

De winnaar blijft in Ereafdeling  

De verliezer daalt naar Nationale I  

Carry-over 

- In de eerste wedstrijd (speeldagen 8 en 9) van Ereafdelingen A en B wordt een carry-over 

toegepast die als volgt berekend wordt :  

het verschil, in VP’s, tussen het eindresultaat van beide teams in de round-robin, wordt 

vermenigvuldigd met 3/8. Dit getal, in IMP’s, wordt toegewezen aan het hoogst eindigende 

team. Het wordt afgerond op 2 decimalen. De carry-over is beperkt tot 16,3 IMP’s.  

- In de finales (speeldagen 10 en 11) wordt geen carry-over toegepast. 

            Ex-aequo 
 
                -      In geval van ex-aequo worden 3 extra giften gespeeld. Indien de stand nog altijd gelijk is, 1 

            bijkomende gift tot er een verschil is van minstens 1 IMP. 

 Knock-out (KO) 

                -     Een team kan in een bepaald stadium van de KO zich terugtrekken zonder zijn rechten te 
                        verliezen voor het verder verloop van de KO. 

 

 Nationale I 

(a) Round-robin 

7 speeldagen met 40 giften (2 wedstrijden van 20 giften). 

Aan het einde  van de round-robin wordt de groep opgesplitst in 2 subgroepen : 

1. de 4 best geplaatste teams worden Nationale I A  

2. de 4 minst goed geplaatste teams worden Nationale I B  
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(b) Play-offs 

1. Nationale I A 

Nationale I A vervolgt de competitie in dubbele knock-out: 

Formule : 

Het team dat in de round-robin eindigde op plaats 1 speelt de halve finale tegen het team dat 

eindigde op plaats 2 en het team dat eindigde op plaats 3 tegen het team dat eindigde op plaats 

4. 

Speeldagen : 

- Speeldagen 8 en 9:  

o wedstrijd A1 : 1 tegen 2 ( 3 x 16 giften per dag )  

o wedstrijd A2 : 3 tegen 4 ( 3 x 16 giften per dag )  

De winnaar van de wedstrijd A1 stijgt naar Ereafdeling 

De verliezer van de wedstrijd A2 blijft in Nationale I 

- Speeldag 10 en 11 :  

o wedstrijd A3 : de verliezer van wedstrijd A1 speelt tegen de winnaar van wedstrijd 

A2  ( 3 x 16 giften per dag )  

De winnaar stijgt naar Ereafdeling  

De verliezer blijft in Nationale I  

2. Nationale I B 

Nationale I B  vervolgt de competitie in dubbele knock-out: 

Formule : 

Het team dat in de round-robin eindigde op plaats 5 speelt de halve finale tegen het team dat 

eindigde op plaats 6, en het team dat eindigde op plaats 7 tegen het team dat eindigde op plaats 

8. 

Speeldagen : 

- Speeldagen 8 en 9:  

o wedstrijd B1 : 5 tegen 6 ( 3 x 16 giften per dag )  

o wedstrijd B2 : 7 tegen 8 ( 3 x 16 giften per dag )  

De winnaar van de wedstrijd B1 blijft in Nationale I 

De verliezer van de wedstrijd B2 daalt naar Nationale II 

- Speeldag 10 en 11 :  

o wedstrijd B3 : de verliezer van wedstrijd B1 speelt tegen de winnaar van wedstrijd 

B2  ( 3 x 16 giften per dag )  

De winnaar blijft in Nationale I  

De verliezer daalt naar Nationale II  

Carry-over     

- In de eerste wedstrijd (speeldagen 8 en 9) van Nationale I A en B wordt een carry-over 

toegepast die als volgt berekend wordt :  
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het verschil, in VP’s, tussen het eindresultaat van beide teams in de round-robin, wordt 

vermenigvuldigd met 3/8. Dit getal, in IMP’s, wordt toegewezen aan het hoogst eindigende 

team. Het wordt afgerond op 2 decimalen. De carry-over is beperkt tot 16,3 IMP.  

- In de finales (speeldagen 10 en 11) wordt geen carry-over toegepast. 

           Ex-aequo 
 

               -     In geval van ex-aequo worden 3 extra giften gespeeld. Indien de stand nog altijd gelijk is, 1 
                       Bijkomende gift tot er een verschil is van minstens 1 IMP. 
 

            Knock-out (KO) 
 
                 -     Een team kan in een bepaald stadium van de KO zich terugtrekken zonder zijn rechten te 
                       verliezen voor het verder verloop van de KO. 

 

       

 Nationale II en III 

De round-robin bestaat uit 14 wedstrijden (7 uitwedstrijden en 7 thuiswedstrijden) van 32 giften per 

speeldag met een onderbreking na 16 giften.  

Artikel 16.    Locatie van de wedstrijden 

- In Ereafdeling worden alle wedstrijden in één (of twee) gemeenschappelijke lokalen gespeeld.  

- In Nationale I worden de heen- en terugwedstrijden gespeeld in het lokaal van het ontvangende team. 

In de play-offs worden de wedstrijden in één of twee gemeenschappelijke lokalen gespeeld. 

- In de overige afdelingen worden de wedstrijden gespeeld in het lokaal van het thuisteam dat 

opgegeven werd bij inschrijving van de teams door de clubs. 

Artikel 17.    Datum van de wedstrijden  

a) De wedstrijden vinden plaats op de dag en het uur in de kalender voorgeschreven, met uitzondering 

van de gevallen voorzien in artikel 19, 20 en 21 hierna. 

b) Een wedstrijd uit één van de beschermde speeldagen mag nooit verplaatst worden, tenzij in geval van 

overmacht.  

c) 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 mogelijkerwijs een wedstrijd 

te spelen. Op die dag mogen enkel wedstrijden gespeeld worden in opdracht van of met toelating van 

de CL.  

De kalender kan geraadpleegd worden op de website van de KBBF.  
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Artikel 18.   Beschermde speeldagen 

▪ Ereafdeling en Nationale I: er zijn geen beschermde speeldagen.   

▪ In Nationale II en III wordt enkel de laatste speeldag van de round-robin aanzien als beschermde 

speeldag. Artikels 17, 20 en 21 zijn van toepassing.   

Artikel 19.    Gelijktijdigheid met internationale evenementen 

Zowel spelers als wedstrijdleiders kunnen aangeduid worden om België te vertegenwoordigen op een 

internationaal evenement dat samenvalt met een wedstrijd van het nationaal kampioenschap. 

In dit geval mag de kapitein van het betrokken team vragen aan de CL om de wedstrijd te verplaatsen. De 

CL bepaalt de uiterste datum waarvoor die wedstrijd moet worden gespeeld. Indien de betrokken kapiteins 

het niet eens worden, zal de CL zelf een datum vastleggen waarop die wedstrijd gespeeld moet worden.  

Artikel 20.    Wijzigen van datum/uur/lokaal, omwisselen uit en thuis 

 Wijzigen van datum/uur van een wedstrijd 

(a) Wijzigingen 

1. Ereafdeling 

Een wedstrijd van eredivisie mag nooit verplaatst worden. 

2. Nationale I 

Een wedstrijd van de round-robin kan vroeger of later gespeeld worden dan voorzien in de 

kalender zonder het akkoord van de CL onder bepaalde voorwaarden : 

1. Vervroegen : 

een wedstrijd mag naar een willekeurig vroegere datum en/of uur verplaatst worden. 

2. Verlaten:  

een wedstrijd kan verlaat worden, maar moet altijd gespeeld worden vóór de eerste speeldag 

volgend op de voorziene speeldag zoals gepubliceerd op de website en vóór de beschermde 

speeldagen. 

                 3.  Een wedstrijd van de play-offs mag nooit verplaatst worden 

3. Afdelingen II en III 

Een wedstrijd kan vroeger of later gespeeld worden dan voorzien in de kalender zonder het 

akkoord van de CL onder bepaalde voorwaarden :  

1. Vervroegen : 

   een wedstrijd mag naar een willekeurig vroegere datum en/of uur verplaatst worden 
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2. Verlaten:  

een wedstrijd kan verlaat worden, maar moet altijd gespeeld worden vóór de tweede speeldag 

volgend op de voorziene speeldag zoals gepubliceerd op de website en vóór de beschermde 

speeldagen. 

(b) Modaliteiten 

Een wedstrijd kan slechts verplaatst worden naar een andere datum, mits inachtneming van 

volgende punten:  

• de wedstrijd mag niet verplaatst worden naar een reserve speeldag voorzien in de kalender, 

tenzij met de toelating van de CL. 

• een wedstrijd moet steeds gespeeld worden vóór de beschermde speeldagen. 

• een wedstrijd uit de beschermde speeldagen mag niet verplaatst worden. 

• een team kan nooit verplicht worden om een wedstrijd te verplaatsen, behalve in geval van 

overmacht (zie artikel 21) of bij toepassing van artikel 19.  

• alle artikelen van het huidig reglement zijn van toepassing op de vervroegde of verlate wedstrijd. 

Artikel 25.02 en artikel 25.03 met betrekking tot het opstellen van spelers moeten toegepast 

worden alsof de wedstrijd gespeeld zou zijn op de datum oorspronkelijk voorzien in de 

wedstrijdkalender gepubliceerd op de website. 

• indien een uitgestelde wedstrijd met toestemming van de competitieleiding toch zou  gespeeld 

worden op een datum in of na de periode van de beschermde speeldagen, dan zijn dezelfde 

bepalingen van toepassing als voor de beschermde speeldagen.  

• de beide betrokken kapiteins moeten aan de competitieleider schriftelijk hun akkoord melden 

bij middel van het formulier ‘Verplaatsen van een wedstrijd’, dat gepubliceerd is op de website. 

Dat formulier moet ingevuld worden en via de website of per email naar het CS doorgestuurd 

worden.  

De melding moet gebeuren :  

- vervroegen: ten laatste de dag voor het spelen van de vervroegde wedstrijd 

- verlaten: ten laatste de dag voor de officiële datum voorzien in de kalender  

 

 Omwisselen van een uit- en thuiswedstrijd 

Teams kunnen overeenkomen om hun uit- en thuiswedstrijd om te wisselen. De beide kapiteins moeten 

hun akkoord melden door middel van het formulier ‘Omwisselen uit en thuis’, dat gepubliceerd is op de 

website. Dit formulier moet ingevuld worden en via de website of per email naar het CS doorgestuurd 

worden. De melding moet gebeuren ten laatste de dag vóór de datum van de eerste wedstrijd.  

De datum van beide wedstrijden blijft behouden; de lokalen en het thuisteam worden omgewisseld. Het 

thuisteam is dus het team dat in het eigen lokaal speelt.  
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Artikel 21. Overmacht betreffende de datum/plaats van een wedstrijd 

De kapiteins die van mening zijn dat ze overmacht kunnen inroepen om de verplaatsing van een wedstrijd 

buiten de gevallen voorzien in artikel 20 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 

overmacht.  

Slechte weersomstandigheden die het wegverkeer gevaarlijk of onmogelijk maken, kunnen een geval van 

overmacht zijn. Als een kapitein van oordeel is dat zijn team zich niet kan verplaatsen voor de wedstrijd 

omwille van dit feit, dan moet hij de procedure volgen beschreven in artikel 51. 

Artikel 22.    Terugtrekking van een team uit competitie 

 Terugtrekking vóór de aanvang van de competitie 

Een team kan zich zonder straf uit de competitie terugtrekken, op voorwaarde dat de club tot wie het 

team behoort dit ten laatste op 31 mei voorafgaand aan het volgende competitieseizoen per email meldt 

aan het CS van de KBBF en aan de Liga waarbij de club aangesloten is.   

Als de melding gebeurt na 31 mei zullen financiële sancties opgelegd worden zoals bepaald in artikel 4. 

Vervangen van een team dat zich terugtrekt  

- Als een vrijgekomen plaats moet worden opgevuld omwille van terugtrekking van een team vóór 1 

juli,  of om een bijkomende stijger naar een hogere afdeling aan te duiden, dan stijgt een team uit 

de eerstvolgende lagere afdeling, conform de bepalingen van artikel 23 en 24. 

- Als de terugtrekking gebeurt na 30 juni 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. 

- Als de terugtrekking tot gevolg heeft dat een team uit een Liga-afdeling stijgt, dan is het de Liga van 

het team dat wegvalt, die de bijkomende stijger aanduidt. 

 Terugtrekking in de loop van de competitie 

Indien de terugtrekking gebeurt na de eerste speeldag van het kampioenschap, dan worden alle door 

het terugtrekkende team gespeelde wedstrijden als vervallen beschouwd. Het team in kwestie 

degradeert twee afdelingen op het einde van het kampioenschap, tenzij in een geval van overmacht. Bij 

de aanvraag voor uitzonderingsmaatregelen omwille van overmacht dient de procedure van artikel 51 

gevolgd te worden.   

Terugtrekking in de loop van de competitie heeft financiële sancties tot gevolg zoals beschreven in 

artikel 4.  
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 Het niet deelnemen aan de play-offs of barragewedstrijden 

Een team mag forfait geven voor play-offs of barragewedstrijden. Dit is niet strafbaar voor zover de CL 

ervan verwittigd werd minstens 3 kalenderdagen vóór deze bijkomende competitie. Het niet deelnemen 

heeft tot gevolg dat het team de rechten verliest die het in deze wedstrijden zou kunnen bekomen 

hebben.  

Als de melding van het forfait niet tijdig gebeurt, dan wordt een financiële straf opgelegd 

overeenkomend met de standaardboete.  

Het team dat zich terugtrekt zal niet vervangen worden. 

 

Artikel 23. Eindrangschikking round-robin 

De eindrangschikking na de round-robin wordt opgemaakt volgens het totaal aantal VP’s dat elk team 

behaalt op het einde van het seizoen.  

 Rangschikking binnen één reeks 

1. Volgens het totaal aantal behaalde VP’s over alle wedstrijden samen.   

Het team met het hoogste aantal VP’s krijgt de eerste plaats, de rest volgt in dalende lijn. 

2. 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 na elke wedstrijddag een 

herberekende score toegekend die gelijk is aan het gemiddelde aantal VP’s dat het team behaalde 

in alle tot dan toe werkelijk gespeelde wedstrijden. Na de laatste wedstrijd wordt deze 

herberekende score definitief. Als het team de 1e wedstrijd van het seizoen bye is, dan wordt een 

voorlopige score van 12 VP (schaal 20 – 0) toegekend, die vanaf de tweede wedstrijd aangepast 

wordt.  

