
Clubreglement, van toepassing vanaf 1/11/2017. 
 

Melden afwezigheden: 
- De normale gang (en veruit de eenvoudigste) is dat alle clubleden op de 

bridgenamiddag verwacht worden. Is een lid verhinderd dan moet hij/zij 

Willy MERTENS (liefst via mail willie.mertens@gmail.com of 03/455.92.43 

of 0494/396039) zo vlug mogelijk verwittigen. Afmelden kan tot uiterlijk 

woensdagavond 20 u.! 

- Voor echte “noodgevallen” (afwezigheid pas geweten in de loop van 

donderdagvoormiddag) verwittig je én de voorzitter (Willy Mertens op 

GSM 0494/396039) én je partner. Deze laatste zoekt eventueel zelf nog 

een oplossing.  

- Indien vooraf niets is afgesproken, worden “wezen” (dit zijn spelers 

waarvan de partner niet kan komen én deze tijdig afgemeld heeft) 

donderdagvoormiddag gekoppeld door de voorzitter. Op basis van de 

maandelijkse prestatiestaten worden die wezen gelinkt, die van niveau het 

dichtst bij elkaar staan. 

- Enkelingen, die mekaar wel vooraf hebben gevonden, verwittigen de 

voorzitter hiervan voor woensdagavond, liefst via mail.   

 

Bridgenamiddag: 
- De namiddagbridge start om 13.45 u. Iedereen wordt gevraagd om 

uiterlijk 13.35 u. aanwezig te zijn.  

- De loopkaarten worden vooraf geschud. Bij binnenkomst neemt iedereen 

de bovenste loopkaart. Er is dus géén keuze. Uiteraard kan in 

uitzonderlijke gevallen kan een noord -kaart gereserveerd worden.  

- Er wordt pas gestart als de bridgemates geactiveerd zijn en de voorzitter 

of wedstrijdleider duidelijk een teken heeft gegeven.  

- De klok dient stipt gerespecteerd. Na het signaal wordt normaal geen spel 

meer begonnen. Het is ieders verantwoordelijkheid . Bij overtreding zal 

men verplicht worden om “niet gespeeld” in te brengen. Bij herhaalde 

overtreding zal een sanctie volgen.  

- Iedereen blijft aan tafel zitten tot het 2de belsignaal. Zo heb je nog 2 

minuten om van tafel te wisselen.  

- Als er gebridged wordt in 2 zalen, spelen in zaal A 13 of 14 paren met de 

witte bakjes op de bruine tafelkleedjes. In zaal B wordt gespeeld met de 

zwarte bakjes op de groene tafelkleedjes. In zaal B worden de bakjes 

voor de eerste ronde vooraf op de tafels gelegd.  

- Er wordt in geen geval opnieuw gedeeld. 



- Vanaf de tweede ronde worden de bakjes steeds per 2 opeenvolgende 

genomen (ofwel de eerste 2, ofwel de laatste 2). In zaal A mag men altijd 

alle 4 de bakjes nemen. 

- Het bakje dat gespeeld wordt, blijft STEEDS in de juiste richting en best 

in het midden op tafel staan.  

- De bakjes dienen ook tijdig te worden terug gebracht.  

- Alle biedingen blijven liggen tot na de uitkomst. 

- Alle spelers laten de slagen liggen tot het resultaat is ingebracht in de 

bridgemate; zo kan er geen discussie zijn.  

- Onder geen enkel beding worden de kaarten van een andere speler 

aangeraakt; ook niet deze van dummy… zelfs niet als leider! 

- Gebruik van documenten of spiekbriefjes is sterk af te raden. Doorgeven 

is in geen enkel geval toegelaten! 

- Vermijd abnormaal lang nadenken; zeker als beide partijen in de bieding 

zijn. Dit kan ongeoorloofde informatie geven.  

- Bij claimen wordt het spel gestaakt, worden de kaarten getoond en wordt 

de volgorde van slagen uitgelegd.  

- Stilte en respect is een noodzaak en geldt voor iedereen.  

- Respecteer ook de nodige hygiëne bij toiletbezoek.  

- Bridgemates dienen met de nodige aandacht te worden ingevuld door 

noord én grondig nagekeken door oost. Na het laatste spel worden ze 

onmiddellijk afgesloten en terug ingeleverd.  

- Betwistingen of correcties tijdens de bridgenamiddag kunnen gemeld 

worden via een briefje met akkoord van beide teams of rechtstreeks aan 

de wedstrijdleider tijdens de onderbreking. Dan is het resultaat en de 

uitslag nog aan te passen. 

- Betwistingen of correcties na de wedstrijd kunnen tot zaterdagavond 

worden ingediend, mits akkoord van beide partijen, via een mailtje aan de 

wedstrijdleider die de uitslagen toestuurde.   

- Indien donderdag op een feestdag valt, wordt er gebridged op een andere 

namiddag. Deze wordt tijdig aan alle leden gemeld. 

- Er worden 2 klassementen opgesteld. Nieuwe leden of nieuw gevormde 

koppels worden het eerste jaar niet opgenomen in het “klassement 

handicap”; elk duo moet in het vorige jaar dus minimaal 20 x samen 

gespeeld te hebben om in aanmerking te komen. Voor een prijs, uitgereikt 

tijdens de feestzitting, moet men ook minimaal 20 keer hebben gebridged.  

 

Voorstellen:  
Alle leden kunnen ten allen tijde ideeën binnen brengen bij het bestuur en 

voorstellen doen om dit clubreglement te verbeteren of aan te vullen.  

 


