HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Waarom een huishoudelijk reglement?
Een van de doelstellingen van onze club is een prettige en ontspannen omgeving creëren
voor iedere deelnemende bridger, ongeacht zijn of haar speelniveau. Deze doelstelling kan
enkel gerealiseerd worden als alle aanwezigen daaraan meewerken, want als mensen iets
samen in clubverband doen, moeten er afspraken gemaakt worden. Deze afspraken zijn
belangrijk. Ze zorgen ervoor, dat ieder individu weet wat wel en niet kan op onze club.
Iedereen weet hierdoor wat van hem of haar verwacht wordt. En iedereen weet ook wat
men mag verwachten van anderen. Dit geeft elke bezoeker van onze club dan ook het recht
om andere bezoekers aan te spreken op de handelingen die in strijd zijn met deze afspraken.
Indien je deelneemt aan één van de activiteiten van onze club, betekent dit dat je instemt
met ons huishoudelijk reglement en je dit dus bijgevolg ook naleeft.
Het bestuur van Bridgeclub Boechout Capenberg behoudt zich het recht voor om bij
overtreden en dus niet volgen van de hierna omschreven afspraken, in te grijpen.
Schade aan gebouwen of eigendommen van derden zullen worden verhaald. Het bestuur is
niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van goederen en/of eigendommen van de
deelnemers.

Op de club.
Respect
Bij deze afspraken zijn we er van uitgegaan, dat we respect hebben voor onze medemensen.
Zowel voor, na, als tijdens het bridgespelen, wordt er met respect omgegaan met elkaar.

Roken
Er heerst een strikt rookverbod in de speellokalen. Er mag enkel buiten gerookt worden.

Consumpties
Consumpties worden gebruikt van de cafetaria van Capenberg Oxaco Center. Geenszins is
het gebruik van eigen dranken toegestaan.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt beëindigd ofwel door ontslag (schriftelijk aan de voorzitter of de
secretaris), ofwel door overlijden, ofwel door uitsluiting uit de club ofwel door niet betaling
van het lidgeld (na herinnering).
Men kan uit de club uitgesloten worden wegens het niet nakomen van de verplichtingen,
wegens het niet onderschrijven van de Privacy-verklaring, wegens wangedrag of het niet
naleven van het huishoudelijk reglement of wegens handelingen en gedragingen die de
Bridgeclub Boechout Capenberg schade toebrengen.

Lidgeld
Het jaarlijks lidgeld voor de Vlaamse Bridgeliga loopt van 1/9 tot 31/8.
Het lidgeld voor de club loopt momenteel van 1/1 tot 31/12.
Mensen die via een andere club aangesloten zijn bij de VBL, betalen enkel het lidgeld van de
club.
Mits betaling van het “stoelgeld” kunnen niet-leden deelnemen aan de wekelijkse
bridgezittingen, niet aan de clubactiviteiten die voorbehouden zijn aan de leden van de club
tenzij na uitzonderlijke toestemming van het bestuur.
Lidgeld en stoelgeld worden jaarlijks bepaald door het bestuur en medegedeeld via de
website en gemotiveerd in de AV.
De lidgelden worden door de penningmeester geïnd voor de aanvang van het seizoen.
Ingeval van uitsluiting, schorsing of ontslag heeft een lid geen recht op teruggave van deel of
geheel van de bijdragen bepaald in de statuten en het Huishoudelijk Reglement (lidgeld of
inleggeld) die dat lid betaald heeft aan de club, noch de kwijtschelding ervan als hij die
bijdragen nog verschuldigd is.

Organisatie clubtornooien.
Er worden 2 clubnamiddagen georganiseerd:
Op maandagnamiddag o.l.v. Clubtornooileider(CTL) Roland Bracke. (GSM 0472 11 35 80) en
ook op donderdagnamiddag o.l.v. Clubtornooileider(CTL) Jacques Myncke.(GSM
0497.28.74.74)
Iedereen moet zich per 2 aanmelden uiterlijk om 13.35 u. Er wordt steeds gespeeld in één
zaal. De lijst van de deelnemende duo’s (zowel voor maandag als voor donderdag) kan ten
allen tijde worden opgevraagd. Leden, wiens partner belet is, zoeken dus zelf een vervanger.
Enkele leden hebben aangegeven soms beschikbaar te zijn. Deze lijst kan eveneens bekomen
worden. Vanaf 1/1/2020 wordt er ook op maandag een klassement opgemaakt.