3. Bij gelijk eindigen :  

3.1.    In afdelingen waar alle wedstrijden met gedupliceerde giften gespeeld worden:  

Op basis van het hoogste IMP-quotiënt (het aantal gewonnen IMP’s gedeeld door het aantal 

verloren IMP’s) waarbij alle wedstrijden van de round-robin in aanmerking genomen worden.  

3.2.    In de andere afdelingen:  

- Eerst volgens de uitslagen van de onderlinge wedstrijden in VP’s.  

- Vervolgens volgens het IMP-quotiënt van de onderlinge wedstrijden  

- Vervolgens volgens het IMP-quotiënt van de alle wedstrijden in die reeks 

Het team dat het best uit deze vergelijking komt, krijgt de eerste onderlinge plaats, het team dat 

het slechtst uit deze vergelijking komt, krijgt de tweede onderlinge plaats in de rangschikking.  
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 Rangschikking over meerdere reeksen 

Als er een vergelijking moet worden gemaakt tussen verschillende reeksen om een extra stijger of een 

extra daler of niet-daler aan te duiden, dan gebeurt dit als volgt: 

1. Volgens de behaalde plaats. 

2. Vervolgens volgens het relatief aantal behaalde VP’s, waarbij geen rekening gehouden wordt met 

de VP’s toegekend aan bye-wedstrijden en aan forfaitscores. Het resultaat van een effectief 

gespeelde wedstrijd dat werd omgezet in een forfaitscore, maar dat nadien toch gehandhaafd blijft 

volgens artikel 54, blijft echter wel meetellen voor de berekening. 

3. Vervolgens op basis van het IMP-quotiënt van alle wedstrijden  

 Definitief worden van de eindstand 

Na afloop van de laatste wedstrijd wordt de voorlopige eindstand gepubliceerd op de website. Beroep 

hiertegen is mogelijk tot 7 dagen na publicatie. Dan wordt de eindstand definitief. Als er echter op dat 

ogenblik nog protesten, beroepen of cassatieprocedures lopen, wordt de eindstand pas definitief na 

afhandeling hiervan.   

Artikel 24. Stijgers en Dalers 

 Normale aantallen  

- In Ereafdeling : dalen de verliezers van de wedstrijden B2 en B3 (artikel 15.01) naar afdeling I. 

- In Nationale I  : stijgen de winnaars van de wedstrijden A1 en A3 (artikel 15.02) naar Ereafdeling, 

  dalen de verliezers van de wedstrijden B2 en B3 (artikel 15.02) naar afdeling II. 

- In Nationale II : stijgt de eerste van elke reeks naar afdeling I, 

   dalen de laatste twee van elke reeks naar afdeling III. 

- In Nationale III:  stijgt de eerste van elke reeks naar afdeling II, 

    dalen de laatste twee van elke reeks  naar de Liga waarbij de club van het dalende 

                                       team aangesloten is.  

-  Uit elke Liga-afdeling stijgen 4 teams naar afdeling III. 

 Als een team forfait geeft in een hogere afdeling 

Indien omwille van een forfait in hogere afdelingen plaatsen moeten worden opgevuld, dan worden 

doorheen alle daaronder liggende afdelingen telkens de best geklasseerde teams bepaald volgens de 

procedure beschreven in artikel 23.02 als extra stijgers aangeduid. In Nationale III wordt de vrijgekomen 

plaats ingenomen door een extra stijger uit de liga waarvan het forfait gevende team lid is volgens de 

reglementen van die liga. 

 Als een team niet wenst te stijgen 

Een team is niet verplicht om te stijgen naar een hogere afdeling. De voorzitter van de club van dit team 

moet de weigering per email melden aan de betrokken CL:  
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- Indien het gaat om te stijgen aan het einde van de competitie, dan moet de melding gebeuren binnen 

de 14 dagen nadat de definitieve eindstand van de betrokken reeks officieel gepubliceerd werd. 

Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, kan de CL beslissen dat het team toch zijn promotieplaats 

moet innemen, zo niet dat het team zijn plaats in competitie verliest.  

- Indien het om een bijkomende stijger gaat om een vrije plaats in te vullen in een hogere afdeling, 

dan moet de melding gebeuren binnen de termijn gesteld door de CL.  

Het team dat niet promoveert, wordt vervangen door het eerstvolgende team in de eindstand van 

dezelfde reeks.  

Als ook dit team niet wenst te stijgen, dan wordt het best geklasseerde team van dezelfde afdeling, 

bepaald volgens de procedure beschreven in artikel 23.02, als stijger aangeduid.  

 

 Als er een bijkomende daler is als gevolg van een sanctie 

Indien in een reeks een team als gevolg van een sanctie moet dalen, dan wordt dit team als een 

bijkomende daler uit deze reeks beschouwd en dan heeft dit geen invloed op het aantal dalers bepaald 

in voorgaande artikelen.  

De vrijgekomen plaats in deze afdeling wordt ingenomen door het best geklasseerde team uit de 

eerstvolgende lagere afdeling bepaald volgens de procedure beschreven in artikel 23.02. In Nationale III 

wordt de vrijgekomen plaats ingenomen door een extra stijger uit de liga waarvan het gesanctioneerde 

team lid is volgens de reglementen van die liga. 
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HOOFDSTUK 6 – SPELERS, SYSTEMEN EN SYSTEEMKAARTEN 

  

Artikel 25.    Spelers 

Om in een team te mogen worden opgesteld, moeten de spelers voldoen aan de voorwaarden omschreven 

in dit artikel en moet ook voldaan zijn aan de financiële en administratieve verplichtingen zoals beschreven 

in hoofdstuk 2 en 3.  

 Melding van teamspelers en titularissen  

(a) Voor Ereafdeling en Nationale I 

Ten laatste 21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie2 moet de kapitein van elk team alle 

titularissen (naam, voornaam, licentienummer) melden op de website van de KBBF. Deze lijst is definitief 

en onveranderlijk, tenzij in geval van overmacht. 

Als een team met slechts vier of vijf titularissen een vijfde of zesde speler opstelt, worden deze spelers 

automatisch de vijfde c.q. zesde titularis. Met andere woorden, alleen een team van zes titularissen kan 

een vervanger opstellen. 

 

(b) Voor Nationale II en III 

Ten laatste 21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie moet de kapitein van elk team op de 

website van de KBBF een spelerslijst aanmaken waarin hij alle spelers die in zijn team aantreden 

registreert (naam, voornaam, licentienummer). Deze lijst moet minstens 4 spelers bevatten en kan 

in de loop van het seizoen aangevuld worden.  

Ten minste 24 u vóór elke wedstrijd moeten alle spelers die die bepaalde wedstrijd zullen spelen in 

de spelerslijst geregistreerd zijn. In geval van overmacht moet men de CL contacteren.  

De procedure voor het melden van teamspelers en titularissen staat beschreven op de website. 

 
2 Deze datum (21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie) wordt vanaf nu incheckdatum genoemd. 
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 Toegelaten spelers 

(a) In Ereafdeling en in Nationale I 

1. Ereafdeling en Nationale I 

In Ereafdeling en Nationale I bestaat een team uit minstens 4 en hoogstens 6 titularissen, die  

conform artikel 23.01 dusdanig werden gemeld. Hiernaast mogen, gedurende de round-robin, 

maximaal 2 invallers opgesteld worden. Deze invallers: 

  - moeten lid zijn van de club waarvoor het team speelt voor de start van de competitie 
- moeten in regel zijn met artikels 7 en 25 van het huidig reglement 

  - mogen geen kennelijke versterking van het team zijn 
                      -  kunnen nooit beschouwd worden als titularissen                                                 
                      -  mogen niet deelnemen aan de play-offs 
                      -  kunnen geen expertpunten verdienen 
                      -  mogen maximaal op twee speeldagen invallen 
 
Elke vervanging moet vooraf gemeld worden aan de CL, die in voorkomend geval beslist of een vervanger 
al dan niet een kennelijke versterking van een team is. 
                          

(b) In Nationale II en III 

In Nationale II en III mag elk team in de loop van het seizoen een onbeperkt aantal spelers opstellen, 

op voorwaarde dat de opgestelde spelers lid zijn van de club waarvoor het team speelt, dat ze 

geregistreerd staan in de spelerslijst van het team conform artikel 25.01 en dat ze in regel zijn met 

alle andere bepalingen van artikel 7 en 25 van huidig reglement. 

 Beperkingen in het opstellen van spelers 

Een speler mag niet in een team worden opgesteld als hij al gespeeld heeft in een team van een andere 

club voor de officiële kampioenschappen van België open viertallen tijdens het lopende seizoen. 

Daarenboven : 

(a) In Ereafdeling en in Nationale I 

Een speler die twee competitiedagen in een bepaald team gespeeld heeft, zelfs gedeeltelijk, mag daarna 

niet meer opgesteld worden in een team van een andere reeks in dezelfde afdeling of in een team van 

een lagere afdeling.  

(b) In Nationale II en III 

- Een titularis van een team uit Ereafdeling of Nationale I mag nooit opgesteld worden. 

- Een speler kan hoogstens in 2 teams geregistreerd worden. 

- Een speler mag nooit in twee teams van dezelfde reeks van een bepaalde afdeling opgesteld 

worden.  
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- Een speler die een bepaalde wedstrijd gespeeld heeft, mag in een ander team geen andere 

wedstrijd spelen voorzien op dezelfde datum in de wedstrijdkalender op de website, zelfs indien bij 

toepassing van artikel 20 en 21 de twee wedstrijden in werkelijkheid niet op dezelfde dag gespeeld 

worden. 

- Een speler die twee competitiedagen in een bepaald team gespeeld heeft, zelfs gedeeltelijk, mag 

daarna niet meer opgesteld worden in een team van een andere reeks in dezelfde afdeling of in 

een team van een lagere afdeling (nationaal, liga of district). 

Elke overtreding tegen deze bepalingen heeft het verlies van de wedstrijd met een forfaitscore tot 

gevolg (zie artikel 54).  

 Reglementering voor play-offs en barragewedstrijden 

- Alleen spelers die minstens aan 1/3 van de wedstrijden (afgerond naar de bovenliggende eenheid) 

gedurende de round-robin in het betrokken team gespeeld hebben, mogen voor dit team aan de 

play-offs en de barragewedstrijden deelnemen.   

- Als een team door overmacht in de onmogelijkheid verkeert om 4 spelers op te stellen die voldoen 

aan bovenstaande voorwaarde, dan kan de kapitein van dat team een uitzondering vragen aan de 

CL omwille van overmacht volgens de richtlijnen en de procedure beschreven in artikel 25.05 en 

artikel 55. 

 Overmacht i.v.m. het opstellen van een speler 

De kapitein van een team dat meent overmacht te mogen inroepen om af te wijken van één van de 

bepalingen van artikel 25.02 tot 25.04 hierboven, moet een gemotiveerde aanvraag indienen 

volgens de procedure beschreven in artikel 55. Alleen als de overmacht wordt aanvaard, is de 

vervanging toegestaan.  

De naam, het licentienummer en de systeemkaart van de vervangende speler dienen onverwijld op 

de website geplaatst te worden en de kapiteins van de tegenstanders moeten hiervan door de 

kapitein per email op de hoogte gebracht worden, conform artikel 25.01 en artikel 27.03.   

 Voorbehoud tegen het opstellen van een speler 

Elk voorbehoud betreffende de deelname van een speler aan een wedstrijd moet vermeld worden op 

het wedstrijdblad of gemeld aan de WL. Het onderzoek van dit voorbehoud valt onder de bevoegdheid 

van de CL.   

Artikel 26.    Biedsystemen 

 Toegelaten biedsystemen en conventies 

De systemen en conventies gebruikt door de spelers moeten toegelaten zijn in de afdeling waarin ze 

gebruikt worden, conform het Reglement Biedsystemen. 

Op basis van dat reglement zijn de categorieën van toegelaten systemen in de verschillende afdelingen: 
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• ereafdeling: Categorie F     

• afdeling I:  Categorie E   

• afdeling II:   Categorie D  

• afdeling III:  Categorie  D    

Sectie 26.02 Verplichtingen bij H.U.M. en bruine conventies 

(a) H.U.M. biedsystemen  

De paren die een H.U.M. systeem gebruiken, moeten dat duidelijk vermelden bovenaan op hun 

conventiekaart met de letters H.U.M.  

Systeemkaarten met een H.U.M. biedsysteem dienen ten laatste op 1 september voor aanvang van 

het nieuwe competitieseizoen op de website gepubliceerd te worden volgens de procedure 

omschreven in artikel 27. 

Na 1 september mag geen enkel H.U.M. systeem meer doorgegeven worden en mogen er ook geen 

wijzigingen meer aangebracht worden aan de bestaande systeemkaarten met H.U.M. biedsystemen.  

Als een H.U.M. geklasseerd team tegen een niet H.U.M. geklasseerd team speelt, dan is het H.U.M. 

team steeds verplicht om als eerste zijn line-up op te maken. Een team waarvan één of meer paren 

een H.U.M. systeem hebben neergelegd, blijft geklasseerd als een H.U.M. team voor alle wedstrijden 

gedurende het volledige kampioenschap, om het even of ze een H.U.M. paar opstellen of niet. 

Als in beide teams één of meer paren een H.U.M. systeem gebruiken, dan gelden deze restricties 

niet. 

(b) Bruine sticker conventies 

De paren die bruine conventies gebruiken, moeten dat duidelijk vermelden bovenaan op hun 

conventiekaart met de bewoording Brown Sticker.  

Systeemkaarten met bruine conventies dienen ten laatste 21 kalenderdagen voor aanvang van de 

competitie op de website gepubliceerd te worden volgens de procedure omschreven in artikel 27. 

Na deze datum zal een wijziging of toevoeging van een bruine conventie niet meer toegestaan 

worden. Het weglaten van een bruine conventie of de vervanging ervan door een niet bruine 

conventie is wel toegestaan, mits tijdige melding volgens de procedure van artikel 27.  

Sectie 26.03 Verdediging tegen H.U.M. en bruine conventies 

(c) H.U.M. biedsystemen  

Als de tegenstrevers van een paar dat een H.U.M. systeem gebruikt, een verdediging tegen deze 

afspraken op punt gesteld heeft, dan moet deze verdediging minstens 7 kalenderdagen voor de 

wedstrijd op de website gepubliceerd worden volgens de procedure van artikel 27. Deze 

verdediging wordt als een onderdeel van de systeemkaart beschouwd.  
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(d) Bruine sticker conventies  

➢ Spelers die bruine conventies gebruiken moeten een speelbare verdediging hiertegen aan hun 

systeemkaart toevoegen.  

Deze verdediging wordt als een onderdeel van de systeemkaart beschouwd.  

➢ Als de tegenstrevers van een paar dat bruine conventies gebruikt, zelf een verdediging tegen deze 

afspraken op punt gesteld hebben, dan moet deze verdediging minstens 7 kalenderdagen voor de 

wedstrijd op de website gepubliceerd worden volgens de procedure van artikel 27.  

Deze verdediging wordt als een onderdeel van de systeemkaart van de tegenstanders beschouwd.  

Artikel 27.    Systeemkaarten  

 Reglementaire systeemkaarten 

De systeemkaarten moeten conform zijn aan het officiële model van de KBBF, zijnde het officiële model 

gehanteerd door de WBF en de EBL. Zij moeten volledig ingevuld en voldoende gedetailleerd zijn, perfect 

leesbaar en in het Engels ingevuld (handgeschreven in hoofdletters of met een tekstverwerker op de 

PC). Ze kunnen eventueel aangevuld worden met bijlagen.  

Er is een handleiding voor het invullen van de systeemkaart beschikbaar op de website. 

 Betwisting van de systeemkaarten 

(a) Voor en tijdens de competitieperiode 

Elke kapitein heeft het recht om bij de CL een systeemkaart van een tegenstander te betwisten, als 

hij van oordeel is dat ze niet reglementair is of niet conform de toegelaten biedsystemen. Na 

onderzoek kan de CL (eventueel in overleg met de WL) eisen dat deze systeemkaart aangevuld, 

gewijzigd of hermaakt wordt.  

(b) Tijdens het spelen van een wedstrijd 

Indien er opmerkingen van de tegenstrevers zijn in verband met de gegevens van een systeemkaart, 

dan moeten die op het wedstrijdblad genoteerd worden.  

 Systeemkaarten publiceren op de website 

(a) Ereafdeling en Nationale I 

1.  Tot en met de incheckdatum    

Ten laatste 21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie3 moet de kapitein van elk team de 

systeemkaarten van alle paren van zijn team beschikbaar stellen op de website van de KBBF. De 

files van de op te laden systeemkaarten moeten van het formaat Word, pdf of jpg zijn. De 

instructies voor het opladen van de systeemkaarten staan op de website van de KBBF.  

 
3 De datum ‘21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie’ wordt incheckdatum genoemd. 
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Voor H.U.M. biedsystemen en bruine conventies gelden speciale voorwaarden die vastgelegd zijn 

in artikel 26.  Het niet naleven van de termijnen vervat in artikel 26 heeft als gevolg dat het gebruik 

van deze systemen en conventies voor de hele duur van het kampioenschap is verboden. De 

procedure voor het publiceren van deze systeemkaarten is evenwel dezelfde als hierboven.  

2. Na de incheckdatum - en in de loop van de competitie   

Voor systeemkaarten die op de website geplaatst worden na de incheckdatum en in de loop van 

de competitie, en voor wijzigingen aan reeds bestaande systeemkaarten gelden bijkomende 

regels.   

Deze systeemkaarten moeten eveneens op de website gepubliceerd worden en zijn pas van kracht 

ten vroegste 7 kalenderdagen na publicatie op de website en na melding door de kapitein per 

email aan het CS en aan de kapitein van de tegenstanders.  

Deze procedure geldt zowel voor systeemkaarten van nieuwe spelers, als voor bijkomende 

systeemkaarten, als voor wijzigingen aan kaarten die vroeger reeds op de website geplaatst 

werden, als voor kaarten die geweigerd werden in het kader van artikel 27.02.  

(b) Nationale II en III 

1. Tot en met de incheckdatum    

Ten laatste 21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie4 moet de kapitein van elk team de 

systeemkaarten van alle paren van zijn team beschikbaar stellen op de website van de KBBF. De 

files van de op te laden systeemkaarten moeten van het formaat Word, pdf of jpg zijn. De 

instructies voor het opladen van de systeemkaarten staan op de website van de KBBF.    

2. Na de incheckdatum - en in de loop van de competitie   

Voor systeemkaarten die op de website geplaatst worden na de incheckdatum en in de loop van 

de competitie, en voor wijzigingen aan reeds bestaande systeemkaarten gelden bijkomende 

regels.   

Deze systeemkaarten moeten eveneens op de website gepubliceerd worden en zijn pas van kracht 

ten vroegste 7 kalenderdagen na publicatie op de website en na melding door de kapitein per 

email aan het CS en aan de kapitein van de tegenstanders.  

Deze procedure geldt zowel voor systeemkaarten van nieuwe spelers, als voor bijkomende 

systeemkaarten, als voor wijzigingen aan kaarten die vroeger reeds op de website geplaatst 

werden, als voor kaarten die geweigerd werden in het kader van artikel 27.02.  

 Overmacht i.v.m. systeemkaarten  

Als de systeemkaart van één of meer spelers ten gevolge van overmacht niet tijdig op de website 

geplaatst kan worden, dan moet men de CL contacteren.  

 
4 De datum ‘21 kalenderdagen voor aanvang van de competitie’ wordt incheckdatum genoemd. 
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 Gevolgen van het niet (tijdig) publiceren  

Het paar van wie de systeemkaart niet (tijdig) werd gepubliceerd conform bovenstaande 

bepalingen, kan kiezen uit twee mogelijkheden. 

➢ Ofwel spelen volgens een reeds eerder en tijdig gepubliceerde systeemkaart van één van de 

paren van het team waarin zij opgesteld worden. 

➢ Ofwel een systeem met bijbehorende conventies spelen die zijn toegelaten in een tornooi 

van categorie B (zie reglement biedsystemen). 

Hiernaast wordt aan het team bij een 1ste inbreuk een waarschuwing gegeven, bij een 2de inbreuk 1 

VP straf en vanaf de 3de inbreuk telkens 2 VP straf. 

 

 

HOOFDSTUK 7 – HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 

  

Artikel 28. Naleving van het Huishoudelijk Reglement van het thuisteam 

Het huishoudelijk reglement van de club waar de wedstrijd gespeeld wordt, moet gerespecteerd worden, 

voor zover dit reglement geen clausules bevat die strijdig zijn met huidig viertallenreglement, noch met de 

reglementen vermeld in artikel 1. De reglementen van de KBBF zijn steeds doorslaggevend.  

Artikel 29. Toeschouwers  

De kapitein van het thuisteam is verantwoordelijk voor de toeschouwers. Elke toeschouwer moet op een 

stoel plaatsnemen. Hiervoor moeten voldoende zitplaatsen rond de tafels voorzien zijn.  

Voor eventuele toeschouwers die meekomen met het bezoekende team, is het de kapitein van het 

bezoekende team die de verantwoordelijkheid draagt.  

Tijdens het bieden en het spelen van een gift is absolute stilte vereist. De toeschouwers moeten blijven 

zitten, zich onthouden van commentaar, mogen zich niet mengen in discussies en mogen de spelers in geen 

geval storen.  

Toeschouwers mogen slechts één gesloten hand per bord bekijken, zowel tijdens het bieden als tijdens het 

spelen. 

In Ereafdeling mag een lid van een team niet plaatsnemen als toeschouwer aan een tafel waar zijn 

teamgenoten spelen, behalve als de kapitein van de tegenstanders akkoord gaat. 

In geval van overlast of lawaai door toeschouwers moet de kapitein van het bezoekende team dit melden 

op het wedstrijdblad en is artikel 50 van toepassing. 

file:///C:/Users/crenard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBU38LIL/2015%20Viertallen%20RBBF%20NL%202015-2016.docx%23Inhoud
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Artikel 30. Roken  

In wedstrijden ter plaatse geleid door een wedstrijdleider is roken (met inbegrip van elektronisch roken) 

niet toegelaten in de speelruimtes vanaf een half uur voor het begin van het spelen. “Speelruimte” omvat 

alle ruimtes waartoe de spelers toegang hebben (met uitzondering van een apart rooklokaal).  

Spelers mogen voor het einde van de zitting de speelruimte niet verlaten om te gaan roken. 

In wedstrijden die niet ter plaatse geleid worden door een wedsstrijdleider kan de organiserende instantie 
een andere regeling treffen. 

Sancties: 

1ste overtreding: 1VP 

2de overtreding: 2 VP’s 

3de en volgende overtreding: 4 VP’s 

Artikel 31. Gebruik van GSM en andere elektronische 

communicatiemiddelen 

GSM, smartphones en electronic devices moeten volledig uitgeschakeld en zichtbaar op tafel liggen 

(overtreding = - 1VP).  

Sancties: 

1ste overtreding: 1VP 

2de overtreding: 2 VP’s 

3de en volgende overtreding: 4 VP’s 

 

Artikel 32. Traag spel    

Als bij het einde van de voorziene tijd het spelen niet beëindigd is, worden de volgende straffen toegekend; 

deze straffen kunnen verdeeld worden over de twee betrokken teams afhankelijk van de mate waarin zij 

schuld hebben aan de tijdsoverschrijding.  

 overschrijding van 0 tot 5 minuten: 1 VP. 

 overschrijding van 5 tot 10 minuten: 2 VP’s. 

 overschrijding van 10 tot 15 minuten: 4 VP’s. 

 overschrijding van 15 tot 20 minuten: 6 VP’s. 
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 overschrijding van 20 tot 25 minuten: 10 VP’s. 

 bij een tijdsoverschrijding van meer dan 25 minuten kan de competitieleider een strengere straf    

opleggen.. 

Straffen voor laattijdige aanvang van de wedstrijd: 1 VP per periode van 5 minuten met een maximum 

van 3 VP’s. 
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Deel 1   Normaal wedstrijdverloop 

Artikel 33. De Taal 

Het Engels is de officiële competitietaal. Het gebruik ervan is verplicht, tenzij aan tafel anders 

overeengekomen wordt. 

Artikel 34. Wedstrijdschema  

 Aantal wedstrijden en aantal giften per speeldag 

1. In Ereafdeling worden per speeldag telkens 3 wedstrijden gespeeld van 16 giften. 

2. In Nationale I worden per speeldag 2 wedstrijden van 20 giften gespeeld. 

3. In Nationale II en III wordt 1 wedstrijd van 32 giften gespeeld. 

 Aanvangsuur  

(a) Ereafdeling :  

Per speeldag worden 3 wedstrijden van 16 giften gespeeld. 

De aanvangsuren zijn de volgende :  

1. de 1e wedstrijd  begint  om 11:00 uur 

2. de 2e begint ten laatste om 13:50 uur   

3. de 3e begint ten laatste om 16:40 uur   

(b) Nationale I :  

Per speeldag van de round-robin worden 2 wedstrijden van 20 giften gespeeld.   

De aanvangsuren  zijn: - de eerste wedstrijd begint om 13:00 uur 

                                         - de tweede wedstijd begint om 16:00 uur 

Speeldagen van de play-offs: zie Ereafdeling 

(c) Nationale II en III :  

Er wordt 1 wedstrijd van 32 giften gespeeld met een onderbreking na 16 giften 

Het aanvangsuur is  14 uur. 

 Duur van de wedstrijd 

De tijd toegekend om de wedstrijden te spelen is als volgt: 

- 10 minuten voor de uitleg van de systemen en het schudden en delen van de kaarten 

- een gemiddelde tijd van 8 minuten per gift  

Het wedstrijdgedeelte voor de onderbreking vormt de eerste speelperiode (=speelhelft). 

Het wedstrijdgedeelte  na  de onderbreking vormt de tweede speelperiode (=speelhelft). 
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Tussen de twee speelhelften is er een maximale pauze van 20 minuten tijdens welke de resultaten van 

de eerste helft berekend worden. 

 Traag spel  

Indien het uurrooster bepaald in artikel 34.01 en artikel 34.02 niet wordt gerespecteerd, dan worden 

straffen opgelegd aan het (of de) overtredende team(s) zoals vermeld in artikel 32. De tegenstanders 

moeten op een beleefde en correcte manier de aandacht vestigen op het trage spel om hun rechten te 

beschermen én de feiten op het wedstrijdblad vermelden. In de wedstrijden gespeeld onder de leiding 

van een WL moet traag spel van een tegenstander aan hem gemeld worden.   

Artikel 35. De wedstrijdleiding  

De organiserende instantie en de CNC kunnen opleggen dat in sommige afdelingen de wedstrijden gespeeld 

worden onder leiding van een WL. Deze heeft dan alle bevoegdheden om het nationaal viertallenreglement 

en de internationale spelregels te laten naleven.  

 Ereafdeling 

De wedstrijden worden gespeeld onder de leiding van een WL. 

 Nationale 1 

Er wordt geen officiële wedstrijdleiding ter plaatse voorzien tijdens de wedstrijden van de round-robin. 

Tijdens de play-offs worden de wedstrijden gespeeld onder de leiding van een WL. 

 Nationale II en III 

Er wordt geen officiële wedstrijdleiding ter plaatse voorzien. Alle opmerkingen in verband met het niet 

naleven van de reglementen moeten op het wedstrijdblad vermeld worden. Ook alle aanvragen tot 

arbitrage dienen schriftelijk te gebeuren via het daartoe bestemde formulier dat van de website kan 

gedownload worden (eventueel met bijlagen) en in het lokaal van het thuisteam moet aanwezig zijn. 

Artikel 36. De Kapitein  

Wanneer de kapitein niet aanwezig is, dan duidt hij een vervanger aan. De vervangende kapitein heeft vanaf 

dat ogenblik de opdracht om iedere beslissing te nemen in plaats en in naam van de kapitein. Dit recht 

behoudt hij voor de volledige wedstrijddag. 

Artikel 37. De teams, de samenstelling van de paren en de line-up 

 De teams  

Het team dat eerst vermeld is in de wedstrijdkalender op de website, wordt als thuisteam beschouwd 

en het andere team als bezoekende team. 
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 De samenstelling van de paren 

Tijdens een speelperiode mogen de samenstelling van de paren en hun plaats aan de tafel niet gewijzigd 

worden, behalve als een speler de wedstrijd ten gevolge van overmacht verlaat en er vervanging 

mogelijk is, zie artikel 49. Na elke speelperiode mag de opstelling wel gewijzigd worden.  

 Line-up 

(a) Algemene bepalingen voor de line-up 

Het thuisteam 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 

volledige reglementering hieromtrent kan geraadpleegd worden in het Reglement Schermen.  

De kapitein van het thuisteam 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 het bezoekende team noteert nadien de line-up van zijn team, ten laatste vijf minuten 

voor het aanvangsuur. 

De line-up voor de tweede speelhelft, in wedstrijden die met een onderbreking gespeeld worden, 

wordt eerst door de kapitein van het bezoekende team gemaakt. Zodoende is het de kapitein van 

het thuisteam die beslist of dezelfde paren in de tweede speelhelft tegen elkaar zullen spelen.  

Elk van beide kapiteins heeft evenwel het recht om te eisen dat men na de eerste speelhelft wisselt 

van tegenstander. Wenst men van dat recht gebruik te maken dan moet dat uitdrukkelijk vóór 

aanvang van de wedstrijd gemeld worden, zo niet verliest men dit recht. Als een team hiervan 

gebruik maakt, dan mag het andere team de zalen kiezen voor de tweede speelperiode.   

(b) Bijzondere situaties 

Laatste wedstrijd van de round-robin in Ereafdeling :  

als de round-robin van de competitie een onpaar aantal wedstrijden voorziet tussen de 

verschillende teams, dan zal er in de laatste wedstrijd een blinde line-up gebeuren; elke kapitein 

zal zijn team opstellen, zonder de opstelling te kennen van het andere team. 

Artikel 38. Voorleggen van de 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 artikel 27. Het voorleggen van een systeemkaart 

heft de verplichting om de alertprocedure toe te passen niet op. 

Indien een paar geen geldige systeemkaart kan voorleggen, kunnen er zich drie situaties voordoen. 

➢ Als de systeemkaart conform artikel 27 tijdig werd gepubliceerd op de website en als in het 

lokaal de mogelijkheid bestaat, volstaat het om deze af te drukken. 
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➢ Als de systeemkaart conform artikel 27 tijdig werd gepubliceerd op de website en als in het 

lokaal de mogelijkheid niet bestaat om deze af te drukken, zijn de bepalingen van sectie 27.05 

van toepassing. 

➢ Als de systeemkaart conform artikel 27 niet (tijdig) werd gepubliceerd op de website zijn de 

bepalingen van sectie 27.05 van toepassing met dien verstande dat bij een 1ste inbreuk 1 VP 

straf wordt gegeven en bij een 2de en volgende inbreuk telkens 3 VP straf. 

Artikel 39. De giften   

 Algemeen 

(a) De giften 

De CNC kan opleggen dat in bepaalde wedstrijden alle teams gedupliceerde giften spelen 

gedurende iedere speelperiode. 

(b) Delen van de kaarten  

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. Ze mogen daarna gedeeld worden door alle spelers aan de tafel. 

 Per afdeling 

(a) Ereafdeling 

In Ereafdeling spelen alle teams gedupliceerde giften.  

(b) Nationale I 

Gedurende de round-robin worden de giften voor aanvang van elke wedstrijd, conform artikel 6 

van de Internationale spelregels, geschud en gegeven. 

(c) Nationale II en III 

              De giften worden voor aanvang van elke speelhelft, conform artikel 6 van de Internationale 

spelregels, geschud en gegeven. 
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Artikel 40. Aanvang van het spel  

 Aanvang van de wedstrijd 

Het spelen mag in de open zaal niet beginnen voordat alle spelers in de gesloten zaal plaatsgenomen 

hebben.  

 Nemen van de kaarten uit de borden 

Het is de spelers verboden kaarten uit de borden te nemen voordat de tegenstrevers aan de tafel 

aanwezig zijn. Dit verbod geldt ook na iedere speelperiode als de verdeling van de kaarten van de reeds 

gespeelde giften nagekeken moet worden.  

Artikel 41. Einde van de speelperiode  

Als het spelen beëindigd is in de open zaal, worden de spelers van de gesloten zaal verwittigd en kunnen zij 

de zaal verlaten zodra zij gedaan hebben met spelen. Zelfs indien zij reeds vroeger klaar zouden zijn, mogen 

ze de gesloten zaal niet eerder verlaten.  

In wedstrijden geleid door een WL is het deze laatste die na het einde van elke speelperiode de 

toestemming geeft om de gesloten zaal te verlaten. 

Artikel 42. Opmerkingen, betwistingen en arbitrages  

 Opmerkingen over de wedstrijd 

(a) Wedstrijden geleid door een WL 

Alle opmerkingen aangaande de wedstrijd zelf, de spelers, de systemen en systeemkaarten, het niet 

naleven van de reglementen, de wedstrijdomstandigheden, de logistieke verplichtingen of voorbehoud, 

alsook eventuele tegenargumenten, moeten aan de WL gemeld worden. De WL zal die in zijn verslag 

opnemen en – indien mogelijk – ter plaatse de gepaste maatregelen treffen. 

(b) Wedstrijden niet geleid door een WL 

Alle opmerkingen aangaande de wedstrijd zelf, de spelers, de systemen en systeemkaarten, het niet 

naleven van de reglementen, de wedstrijdomstandigheden, de logistieke verplichtingen of voorbehoud, 

alsook eventuele tegenargumenten, moeten op het wedstrijdblad vermeld worden en door beide 

kapiteins ondertekend worden. Indien één van de kapiteins weigert te tekenen, wordt dit eveneens op 

het wedstrijdblad vermeld. De CL zal de opmerkingen grondig onderzoeken en zijn beslissingen 

daaromtrent aan beide kapiteins meedelen. Indien één van de kapiteins niet akkoord gaat met de 

beslissingen, kan hij hiertegen in beroep gaan volgens de procedure omschreven in het reglement voor 

de behandeling van beroepen.  

 Betwistingen over een resultaat  

In wedstrijden niet geleid door een WL dienen betwistingen over het resultaat van een gift of van de 

wedstrijd op het wedstrijdblad vermeld te worden. De CL zal de betwisting, eventueel in overleg met de 
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WL, onderzoeken en zijn beslissing daaromtrent aan beide kapiteins meedelen. Indien één van de 

kapiteins niet akkoord gaat met de beslissing, kan hij hiertegen in beroep gaan volgens de procedure 

omschreven in het reglement voor de behandeling van beroepen.  

 Aanvraag tot arbitrage  

(a) Formulieren  

In wedstrijden ter plaatse geleid door een WL wordt de vraag tot arbitrage voorgelegd aan de 

aangestelde WL. Hij vult een arbitrageformulier in en neemt ter plaatse een beslissing. De kapiteins 

kunnen tot 15 minuten na de mededeling van de arbitrage in beroep gaan tegen de beslissing volgens 

de procedure beschreven in het reglement voor de behandeling van beroepen. Voor de bepaling van 

die periode wordt de tijd die valt in een speelperiode niet meegerekend. 

 

In wedstrijden die niet ter plaatse geleid worden door een WL dienen bij aanvraag tot arbitrage 3 

formulieren ingevuld te worden: 

het wedstrijdblad 

het arbitrageformulier (ter beschikking te stellen door het thuisteam)  

de systeemkaarten  

1. Het wedstrijdblad 

Op het wedstrijdblad zelf moeten de volgende gegevens vermeld worden : 

a) aanvraag tot arbitrage 

b) door welk team de aanvraag gedaan wordt 

c) de positie (NZ-OW) van het team dat de arbitrage aanvraagt 

d) het bordnummer van het spel waarvoor de arbitrage gevraagd wordt  

e) systeemkaart online of systeemkaart in bijlage 

2. Het arbitrageformulier 

Op een apart arbitrageformulier in bijlage moeten de nodige inlichtingen beschreven worden om 

aan de aanvraag tot arbitrage gevolg te kunnen geven : 

a) door welk team de aanvraag gedaan wordt 

b) de positie (NZ-OW) van het team die de arbitrage aanvraagt 

c) het bordnummer van het spel waarvoor de arbitrage gevraagd wordt 

d) de kwetsbaarheid  

e) de volledige kaartverdeling van de 4 handen 

f) het volledige biedverloop, inbegrepen de alerts + uitleg  

g) het volledige spelverloop 

h) het resultaat van het spel 

i) het resultaat van de wedstrijd zonder deze gift in IMP en VP   

j) het resultaat van de wedstrijd met deze gift in IMP en VP 

k) de betwisting  

l) de verklaring van de tegenpartij  

m) systeemkaart (en) online of systeemkaart(en) in bijlage  
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(b) Procedure  

De aanvraag tot arbitrage dient vergezeld te zijn van de juiste en correct en leesbaar ingevulde 

formulieren, zoals omschreven in vorige paragraaf, zo niet kan de Hoofdwedstrijdleider de aanvraag 

tot arbitrage niet-ontvankelijk verklaren.  

Alle formulieren moeten ofwel per email verzonden worden naar het CS, ofwel beschikbaar gesteld 

worden via de website, en dit ten laatste de eerste werkdag na het spelen van de wedstrijd. 

Het CS zal de aanvraag tot arbitrage onmiddellijk overmaken aan de CL en de wedstrijdleider. De 

wedstrijdleider doet een uitspraak binnen de 2 weken. Hij kan van deze termijn afwijken als hij 

bijkomende inlichtingen nodig heeft van één of meer van de spelers.   

De beslissingen van de wedstrijdleider zullen aan beide kapiteins, het CS en de CL meegedeeld 

worden. Indien één van de kapiteins niet akkoord gaat met deze beslissing, kan hij hiertegen in 

beroep gaan volgens de procedure omschreven in het reglement voor de behandeling van beroepen.  

Artikel 43. Wedstrijdblad voor wedstrijden niet geleid door een WL    

ter plaatse   

 Type en inhoud 

Het wedstrijdblad dient van het type te zijn dat door de KBBF voorgeschreven wordt en op de website 

ter beschikking gesteld wordt. Het thuisteam wordt als "team A" beschreven, het bezoekende team als 

"team B".  

Het bezoekende team is verantwoordelijk voor het invullen van de namen en de lidnummers van zijn 

spelers. Bij het niet nakomen hiervan is het dit team dat bestraft wordt.  

Na ondertekening van het wedstrijdblad door beide kapiteins mag hieraan geen enkele wijziging of 

toevoeging meer aangebracht worden. 

Wanneer vastgesteld wordt dat valse inlichtingen opzettelijk vermeld werden, in het bijzonder wat 

betreft de identiteit van de opgestelde spelers of het resultaat van de wedstrijd, worden de 

overtredende teams bestraft met de forfaitscore. Daarenboven zal een klacht verzonden worden naar 

de bevoegde ligavoorzitter teneinde deze eventueel over te maken aan de Commissie Ethiek en 

Discipline voor gepast gevolg. 

 Inschrijvingsfout op het wedstrijdblad 

Vanaf het ogenblik dat het wedstrijdblad door beide kapiteins of dienstdoende kapiteins werd 

ondertekend, is het bekomen resultaat in principe definitief. Een fout in het berekenen of noteren van 

de overeengekomen score mag nog worden hersteld tot na 24 uur na het beëindigen van de laatste 

wedstrijd van een speeldag. Na het einde van deze termijn voor correcties mag de WL een score nog 

verbeteren als hij er zeker van is dat de score fout is mits akkoord van de CL. 
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Artikel 44. Mededelen van de uitslag  

In wedstrijden niet ter plaatse geleid door een WL is de kapitein van het thuisteam verantwoordelijk voor 

het doorgeven van de uitslag van de wedstrijd ten laatste om 20 uur de dag van de wedstrijd zelf via het 

internet volgens de instructies op de website. 

Indien de wedstrijd op een andere datum gespeeld wordt, moet bij het doorgeven van de uitslag ook 

duidelijk de oorspronkelijk voorziene datum in de wedstrijdkalender vermeld worden samen met de 

mededeling ‘Verplaatste wedstrijd’, en dit ofwel onmiddellijk na de verplaatste wedstrijd, ofwel op de 

oorspronkelijk voorziene wedstrijddag.  

In de wedstrijden geleid door een wedstrijdleider ter plaatse is de WL belast met het doorgeven van de 

uitslagen.  

Artikel 45. Opsturen en bijhouden van het wedstrijdblad (niet voor 

wedstrijden ter plaatse geleid door een wedstrijdleider) 

 Versturen van het wedstrijdblad  

Het wedstrijdblad moet, door beide kapiteins ondertekend, gestuurd worden naar het 

Competitiesecretariaat op één van de volgende manieren : 

➢ via de daartoe voorziene competitietool op de website : 

www.rbbf.be → viertallencompetitie → inloggen – E-transfer  

➢ per mail naar competition@rbbf.be  

De kapitein van het thuisteam is verantwoordelijk voor het opsturen van het wedstrijdblad. 

Het wedstrijdblad moet ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de wedstrijd 

gespeeld werd, verstuurd worden.  

Enkel de voorpagina moet verzonden worden, behalve in het geval van opmerkingen, betwistingen of 

aanvragen tot arbitrage.   

 Bijhouden van het wedstrijdblad  

In alle gevallen (competitietool, email) dient het originele wedstrijdblad door de kapitein bijgehouden 

te worden tot 2 weken na het officieel bekend zijn van de einduitslag van de competitie! 

Ook de kapitein van de tegenstanders moet een origineel exemplaar van het wedstrijdblad van zijn team 

bijhouden.   

De CL, de WL, de CNC kunnen te allen tijde deze originele wedstrijdbladen opvragen.  

  

http://www.rbbf.be/
mailto:competition@rbbf.be
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Deel 2   Afwijkend wedstrijdverloop 

Artikel 46. Onklare borden of spelen van de verkeerde borden/richting 

De twee paren aan de tafel zijn verantwoordelijk voor het spelen van de juiste borden, voor het spelen in 

de juiste richting en voor het juist terugsteken van de kaarten in het bord.  

Indien de twee teams in dezelfde richting gespeeld hebben, verkeerde borden hebben gespeeld of indien 

door om het even welke andere reden één of meerdere borden onklaar zijn geraakt en er daardoor minder 

uitrekenbare giften gespeeld werden dan het normaal aantal voorziene borden, dan gelden volgende 

bepalingen : 

 Bijkomende giften  

Indien in een wedstrijd minder uitrekenbare giften gespeeld werden dan normaal, kan het zijn dat men 

een aantal bijkomende borden dient te spelen.  

1. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden ten hoogste 1/4 van het totaal aantal 

voorziene giften bedraagt, dan worden geen bijkomende borden gespeeld.   

2. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden meer dan 1/4 van het totaal aantal giften 

bedraagt maar niet meer dan de helft, 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.  

Elk team dat weigert om de bijkomende borden onmiddellijk na de wedstrijd te spelen, zal bestraft 

worden met een forfaitscore; als slechts één van de twee betrokken teams weigert, dan krijgen de 

tegenstanders een (voorlopige) score berekend conform artikel 54, tenzij in geval van overmacht.  

3. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden meer dan de helft van het totaal aantal 

giften bedraagt, dan worden alle giften geannuleerd en moet de volledige wedstrijd op een latere 

datum herspeeld worden.   

 Nieuwe datum  

Indien bijkomende giften gespeeld moeten worden op een andere datum, dan zal de CL aan beide 

kapiteins vragen om in onderling overleg een lokaal en een datum te bepalen om deze giften te spelen 

vóór een bepaalde limietdatum die hij oplegt; de giften met gespeeld worden vóór de beschermde 

speeldagen. Indien zij niet tot een overeenkomst komen, zal de CL zelf een datum en een lokaal 

vastleggen. Elk team dat weigert om op die datum de noodzakelijke bijkomende giften overeenkomstig 

de bepalingen van art 46.01 te spelen, zal bestraft worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd 

conform artikel 54.   

Als het voorval zich echter voordoet in een wedstrijd geleid door een WL of op één van de beschermde 

speeldagen, dan moeten alle nodige giften nog dezelfde dag afgewerkt worden. Elk team dat dit weigert, 

zal bestraft worden met een forfaitscore.   
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 Berekening van de resultaten  

Als een wedstrijd gespeeld werd met minder giften, dan moet het resultaat uitgerekend worden op basis 

van de VP-schaal die overeenkomt met het werkelijk aantal gespeelde giften conform artikel 13 en dit 

volgens de continue 20 – 0 schaal van de WBF.      

Artikel 47. Laattijdige aanvang van een wedstrijd 

Bij laattijdige aankomst van één van beide teams dient de kapitein van het overtredende team ten laatste 

60 minuten na het normale aanvangsuur van de wedstrijd contact op te nemen met de CL of de kapitein 

van de tegenstanders of met het lokaal waar de wedstrijd zal plaatsvinden.   

Als het niet mogelijk is om een volledige wedstrijd af te werken, dan zullen de wedstrijdleiding en de 

competitieleiding ernaar streven om de wedstrijd, eventueel in verkorte vorm, te laten doorgaan en het 

resultaat berekenen op het effectief aantal gespeelde giften. In een verkorte wedstrijd wordt het aantal 

giften verminderd a rato van 1 gift per 8 minuten vertraging. Minstens de helft van het normaal aantal 

voorziene giften moet gespeeld worden om een geldig resultaat te kunnen berekenen. De kapitein van het 

niet overtredende team kan eventueel beslissen om verder te spelen na het normaal voorziene einduur van 

de wedstrijd, maar in ieder geval moet het aantal giften dat gespeeld zal worden voor aanvang van de 

wedstrijd vastgelegd worden. Als beslist wordt om een verkorte wedstrijd te spelen, dan zijn het steeds de 

hoogst genummerde giften die wegvallen.  

Het aanwezige team moet beschikbaar blijven om een verkorte wedstrijd te spelen zolang het bij een 

normaal spelschema mogelijk is om nog de helft van het normale aantal giften te spelen a rato van 8 

minuten per gift.  

Bij laattijdige aanvang van een wedstrijd door onvolledigheid van een team, gelden dezelfde bepalingen.  

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  

Als er 60 minuten na het normale aanvangsuur van de wedstrijd nog steeds geen contact kon gemaakt 

worden met het overtredende team of speler(s), dan worden de bepalingen van artikel 48 betreffende een 

afwezig team van kracht, op voorwaarde dat de CL of de kapitein van het niet overtredende team 

telefonisch bereikbaar waren.    

 Wedstrijd geleid door een WL 

In geval van vertraging en als het niet meer mogelijk is om de volledige wedstrijd te spelen, zal de WL 

beslissen om een verkorte wedstrijd te laten spelen. Slechts als het niet mogelijk is om minstens de helft 

van het normaal voorziene aantal borden te spelen, zal de WL de wedstrijd annuleren, in welk geval het 

overtredende team bestraft wordt met een forfaitscore, tenzij in geval van overmacht.    

 Wedstrijd niet geleid door een WL 

Als de vertraging zich voordoet in een wedstrijd die niet geleid wordt door een WL dan mag het niet 

overtredende team voor aanvang van de wedstrijd eisen dat het aantal giften verminderd wordt in 

verhouding tot het aantal minuten dat de wedstrijd te laat wordt aangevangen en dit a rato van 8 

minuten per gift conform artikel 34.  



42 
 

Indien er ten gevolge van de laattijdige aanvang van de wedstrijd minder giften gespeeld worden dan 

normaal, dan gelden de volgende bepalingen :  

(a) Een wedstrijd voor de beschermde speeldagen 

1. Als het aantal niet gespeelde borden maximum 1/4 van het totaal aantal voorziene giften is, dan 

worden geen bijkomende borden gespeeld.   

2. Als het aantal niet gespeelde borden meer dan 1/4 van het totaal aantal giften is, maar niet meer 

dan de helft, dan kan de kapitein van het niet verantwoordelijke team beslissen om de wedstrijd 

uit te rekenen op basis van de gespeelde giften, of om een bijkomend aantal giften te spelen op 

een latere datum.  

3. Als het aantal niet gespeelde borden meer dan de helft van het totaal aantal giften is, dan 

moeten alle niet gespeelde giften gespeeld worden op een latere datum.  

(b) Een wedstrijd van de beschermde speeldagen 

Als het voorval zich voordoet op één van de beschermde speeldagen, dan moeten alle nodige giften 

dezelfde speeldag afgewerkt worden. Als in deze wedstrijden minder dan de helft van het normaal 

aantal voorzien giften kan gespeeld worden binnen het resterend tijdsbestek a rato van 8 minuten 

per gift, dan volgt een forfaitscore voor het overtredende team, tenzij in geval van overmacht.  

De omstandigheden en de beslissing van de kapitein van het niet verantwoordelijke team worden 

omstandig op het wedstrijdblad ingevuld.  

 Nieuwe datum 

Indien bijkomende giften moeten gespeeld worden op een andere datum, dan zal de CL aan beide 

kapiteins vragen om in onderling overleg een lokaal en een datum te bepalen om de nodige giften te 

spelen vóór de limietdatum door de CL vastgelegd. Deze limietdatum moet vóór de beschermde 

speeldagen vallen. Indien zij onderling niet tot een vergelijk komen, zal de CL aan het team dat geen 

aanleiding gaf tot de onregelmatigheid 3 data vragen als voorstel om de wedstrijd te spelen, waarvan 

minstens 1 datum op een zaterdag. Indien beide teams niet tot een overeenkomst komen, zal de CL één 

van de 3 voorgestelde data vastleggen. Elk team dat weigert om op die datum de nodige giften te spelen, 

zal bestraft worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd conform artikel 54.   

Een wedstrijd gespeeld onder leiding van een WL of op één van de beschermde speeldagen mag echter 

niet op een andere datum (verder) gespeeld worden, tenzij in geval van overmacht. 

 Berekening van de resultaten  

Als een wedstrijd gespeeld werd met minder giften, dan moet het resultaat uitgerekend worden op basis 

van de VP-schaal die overeenkomt met het werkelijk aantal gespeelde giften conform artikel 13 en dit 

volgens de continue 20 – 0  schaal van de WBF.   

 Sancties  

Tenzij in het geval van overmacht, worden aan het overtredende team sancties opgelegd conform artikel 

53.02 (d) of conform artikel 54 als een forfaitscore gegeven wordt.  
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In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  

Indien de wedstrijdleiding en/of de competitieleiding mogelijk misbruik zouden vermoeden, dan zullen 

de WL en/of de CL de elementen waarover zij beschikken melden aan de Commissie Ethiek en Discipline. 

Deze Commissie zal op basis van haar onderzoek een uitspraak doen. Bij bevestiging van dit vermoeden 

volgt naast mogelijke disciplinaire maatregelen ook een forfaitscore voor het overtredende team.   

Artikel 48.   Afwezig team  

Een team wordt als afwezig beschouwd :  

- ofwel als de kapitein van het overtredende team bij contact met de WL, CL of met de kapitein van het 

niet overtredende team te kennen geeft dat zijn team afwezig zal blijven voor de volledige duur van de 

wedstrijd 

- ofwel als bij telefonisch contact binnen de 60 minuten na het normale aanvangsuur van de wedstrijd 

zou blijken dat in een verkorte wedstrijd minder dan de helft van het normale aantal giften gespeeld zou 

kunnen worden a rato van 8 minuten per gift.   

De kapitein van het niet overtredende team kan evenwel beslissen om de wedstrijd toch te laten 

doorgaan en verder te spelen na het normaal voorziene einduur van de wedstrijd, maar het aantal giften 

dat gespeeld zal worden, moet in dat geval voor aanvang van de wedstrijd vastgelegd worden. De 

bepalingen van artikel 47 betreffende de laattijdige aanvang van een wedstrijd zijn dan van toepassing.   

Nota :  

Het aanwezige team moet beschikbaar blijven om de wedstrijd te spelen zolang het bij een normaal 

spelschema mogelijk is om nog de helft van het normale aantal giften te spelen a rato van 8 minuten 

per gift.  

- ofwel als er 60 minuten na het normale aanvangsuur van de wedstrijd nog steeds geen  contact gemaakt 

kon worden met het overtredende team, op voorwaarde dat de WL, de CL of  de kapitein van het niet 

overtredende team telefonisch bereikbaar waren. In dat geval moet het niet overtredende team de CL 

verwittigen en wordt het overtredende team als afwezig beschouwd. Alle aanwezige spelers moeten op 

het wedstrijdblad genoteerd worden.    

Als een team onvolledig blijft 60 minuten na het normale aanvangsuur van de wedstrijd en de afwezige 

spelers niet bereikt konden worden, gelden dezelfde bepalingen.  

In geval van overmacht gelden de bepalingen van artikel 51 en artikel 55.    

 Wedstrijden geleid door een WL 

Tenzij in geval van overmacht, heeft de afwezigheid van een team een forfaitscore tot gevolg conform 

artikel 54.  

Als meerdere wedstrijden gespeeld worden op dezelfde dag, dan moeten alle teams aanwezig zijn op 

het aanvangsuur van elke volgende wedstrijd, zelfs indien de eerdere wedstrijd(en) niet gespeeld 

werd(en). Deze verplichting vervalt enkel als de kapitein van het afwezige team bij contact aangeeft dat 

zijn team ook voor de volgende wedstrijd(en) afwezig zal zijn. 
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 Wedstrijden niet geleid door een WL 

Indien een team geheel of gedeeltelijk afwezig blijft, heeft dit een forfaitscore tot gevolg voor het 

afwezige team, tenzij in geval van overmacht of als het niet overtredende team akkoord gaat om de 

volledige wedstrijd te spelen op een andere datum.  

Een wedstrijd van de beschermde speeldagen mag echter niet op een andere datum gespeeld worden, 

tenzij in geval van overmacht.   

Als de wedstrijd niet gespeeld wordt, dan vult het aanwezige team een officieel wedstrijdblad in waarop 

de spelers worden vermeld die wel aanwezig waren.  

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  

 Nieuwe datum 

Indien beide teams akkoord gaan om de wedstrijd op een andere datum te spelen dan moeten zij dit 

binnen de 5 werkdagen per mail of via de website aan de CL mededelen. De exacte datum en locatie kan 

eventueel later bepaald worden.  

Indien de wedstrijd gespeeld zal worden op een andere datum, dan zal de CL aan beide kapiteins vragen 

om in onderling overleg een lokaal en een datum te bepalen om de wedstrijd te spelen vóór een 

bepaalde limietdatum die hij vastlegt. Deze limietdatum moet vóór de beschermde speeldagen vallen. 

Indien beide teams onderling niet tot een overeenkomst komen, dan zal het afwezige team alsnog 

bestraft worden met een forfaitscore conform artikel 54.  

Een wedstrijd gespeeld onder leiding van een WL of op één van de beschermde speeldagen, mag echter 

niet op een andere datum gespeeld worden, tenzij in geval van overmacht. 

 Sancties  

Tenzij in het geval van overmacht, worden aan het overtredende team sancties opgelegd conform artikel 

53.02 (e) of conform artikel 54 als een forfaitscore gegeven wordt.  

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  

Indien de wedstrijdleiding en/of de competitieleiding mogelijk misbruik zouden vermoeden, dan zullen 

de WL en/of de CL de elementen waarover zij beschikken, melden aan de Commissie Ethiek en Discipline 

voor onderzoek. Deze Commissie zal op basis van haar onderzoek een uitspraak doen. Bij bevestiging 

van dit vermoeden volgt naast mogelijke disciplinaire maatregelen ook een forfaitscore voor het 

overtredende team.   

Artikel 49.    Stopzetting van een wedstrijd  

Indien een team of een speler, om welke reden dan ook, de wedstrijd niet wil of niet kan verderspelen, of 

in geval een speler, om welke reden dan ook, de wedstrijd verlaat, dan wordt de wedstrijd onmiddellijk 

stopgezet.  
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Als het team of de speler(s) de wedstrijd vroegtijdig verlieten wegens onenigheid of met kwaad opzet of als 

de wedstrijdleiding en/of de competitieleiding mogelijk misbruik zouden vermoeden, dan zullen de WL 

en/of de CL de elementen waarover zij beschikken, melden aan de Commissie Ethiek en Discipline voor 

onderzoek. Deze Commissie zal op basis van haar onderzoek een uitspraak doen. Bij bevestiging van de 

feiten volgt naast mogelijke disciplinaire maatregelen ook een forfaitscore voor het overtredende team.   

In geval van overmacht gelden de bepalingen van artikel 49.01 t/m 49.04 en van artikel 51 en dient de 

procedure beschreven in artikel 55 gevolgd te worden.   

 Stopzetting door overmacht 

In geval van overmacht mag een speler vervangen worden door een speelgerechtigde speler binnen een 

tijdsbestek zodanig dat minstens de helft van het normaal aantal giften gespeeld kan worden a rato van 

8 minuten per gift.  

In Ereafdeling en in Nationale I kan een speler enkel vervangen worden door een speler die reglementair 

gemeld werd als titularis van het team of door een speler die voldoet aan de bepalingen van artikel 

25.02. 

Als beslist wordt om een verkorte wedstrijd te spelen, dan zijn het steeds de hoogst genummerde giften 

die wegvallen.  

(a) Wedstrijd geleid door een WL 

Als een speler tijdig vervangen kan worden door een speler die voldoet aan de bepalingen hierboven, 

dan gaat de wedstrijd gewoon verder.  

Als het niet meer mogelijk is om de volledige wedstrijd te spelen, zal de WL beslissen om een verkorte 

wedstrijd te laten doorgaan met minder giften. In die verkorte wedstrijd moeten minstens de helft 

van het totaal aantal voorziene giften gespeeld worden. Slechts als niet minstens de helft van de 

giften gespeeld en vergeleken kan worden, wordt de wedstrijd niet verdergespeeld. De WL bepaalt 

vóór verderzetting van de wedstrijd hoeveel giften er nog zullen gespeeld worden.  

Als een reglementaire vervanging niet mogelijk is of niet tijdig kan plaatsvinden, en als het aantal 

uitrekenbare giften voordat de wedstrijd gestopt werd minstens de helft was van het totaal aantal 

voorziene giften, dan zal het resultaat berekend worden op het effectief aantal uitrekenbare giften.  

Als het aantal uitrekenbare giften minder is dan de helft van het totaal aantal voorziene giften, dan 

moeten alle niet gespeelde giften gespeeld worden op een latere datum, conform artikel 51.  

(b) Wedstrijd niet geleid door een WL 

Als een speler vervangen wordt door een speelgerechtigde speler, dan gaat de wedstrijd gewoon 

verder, eventueel in een verkorte vorm. 

Als vervanging niet mogelijk is of als het niet meer mogelijk is om de volledige wedstrijd te spelen, 

dan gelden volgende bepalingen : 

1. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden maximum 1/4 van het totaal aantal 

voorziene giften is, dan worden geen bijkomende borden gespeeld.   
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2. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden meer dan 1/4 van het totaal aantal 

giften is, maar niet meer dan de helft, dan kan de kapitein van het niet verantwoordelijke team 

beslissen om de wedstrijd uit te rekenen op basis van de gespeelde giften, of om een bijkomend 

aantal giften te spelen op een latere datum.  

3. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden meer dan de helft van het totaal aantal 

giften is, dan moeten alle niet gespeelde of niet vergelijkbare giften gespeeld worden op een 

latere datum.   

Als de kapitein van het niet overtredende team beslist om een verkorte wedstrijd te spelen, dan moet 

het aantal giften dat gespeeld zal worden, vóór de verderzetting van de wedstrijd vastgelegd worden 

en zijn het steeds de hoogst genummerde giften die wegvallen.  

Als het voorval zich voordoet op één van de beschermde speeldagen en minstens de helft van de 

giften gespeeld en vergelijkbaar zijn, dan worden geen bijkomende giften gespeeld.  

De omstandigheden en de beslissing van de kapitein van het niet verantwoordelijke team in 

wedstrijden die niet geleid worden door een WL moeten omstandig op het wedstrijdblad vermeld 

worden.   

 Nieuwe datum 

Indien bijkomende giften gespeeld moeten worden op een andere datum, dan zal de CL aan beide 

kapiteins vragen om in onderling overleg een lokaal en een datum te bepalen om de nodige giften te 

spelen vóór de limietdatum door de CL vastgelegd. Deze limietdatum moet vóór de beschermde 

speeldagen vallen. Indien zij onderling niet tot een overeenkomst komen, zal de CL aan het team dat 

geen aanleiding gaf tot de onregelmatigheid 3 data vragen als voorstel om de wedstrijd te spelen, 

waarvan minstens 1 datum op een zaterdag. Indien beide teams niet tot een overeenkomst komen zal 

de CL één van de 3 voorgestelde data vastleggen. Elk team dat weigert om op die datum de nodige giften 

te spelen, zal bestraft worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd conform artikel 54.   

Een wedstrijd gespeeld onder leiding van een WL of op één van de beschermde speeldagen mag echter 

niet op een andere datum (verder) gespeeld worden, tenzij in geval van overmacht. 

 Berekening van de resultaten  

Als een wedstrijd gespeeld werd met minder giften dan voorzien, moet het resultaat uitgerekend 

worden op basis van de VP-schaal die overeenkomt met het werkelijk aantal gespeelde giften conform 

artikel 13 en dit volgens de continue 20 – 0  schaal van de WBF.   

 Sancties  

Tenzij in het geval van overmacht, worden aan het overtredende team sancties opgelegd conform artikel 

53.02 of conform artikel 54 als een forfaitscore gegeven wordt.  

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  

Indien de wedstrijdleiding en/of de competitieleiding mogelijk misbruik vermoeden, dan zullen de WL 

en/of de CL de elementen waarover zij beschikken, melden aan de Commissie Ethiek en Discipline voor 
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onderzoek. Deze Commissie zal op basis van haar onderzoek een uitspraak doen. Bij bevestiging van dit 

vermoeden volgt naast mogelijke disciplinaire maatregelen ook een forfaitscore voor het overtredende 

team.   

Artikel 50.    Overlast of lawaai 

 Wedstrijden geleid door een WL 

In wedstrijden geleid door een officieel aangestelde WL oordeelt de WL over de mate van de overlast. 

De competitieleiding zal oordelen over het al dan niet bestaan van overmacht.   

Als verderspelen niet mogelijk is en als het aantal giften gespeeld voordat de overlast zich voordeed, 

minstens de helft was van het totaal aantal voorziene giften, dan zal het resultaat berekend worden op 

het effectief aantal gespeelde giften. Slechts als dat niet mogelijk is, zal de WL de wedstrijd annuleren, 

in welk geval het overtredende team bestraft wordt met een forfaitscore, tenzij in geval van overmacht.  

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  

 Wedstrijden niet geleid door een WL 

Indien de nevenactiviteiten in het lokaal dermate storend zijn dat het bezoekende team ernstig 

benadeeld meent te zijn, dan moet zij dit op het wedstrijdblad vermelden en kan zij een arbitraal oordeel 

vragen.  

Als de overlast of het lawaai dermate groot zijn dat het bezoekende team meent de wedstrijd niet op 

een normale manier (verder) te kunnen spelen, dan kan de kapitein van het bezoekende team vragen 

dat de wedstrijd op een ander ogenblik gespeeld, herspeeld of verdergezet wordt.   

(a) Beide kapiteins zijn het eens  

Indien de beide kapiteins het erover eens zijn dat de wedstrijd niet meer in normale omstandigheden 

afgewerkt kan worden, dan gelden de volgende bepalingen; 

1. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden maximum 1/4 van het totaal aantal 

voorziene giften is, dan worden geen bijkomende borden gespeeld.   

2. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden meer dan 1/4 van het totaal aantal 

giften is, maar niet meer dan de helft, dan kan de kapitein van het niet verantwoordelijke team 

beslissen om de wedstrijd uit te rekenen op basis van de gespeelde giften, of om een bijkomend 

aantal giften te spelen op een latere datum.  

3. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden meer dan de helft van het totaal aantal 

giften is, dan moeten alle niet gespeelde of niet vergelijkbare giften gespeeld worden op een 

latere datum.   

Als het voorval zich voordoet op één van de beschermde speeldagen en minstens de helft van de 

giften gespeeld en vergelijkbaar zijn, dan worden geen bijkomende giften gespeeld. 

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  
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De omstandigheden en de beslissing van de kapitein van het niet verantwoordelijke team moeten 

omstandig op het wedstrijdblad vermeld worden. 

(b) De kapiteins zijn het oneens  

Indien de beide kapiteins het oneens zijn, moet de wedstrijd onder voorbehoud worden 

verdergespeeld.  

De omstandigheden en de argumenten van beide kapiteins moeten omstandig op het wedstrijdblad 

vermeld worden, alsook het tijdstip waarop de overlast begon en de giftnummers waarop de overlast 

betrekking had.  

Een beslissing ten gronde door de competitieleiding volgt later.  

 Nieuwe datum 

(a) Meer dan 2 teams spelen dezelfde giften 

Indien bijkomende giften gespeeld moeten worden op een andere datum, zal de CL hiervoor een 

lokaal en een datum vastleggen. Elk team dat weigert om op die datum de nodige giften te spelen, 

zal bestraft worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd conform artikel 54. 

(b) Slechts twee teams zijn betrokken 

Indien bijkomende giften gespeeld moeten worden op een andere datum, zal de CL aan beide 

kapiteins vragen om in onderling overleg een lokaal en een datum te bepalen om de nodige giften te 

spelen vóór de limietdatum door de CL vastgelegd. Deze limietdatum moet vóór de beschermde 

speeldagen vallen. Indien zij onderling niet tot een overeenkomst komen, zal de CL aan het niet 

verantwoordelijke team 3 data vragen als voorstel om de wedstrijd te spelen, waarvan minstens 1 

datum op een zaterdag. Indien beide teams niet tot een overeenkomst komen, zal de CL één van de 

3 voorgestelde data vastleggen. Elk team dat weigert om op die datum de nodige giften te spelen, 

zal bestraft worden met een forfaitscore voor de hele wedstrijd conform artikel 54.   

Een wedstrijd gespeeld onder leiding van een WL of op één van de beschermde speeldagen mag 

echter niet op een andere datum (verder) gespeeld worden, tenzij in geval van overmacht. 

 Berekening van de resultaten  

Als een wedstrijd gespeeld werd met minder giften, dan moet het resultaat uitgerekend worden op basis 

van de VP-schaal die overeenkomt met het werkelijk aantal gespeelde giften conform artikel 15 en dit 

volgens de continue 20 – 0  schaal van de WBF.   

 Sancties  

Tenzij in het geval van overmacht, worden aan het overtredende team sancties opgelegd conform artikel 

53.02 of conform artikel 54 als een forfaitscore gegeven wordt.  

In geval van overmacht gelden artikel 51 en artikel 55.  



49 
 

Artikel 51.    Overmacht 

In geval van overmacht dient de procedure beschreven in artikel 55 gevolgd te worden.  

 De overmacht wordt aanvaard  

(a) Eventueel bijkomende giften    

Als de overmacht door de competitieleiding wordt aanvaard, dan gelden de volgende bepalingen. 

1. Als het aantal niet gespeelde of niet vergelijkbare borden niet meer is dan de helft van het aantal 

voorziene borden, dan wordt het resultaat berekend op het effectief aantal gespeelde giften.  

Indien de kapitein van het thuisteam besliste om bijkomende giften te spelen rekening houdend 

met de bepalingen van artikel 47.02, artikel 48.02, artikel 49.01 en artikel 50.02, dan worden deze 

bijkomende giften eveneens als effectief gespeeld beschouwd. Het resultaat wordt in dat geval 

berekend op de uitrekenbare giften gespeeld op de wedstrijddag zelf en de bijkomende giften 

gespeeld op een andere datum.  

2. Als het aantal gespeelde en vergelijkbare borden minder is dan de helft van het totaal aantal 

voorziene borden, dan moeten alle niet gespeelde of niet vergelijkbare borden gespeeld worden 

op een latere datum. 

(b) Nieuwe datum  

De CL zal aan beide kapiteins vragen om in onderling overleg een lokaal en een datum te bepalen om 

de nodige giften te spelen voor de limietdatum door de CL vastgelegd. Deze limietdatum moet vóór 

de beschermde speeldagen vallen. Indien zij onderling niet tot een vergelijk komen, zal de CL aan het 

team die geen aanleiding gaf tot een afwijkend wedstrijdverloop, 3 data vragen als voorstel om de 

wedstrijd te spelen, waarvan minstens 1 datum op een zaterdag.  Indien beide teams niet tot een 

overeenkomst komen, zal de CL zelf een datum en een lokaal vastleggen. Elk team dat weigert om 

op die datum dit deel van de wedstrijd te spelen, zal bestraft worden met een forfaitscore voor de 

hele wedstrijd. Als slechts één van de twee betrokken teams weigert, dan krijgen de tegenstanders 

een (voorlopige) score berekend conform artikel 54.    

Als het voorval zich voordoet in een wedstrijd geleid door een WL of op één van de beschermde 

speeldagen of op de laatste speeldag voor de beschermde speeldagen, dan moeten alle nodige giften 

vóór de volgende speeldag afgewerkt worden of binnen de 7 kalenderdagen indien het de laatste 

speeldag van de competitie betreft.  

(c) Berekening van de resultaten  

Als de overmacht wordt aanvaard en als het resultaat van een verkorte wedstrijd behouden blijft, 

dan moet het resultaat uitgerekend worden op basis van de VP-schaal die overeenkomt met het 

werkelijk aantal gespeelde giften conform artikel 13 en dit volgens de continue 20 – 0 schaal van de 

WBF.   

(d) Sancties  

In het geval van overmacht vervallen alle sancties.  
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 De overmacht wordt niet aanvaard 

Als de overmacht door de competitieleiding niet wordt aanvaard, dan zal er een forfaitscore 

toegekend worden aan het overtredende team conform artikel 54,  

tenzij :  

1. de wedstrijd met akkoord van het niet overtredende team toch werd gespeeld, eventueel in een 

verkorte vorm, waarbij minstens de helft van het aantal voorziene borden vergeleken en 

uitgerekend kon worden; in dat geval blijft het resultaat van de wedstrijd behouden en worden 

sancties toegepast zoals omschreven in artikel 53.01 (b); het resultaat moet uitgerekend worden 

op basis van de VP-schaal die overeenkomt met het werkelijk aantal gespeelde giften conform 

artikel 13 en dit volgens de continue 20 – 0 schaal van de WBF. 

2. het niet overtredende team akkoord ging om de wedstrijd op een andere datum (verder) te 

spelen en dit ook op het wedstrijdblad vermeldde; in dat geval worden eveneens sancties 

toegepast zoals omschreven in artikel 53.01 (b); een nieuwe datum wordt bepaald op dezelfde 

wijze als beschreven in artikel 51.01.  

Daarenboven kunnen bijkomende maatregelen genomen worden door de Commissie Ethiek en 

Discipline.     
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HOOFDSTUK 8 – OVERTREDINGEN EN SANCTIES  

 

Artikel 52.   Overtredingen  

Er wordt een onderscheid gemaakt naar gelang van de aard van de overtreding : 

(a) Overtredingen van administratieve aard 

Hieronder vallen alle overtredingen die geen gevolg hebben/hadden voor het verloop van de 

wedstrijd of van de competitie. 

(b) Overtredingen die verband houden met het spel zelf  

Hieronder vallen de bridge-gerelateerde overtredingen die impact hebben op het bridgespel zelf, 

maar niet leiden tot een forfaitscore.  

(c) Overtredingen met forfaitscore tot gevolg 

Hieronder vallen alle overtredingen waarvoor in dit reglement een bestraffing met een forfaitscore 

wordt voorzien. 

Sommige overtredingen kunnen onder meerdere categorieën vallen, afhankelijk van de gevolgen van de 

overtreding.  

 

Artikel 53.    Waarschuwingen en straffen 

 Algemene Principes 

(a) Administratieve overtredingen  

Sancties:  

- 1ste inbreuk :  waarschuwing 

- 2de gelijkaardige inbreuk :  1 VP straf 

- vanaf de 3de gelijkaardige inbreuk  : telkens 2 VP straf  

Bij laattijdigheid of bij nalatigheid bij het vervullen van administratieve verrichtingen zal het CS 

onmiddellijk een herinnering met een waarschuwing sturen per mail naar de club en de kapitein 

van het team (afhankelijk van de overtreding). Als daar niet op gereageerd wordt binnen de 7 

kalenderdagen, zal dit als een herhaling van de overtreding beschouwd worden en zal dus 1 VP straf 

toegekend worden. Het CS zal nogmaals een herinnering sturen per mail. Wordt ook daar niet op 

gereageerd binnen de 7 kalenderdagen, dan wordt een bijkomende straf van 2 VP opgelegd (3de 

voorkomen).   
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Daarbovenop kunnen in bepaalde specifieke gevallen, zie artikel 53.02, nog andere sancties 

genomen worden.  

(b) Overtredingen die verband houden met het spel zelf  

Dit zijn bridge-gerelateerde overtredingen die impact hebben op het bridgespel zelf 5, maar niet 

leiden tot een forfaitscore :  

Sancties:  

- 1ste inbreuk :  1 VP straf 

- 2de en volgende voorkomen van een gelijkaardige inbreuk :  telkens 3 VP straf 

- Als de inbreuk voor gevolg heeft dat de wedstrijd op een andere datum moet gespeeld of 

verdergezet worden: vanaf de 1ste inbreuk telkens 3 VP straf  

(c) Overtredingen die bestraft worden met een forfaitscore  

Indien de wedstrijd niet meer gespeeld kan worden of niet meer gespeeld kan worden op een 

reglementaire manier zoals voorzien in dit reglement, dan heeft dit een forfaitscore tot gevolg, zie 

artikel 54. 

In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden – nader omschreven in de subrubrieken van 

artikel 53.02 – kan de wedstrijd alsnog gespeeld worden. In dat geval vervalt de forfaitscore en zal 

een sanctie opgelegd worden zoals voorzien voor niet administratieve overtredingen die verband 

houden met het spel zelf. Deze uitzonderingsmaatregel kan echter nooit toegepast worden in 

Ereafdeling en ook nooit voor een wedstrijd van de beschermde speeldagen.   

 Specifieke gevallen 

(a) Competitiegegevens laattijdig/niet/niet correct meegedeeld 

Hieronder wordt verstaan : alle gegevens die volgens de bepalingen en de procedure van artikel 

5.06 aan de KBBF gemeld moeten worden.  

Wordt behandeld volgens de algemene principes van een administratieve overtreding. 

Met goedkeuring van de CL kan echter wel een contactpersoon doorgegeven worden die dienst 

doet als voorlopige kapitein. 

(b) Titularissen en teamspelers laattijdig/niet meegedeeld  

Wordt behandeld volgens de algemene principes van een administratieve overtreding. 

(c) Het niet of niet volgens de procedure doorgeven van een wijziging in 

datum/uur/lokaal/ omwisseling uit- en thuiswedstrijd 

Wordt behandeld volgens de algemene principes van een administratieve overtreding. 

 
5 Deze overtredingen zijn cumulatief over alle wedstrijden 
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Indien deze overtreding tot gevolg heeft dat de wedstrijd niet kan doorgaan, dan wordt het 

overtredende team bestraft met een forfaitscore conform artikel 54.  

Indien het niet overtredende team echter akkoord gaat om de wedstrijd op een ander moment te 

spelen (vóór de tweede speeldag volgend op de normaal voorziene datum in de kalender en vóór 

de beschermde speeldagen) en dit binnen de 5 kalenderdagen door beide kapiteins aan de CL 

kenbaar gemaakt wordt, dan wordt de forfaitregeling niet toegepast en blijft de straf beperkt tot 

de toepassing van de algemene principes van overtredingen die verband houden met het spel zelf. 

Deze uitzonderingsmaatregel kan evenwel nooit toegepast worden voor een wedstrijd geleid door 

een officieel aangeduide WL of voor een wedstrijd van de beschermde speeldagen.   

(d) Laattijdige aanvang van een wedstrijd 

Het team dat verantwoordelijk was voor de laattijdige aanvang van de wedstrijd wordt bestraft met 

1 VP straf per begonnen schijf van 5 minuten met een maximum van 3 VP’s. 

Als minder dan de helft van het totaal aantal voorzien giften gespeeld kan worden dan wordt het 

verantwoordelijke team bestraft met een forfaitscore conform artikel 54.  

Indien het niet verantwoordelijke team echter akkoord gaat om de nodige giften op een ander 

moment te spelen (vóór de limietdatum die door de CL wordt bepaald en vóór de beschermde 

speeldagen), dan wordt de forfaitregeling niet toegepast en blijft de straf beperkt tot de toepassing 

van de algemene principes van overtredingen die verband houden met het spel zelf. Deze 

uitzonderingsmaatregel kan evenwel nooit toegepast worden voor een wedstrijd geleid door een 

officieel aangeduide WL of voor een wedstrijd van de beschermde speeldagen.   

In geval van overmacht gelden artikel 51 en 55 en worden geen sancties opgelegd.   

(e) Afwezig team  

Het afwezige team wordt bestraft met een forfaitscore conform artikel 54. 

Indien het aanwezige team echter akkoord gaat om de wedstrijd op een ander moment te spelen 

(vóór de limietdatum die door de CL wordt bepaald en vóór de beschermde speeldagen) en dit 

binnen de 5 kalenderdagen door beide kapiteins aan de CL kenbaar gemaakt wordt, dan wordt de 

forfaitregeling niet toegepast en blijft de straf beperkt tot de toepassing van de algemene principes 

van overtredingen die verband houden met het spel zelf. Deze uitzonderingsmaatregel kan evenwel 

nooit toegepast worden voor een wedstrijd geleid door een officieel aangeduide WL of voor een 

wedstrijd van de beschermde speeldagen.   

In geval van overmacht gelden artikel 51 en 55 en worden geen sancties opgelegd.     

(f) Documenten niet aanwezig in het speellokaal 

Indien de vereiste documenten niet in de club aanwezig zijn (op papier, of beschikbaar voor inzage 

via internet en afprintbaar wat betreft de wedstrijdbladen en de formulieren), dan wordt dit  

behandeld volgens de algemene principes van een administratieve overtreding. 
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(g) Geen Engelse symmetrische speelkaarten   

Wordt behandeld volgens de algemene principes van een administratieve overtreding. 

Echter, als het niet verantwoordelijke team benadeeld is door deze speelkaarten, bijvoorbeeld door 

een vergissing in de honneurs, dan meldt de kapitein dit feit op het wedstrijdblad voor elke gift 

waarin zijn team benadeeld werd. Hij doet dit op dezelfde wijze als zou hij een arbitrage vragen, 

dwz spelverdeling, spelverloop en plaats of moment waar de vergissing plaatsvond moeten 

zorgvuldig genoteerd worden. De beoordeling hiervan zal aan de Hoofd-WL overgelaten worden. 

Indien deze van oordeel is dat er wel degelijk sprake is van nadeel, dan zal hij het resultaat van elke 

individueel beoordeelde gift automatisch annuleren en vervangen door een balans van +3 IMP’s 

voor het niet verantwoordelijke team.   

(h) Geen schermen 

Het niet gebruiken van schermen in een afdeling waar dit verplicht is, wordt behandeld volgens de 

algemene principes van overtredingen die verband houden met het spel zelf. 

(i) Zijn plaats verlaten tijdens een sessie 

Zijn plaats verlaten tijdens een sessie is in principe verboden, behalve in geval van 

hoogdringendheid. Een overtreding hiertegen wordt behandeld volgens de algemene principes van 

overtredingen die verband houden met het spel zelf. 

Bij vermoeden van misbruik kan de tegenstander zich wenden tot de WL (indien aanwezig) of tot 

de CL. Zowel de WL als de CL kunnen zich wenden tot de Commissie Ethiek en Discipline. 

(j) Overlast of lawaai 

Indien de overlast of het lawaai bewezen wordt geacht, dan wordt hiervoor een sanctie toegepast 

volgens de algemene principes van overtredingen die verband houden met het spel zelf. Deze 

sanctie komt bovenop een eventuele arbitrale score op één of meer giften. 

Als de overlast echter dermate groot is, dat het bezoekende team meent de wedstrijd niet op een 

normale manier (verder) te kunnen spelen, dan gelden de bepalingen van artikel 50. 

In geval van overmacht gelden artikel 51 en 55 en worden geen sancties opgelegd.   

(k) Het stopzetten van een wedstrijd 

Tenzij in gevallen van overmacht, wordt het stopzetten van een wedstrijd bestraft met een 

forfaitscore conform artikel 54.  

Daarnaast kunnen ook nog disciplinaire sancties opgelegd worden.  

Indien het niet overtredende team echter akkoord ging om de wedstrijd op een andere datum 

verder te spelen (vóór de limietdatum die door de CL bepaald wordt en vóór de beschermde 

speeldagen), dan wordt de forfaitregeling niet toegepast en blijft de straf beperkt tot de toepassing 

van de algemene principes van overtredingen die verband houden met het spel zelf. Deze 

uitzonderingsmaatregel kan evenwel nooit toegepast worden voor een wedstrijd geleid door een 

officieel aangeduide WL en ook nooit voor een wedstrijd van de beschermde speeldagen.   
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In geval van overmacht gelden artikel 51 en 55 en worden geen sancties opgelegd.   

(l) Het niet correct invullen van het wedstrijdblad  

Wordt behandeld volgens de algemene principes van een administratieve overtreding. 

Indien het echter het bezoekende team is dat verantwoordelijk is voor de overtreding, dan wordt 

de hierboven vermelde waarschuwing of straf en boete aan dit team opgelegd.  

(m) Het laattijdig of niet mededelen van de uitslag 

Het resultaat van de wedstrijden dient volgens de voorgeschreven procedure meegedeeld te 

worden de speeldag zelf vóór 20 u.  

Indien de uitslag later wordt doorgegeven dan wordt dit behandeld volgens de algemene principes 

van een administratieve overtreding. 

Indien de uitslag niet wordt doorgegeven, dan wordt dat niet meer beschouwd als een zuiver 

administratieve overtreding, maar wel als een ernstige nalatigheid die behandeld wordt op dezelfde 

manier als overtredingen die verband houden met het spel zelf.  

(n) Het laattijdig of niet opsturen van het wedstrijdblad 

Een kopie van het wedstrijdblad dient door de kapitein van het thuisteam naar het CS gestuurd te 

worden – via de competitietool of per mail – ten laatste de eerste werkdag na het spelen van de 

wedstrijd.  

Indien het wedstrijdblad laattijdig opgestuurd wordt, dan wordt dit behandeld volgens de 

algemene principes van een administratieve overtreding. 

Indien het wedstrijdblad niet wordt opgestuurd, dan wordt dit niet meer beschouwd als een louter 

administratieve overtreding, maar als een ernstige nalatigheid die behandeld wordt op dezelfde 

manier als overtredingen die verband houden met het spel zelf. 

Nota. Beide kapiteins moeten hun originele wedstrijdblad bijhouden tot 2 weken na de officiële 

bekendmaking van de einduitslag van de competitie. De originele wedstrijdbladen kunnen te allen 

tijde door het CS, de CL, de Hoofd-WL of een commissie opgevraagd worden.  

(o) Opstellen van een niet speelgerechtigde speler 

Een speler is niet speelgerechtigd als hij niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

competitie zoals omschreven in artikel 7. 

De deelneming aan een wedstrijd, zelfs gedeeltelijk, van een speler die niet speelgerechtigd is, heeft 

het verlies van de wedstrijd met een forfaitscore tot gevolg.   

Het CS zal hiervan onmiddellijk een melding sturen naar de kapitein van het team en naar de club 

waartoe het team behoort. 

Regularisatie is niet meer mogelijk. 
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Mocht echter blijken dat de speler in kwestie zijn inschrijving bij de club waartoe het team behoort 

waarvoor hij in de competitie aantrad, correct uitvoerde en hij zijn bijdrage aan de liga (VBL of LBF) 

tijdig via diezelfde club betaalde, maar dat de club door onachtzaamheid naliet de inschrijving van 

deze speler aan de liga door te geven, dan wordt deze speler toch als speelgerechtigd beschouwd 

op voorwaarde dat de speler, mits voorleggen van de nodige bewijsstukken, bij zijn liga 

geregulariseerd wordt binnen de 3 dagen na kennisgeving van de overtreding aan de betrokken 

club.     

Bij regularisatie brengt de betrokken liga de CL van de KBBF onmiddellijk op de hoogte, zodat de 

forfaitscore kan opgeheven worden; het betrokken team en de nalatige club worden dan enkel 

bestraft volgens de algemene principes van de administratieve overtredingen.  

Indien de betrokken speler en de betrokken club bovenstaande de bewijsstukken niet leveren of 

het nalaten de regularisatie binnen de gestelde termijn uit te voeren, dan volgt onherroepelijk een 

forfaitscore ten nadele van het team waarin de speler opgesteld werd voor alle wedstrijden 

waaraan hij deelnam, met alle daaraan verbonden sancties zoals beschreven in artikel 54.  

Daarenboven zal deze speler uitgesloten worden voor verdere deelname aan de nationale 

viertallencompetitie voor de rest van het seizoen.  

(p) Opstellen van een niet toegelaten speler 

Een speler wordt als niet toegelaten beschouwd, als hij geschorst werd door de WBF, de EBL, de 

KBBF, door één van beide liga’s of door een andere officiële bridge-instantie. 

De deelname aan een wedstrijd, zelfs gedeeltelijk, van een niet toegelaten speler, zoals omschreven 

in artikel 25, of van een geschorste speler heeft het verlies van de wedstrijd met een forfaitscore 

tot gevolg en de bepalingen van artikel 54 zijn van toepassing.  

De Commissie Ethiek en Discipline wordt van de feiten op de hoogte gebracht. 

Artikel 54.   Forfaitscore 

 Voor een wedstrijd vóór de beschermde speeldagen 

Wanneer bij toepassing van dit reglement of omwille van een ernstig feit vastgesteld door de 

Competitieleiding, door de Wedstrijdleiding of door de bevoegde Commissies 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 toegekend van minimaal 12 VP’s (schaal 20 – 0). Na afloop van het kampioenschap 

wordt de definitieve score bepaald afgerond tot op twee decimalen. Deze score is voor het niet 

overtredende team de meest gunstige van volgende mogelijkheden :  

1. ofwel: de werkelijke behaalde score. Indien de wedstrijd geheel of gedeeltelijk normaal verliep en 

indien minstens de helft van het aantal te spelen giften uitgerekend kan worden, dan wordt de 

wedstrijd uitgerekend op basis van het aantal uitrekenbare giften 
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2. ofwel: het gemiddelde van het niet overtredende team van alle andere werkelijk gespeelde 

wedstrijden 

3. ofwel: het complement van 20 (schaal 20 – 0) van het gemiddelde van alle andere werkelijk 

gespeelde wedstrijden van het overtredende team 

4. ofwel: 12 VP’s (schaal 20 – 0).  

Bovendien wordt voor elk team dat bestraft wordt met een forfaitscore aan de club waartoe dat team 

behoort de standaardboete opgelegd, waarvan het bedrag bepaald is in artikel 4. 

 Voor een wedstrijd van een beschermde speeldag 

➢ Zelfde maatregelen als beschreven in sectie 54.01  

➢ Bovendien wordt voor elk team dat bestraft wordt met een forfaitscore voor een wedstrijd van een 

beschermde speeldag, de standaardboete verdubbeld. 

➢ Daarenboven, als deze forfaitscore invloed heeft op het stijgen of dalen of op het behalen van een 

titel of een prijs, of op deelname aan play-offs of barrages of een vrije deelname aan tornooien van 

een team dat niet in overtreding is, dan zal : 

- het overtredende team na het kampioenschap automatisch degraderen naar de lagere 

afdeling.   

- indien het overtredende team mathematisch een dalend team is, dan zal het twee afdelingen 

degraderen 

- de standaardboete vermenigvuldigd worden met een bepaalde coëfficiënt afhankelijk van de 

afdeling waarin gespeeld wordt : 

- 80 € x 5 voor derde nationale = 400 € 

- 80 € x 6 voor tweede nationale = 480 € 

- 80 € x 7 voor eerste nationale  = 560 € 

- 80 € x 8 voor ere-afdeling    = 640 €  

Het team dat degradeert, zal vervangen worden zoals beschreven in artikel 25.   
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HOOFDSTUK 9 – JURIDISCHE PROCEDURES 

 

Artikel 55.   Overmacht  

 Overmacht 

Er kan sprake zijn van overmacht indien aan volgende 3 voorwaarden is voldaan : 

• een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis, 

• geen enkele verantwoordelijkheid van de betrokken speler(s) of het team, 

• onoverkomelijk6 van aard 

waardoor de naleving van de reglementen onmogelijk is/was  

 Ontvankelijkheid  

Om ontvankelijk te zijn als een situatie van overmacht moet aan de volgende voorwaarden voldaan 

worden : 

- De situatie moet voldoen aan de voorwaarden omschreven in de definitie in artikel 55.01 

- De overmacht moet onmiddellijk aan de CL gemeld worden  

- De juiste procedure voor het aanvragen van uitzonderingsmaatregelen omwille van overmacht 

moet gevolgd worden 

- De aanvraag tot uitzonderingsmaatregelen omwille van overmacht moet duidelijk gemotiveerd zijn 

(a) Meldingstermijn 

De overmacht moet aan de CL gemeld worden zodra de situatie zich voordoet. Bovendien moet de 

aanvraag tot het bekomen van uitzonderingsmaatregelen wegens overmacht binnen de 24 u 

overgemaakt worden aan de CL per mail of via de website.  

(b) Procedure  

De procedure omschreven in artikel 55.03 dient strikt gevolgd te worden.  

(c) Motivatie  

De aanvraag tot uitzonderingsmaatregelen omwille van overmacht moet voldoende gemotiveerd 

zijn. De omstandigheden moeten duidelijk omschreven worden, alsook de pogingen die men 

gedaan heeft om deze situatie te vermijden of om de problemen op te lossen.  

 
6 Onoverkomelijk : dit wil zeggen dat de speler(s) en/of het team alle mogelijke voorzorgen hadden genomen 

om de reglementen te kunnen naleven of om een redelijke oplossing te vinden, en dit desondanks niet mogelijk 

was.  
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De eventuele bewijslast ligt bij de partij die de aanvraag indient.  

 Procedure 

(a) In niet dringende of semi-urgente situaties 

De aanvraag moet door de (dienstdoende) kapitein van het team per email of via de website 

overgemaakt worden aan het CS.   

(b) Bij hoogdringendheid 

Bij hoogdringendheid dient men onmiddellijk de CL per tel/gsm te contacteren. De officiële 

aanvraag tot uitzonderingsmaatregelen moet uiterlijk 24 u na de feiten per mail of via de website 

overgemaakt worden aan het CS.  

In wedstrijden geleid door een WL zal deze de CL contacteren.  

De situatie wordt behandeld conform de bepalingen van artikel 55.04 en zal erop gericht zijn om 

de wedstrijd indien mogelijk toch te laten doorgaan en minstens de helft van het totaal aantal 

voorziene giften te laten spelen (de geest van het bridgespel respecterend). 

 Beslissing  

De beslissing ten gronde wordt genomen door de CL binnen de 7 werkdagen.  

In dringende gevallen kan de CL een voorlopige beslissing nemen om de wedstrijd te laten 

doorgaan.  

Als de overmacht aanvaard wordt, zijn er geen sancties. Wat betreft het eventueel 

spelen/verderspelen/herspelen van een wedstrijd, zie de betreffende artikels. 

               
              Indien de overmacht niet aanvaard wordt, zullen sancties toegepast worden die kunnen gaan van 

een waarschuwing of een straf conform artikel 53 tot een forfaitscore conform artikel 54.  

Bovendien kan ook nog een disciplinaire maatregel uitgesproken worden door de Commissie Ethiek 

en Discipline.  

Het CS maakt deze beslissing zo snel mogelijk per mail bekend aan de betrokken teams en 

publiceert de beslissing op de website.  

Indien één van de kapiteins niet akkoord gaat met de beslissing ten gronde, kan hij hiertegen in 

beroep gaan volgens het reglement van de Beroepscommissie, dat op de website van de KBBF kan 

geraadpleegd worden.  

 Bijzondere situaties 

Bijzondere situaties van overmacht kunnen zich voordoen in volgende omstandigheden : 
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(a) Weersomstandigheden  

Te laat komen door hevige sneeuwval of andere atmosferische omstandigheden kan enkel als een 

reden van overmacht beschouwd worden als deze weersomstandigheden plots en onaangekondigd 

optraden, of als men - wanneer deze weersomstandigheden wel via allerhande media 

aangekondigd waren - alle mogelijke voorzorgen had genomen om laattijdigheid te voorkomen 

door vroeger te vertrekken of een andere manier van vervoer te kiezen. De bewijslast hiervoor ligt 

geheel bij het team dat niet tijdig aanwezig was/kon zijn. 

(b) Verkeersomstandigheden  

Te laat komen wegens problemen met het openbaar vervoer of wegens verkeersproblemen met 

eigen vervoermiddelen, ongeval of pech zijn in principe geen reden van overmacht, tenzij de 

vertrektijd toeliet om in normale omstandigheden minstens een half uur voor het normale 

aanvangsuur aanwezig te zijn en dat het oponthoud meer dan 30 minuten bedroeg. De bewijslast 

hiervoor ligt geheel bij het team dat niet tijdig aanwezig was/kon zijn. 

Aangekondigde vertragingen of aangekondigde stakingen van het openbaar vervoer zijn evenmin 

een reden van overmacht.  

 

 



 
 

AFKORTINGEN EN DEFINITIES 

 

KBBF Koninklijke Belgische Bridge Federatie 

Bestuur De Raad van Bestuur van de Belgische Bridge Federatie 

CNC Commissie Nationale Competities 

CL Competitieleider van de KBBF 

CS Commissie Secretariaat 

Hoofd-WL 
Wedstrijdleider aangesteld door de KBBF. 

Hij voert de arbitrages uit van alle wedstrijden waarvoor geen WL ter plaatse aangesteld is. 

WL 
Wedstrijdleider aangesteld door de KBBF voor arbitrages ter plaatse tijdens de wedstrijden 

zelf. 

Website Website van de Belgische Bridge Federatie: www.rbbf.be.  

LBF Ligue des cercles de Bridge de la Communauté Culturelle de langue Française 

VBL Vlaamse Bridge Liga 
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APPENDIX  B Omzettingstabel   IMP – VP - schaal : 20-0 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

IMP IMP IMP IMP IMP

0 10.00 10.00 20 13.44 6.56 40 15.97 4.03 60 17.84 2.16 80 19.22 0.78

1 10.20 9.80 21 13.59 6.41 41 16.08 3.92 61 17.92 2.08 81 19.28 0.72

2 10.39 9.61 22 13.73 6.27 42 16.19 3.81 62 18.00 2.00 82 19.34 0.66

3 10.58 9.42 23 13.87 6.13 43 16.29 3.71 63 18.08 1.92 83 19.40 0.60

4 10.77 9.23 24 14.01 5.99 44 16.39 3.61 64 18.16 1.84 84 19.46 0.54

5 10.96 9.04 25 14.15 5.85 45 16.49 3.51 65 18.23 1.77 85 19.51 0.49

6 11.14 8.86 26 14.28 5.72 46 16.59 3.41 66 18.30 1.70 86 19.56 0.44

7 11.32 8.68 27 14.41 5.59 47 16.69 3.31 67 18.37 1.63 87 19.61 0.39

8 11.50 8.50 28 14.54 5.46 48 16.79 3.21 68 18.44 1.56 88 19.66 0.34

9 11.68 8.32 29 14.67 5.33 49 16.89 3.11 69 18.51 1.49 89 19.71 0.29

10 11.85 8.15 30 14.80 5.20 50 16.98 3.02 70 18.58 1.42 90 19.76 0.24

11 12.02 7.98 31 14.93 5.07 51 17.07 2.93 71 18.65 1.35 91 19.81 0.19

12 12.19 7.81 32 15.05 4.95 52 17.16 2.84 72 18.72 1.28 92 19.86 0.14

13 12.35 7.65 33 15.17 4.83 53 17.25 2.75 73 18.79 1.21 93 19.91 0.09

14 12.51 7.49 34 15.29 4.71 54 17.34 2.66 74 18.86 1.14 94 19.96 0.04

15 12.67 7.33 35 15.41 4.59 55 17.43 2.57 75 18.92 1.08 95 20.00 0.00

16 12.83 7.17 36 15.53 4.47 56 17.52 2.48 76 18.98 1.02

17 12.99 7.01 37 15.64 4.36 57 17.60 2.40 77 19.04 0.96

18 13.14 6.86 38 15.75 4.25 58 17.68 2.32 78 19.10 0.90

19 13.29 6.71 39 15.86 4.14 59 17.76 2.24 79 19.16 0.84

VP scale 40 boards
VP VP VP VP VP

IMP IMP IMP IMP IMP

0 10.00 10.00 20 13.78 6.22 40 16.46 3.54 60 18.37 1.63 80 19.73 0.27

1 10.22 9.78 21 13.94 6.06 41 16.57 3.43 61 18.45 1.55 81 19.80 0.20

2 10.44 9.56 22 14.09 5.91 42 16.68 3.32 62 18.53 1.47 82 19.85 0.15

3 10.65 9.35 23 14.24 5.76 43 16.79 3.21 63 18.61 1.39 83 19.90 0.10

4 10.86 9.14 24 14.39 5.61 44 16.90 3.10 64 18.69 1.31 84 19.95 0.05

5 11.07 8.93 25 14.54 5.46 45 17.01 2.99 65 18.76 1.24 85 20.00 0.00

6 11.27 8.73 26 14.68 5.32 46 17.11 2.89 66 18.83 1.17

7 11.47 8.53 27 14.82 5.18 47 17.21 2.79 67 18.90 1.10

8 11.67 8.33 28 14.96 5.04 48 17.31 2.69 68 18.97 1.03

9 11.86 8.14 29 15.10 4.90 49 17.41 2.59 69 19.04 0.96

10 12.05 7.95 30 15.24 4.76 50 17.51 2.49 70 19.11 0.89

11 12.24 7.77 31 15.37 4.63 51 17.60 2.40 71 19.18 0.82

12 12.42 7.58 32 15.50 4.50 52 17.69 2.31 72 19.25 0.75

13 12.60 7.40 33 15.63 4.38 53 17.78 2.22 73 19.32 0.68

14 12.78 7.23 34 15.76 4.25 54 17.87 2.13 74 19.38 0.62

15 12.95 7.05 35 15.88 4.13 55 17.96 2.04 75 19.44 0.56

16 13.12 6.88 36 16.00 4.00 56 18.05 1.95 76 19.50 0.50

17 13.29 6.71 37 16.12 3.88 57 18.13 1.87 77 19.56 0.44

18 13.46 6.55 38 16.24 3.76 58 18.21 1.79 78 19.62 0.38

19 13.62 6.38 39 16.35 3.65 59 18.29 1.71 79 19.68 0.32

VP scale 32 boards
VP VP VP VP VP
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