Tijdens het bridgetornooi
Op tijd aanwezig zijn.
De namiddagbridge start maandag en donderdag om 13.45u.
Om een vlotte organisatie van het tornooi mogelijk te maken, vragen wij aan alle
deelnemende bridgers om ten laatste 10 min voor aanvang van het tornooi aanwezig te zijn.
Indien je dit niet haalt, volstaat een telefoontje naar de CTL of de voorzitter met de melding
dat u onderweg bent. Zodoende kan de tornooileider dit probleemloos inplannen.

Hoffelijkheid aan tafel: geen lessen geven aan de tegenpartij en ook geen
commentaar geven op de partner.
Citaat uit art 74 van de spelregels
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of
verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou
kunnen verstoren.
Aan de bridgetafel is een hoffelijke houding verplicht. Dat betekent dat een speler in
overtreding is als zijn houding een vervelend gevoel oproept bij zijn tafelgenoten. Dat klinkt
vrij logisch en eenvoudig. Toch wordt juist deze spelregel het meest overtreden van alle
spelregels! Kennelijk ontstaan er regelmatig situaties waarin de normen van hoffelijkheid
gemakkelijk worden vergeten. En dit zowel naar de tegenpartij (b.v. lessen geven aan de
tegenpartij) als naar eigen partner (b.v. commentaar geven over een foutieve beslissing).
Bij wangedrag, geeft de CTL of de voorzitter één waarschuwing. Bij herhaling kan een
sanctie volgen. Wat verstaan wij o.a. onder wangedrag: luidruchtig gedrag aan tafel – ruziën
of discussiëren met partner, tornooileider of tegenstander – bewust traag spelen –
onbeleefdheid gedrag of schelden.

Verloop van de namiddag
Er wordt steeds gespeeld in één zaal.
De loopkaarten worden willekeurig toegewezen. Er is géén keuze. Uiteraard kan in
uitzonderlijke gevallen een noord-kaart gereserveerd worden om medische reden. Iedereen
moet na ontvangst van de loopkaart zo vlug mogelijk plaats nemen aan de toegewezen tafel.
Er wordt pas gestart als de bridgemates geactiveerd zijn en de voorzitter of wedstrijdleider
duidelijk een teken heeft gegeven.
De klok dient stipt gerespecteerd. Het 1e belsignaal is een verwittiging dat er nog 5 min te
spelen zijn. Bij het 2e belsignaal mag er geen spel meer begonnen worden. Het is ieders
verantwoordelijkheid. Iedereen blijft aan tafel zitten tot het 2de belsignaal .
.

Vanaf de tweede ronde worden de bakjes steeds per 2 opeenvolgende genomen (ofwel de
eerste 2, ofwel de laatste 2).
Het bakje dat gespeeld wordt, moet steeds op tafel blijven liggen, zichtbaar voor alle spelers,
arbiter en tornooileider en mag niet gedraaid worden. Het toezicht hierop valt onder de
verantwoordelijkheid van de Noord-speler.
De bakjes dienen ook tijdig worden teruggebracht.
Stilte tijdens het bridgen. Bridge is een denksport. Voor de meeste bridgespelers verloopt
het denken optimaal als er geen afleidingen zijn. M.a.w. wanneer er een algemene stilte is
tijdens het spelen.
Wisselen van ronde na het 2e belsignaal. In het verlengde van vorig punt, vragen wij dat alle
bridgers die vroegtijdig hun ronde beëindigen, rustig aan de tafel blijven zitten totdat de
tornooileider het signaal geeft om te wisselen. Indien je de tafel toch vroegtijdig wenst te
verlaten, dient dit in alle rust en kalmte te gebeuren zodat de concentratie van de nog
spelende bridgers hierdoor niet verstoord wordt.
Wisselen bakjes volgende ronde. Het OW-paar is verantwoordelijk om de gespeelde bakjes
op te halen en ook terug te brengen naar de wisseltafel.
Biedsystemen: Afspraken tussen partners moeten steeds gealerteerd worden.
Op het roepen van een arbiter ligt nog vaak een taboesfeer. Nochtans, wij kunnen dit als
bridgeclub alleen maar aanmoedigen. Bij twijfel of afwijking bij het bied- of speelverloop is
het correct om het advies van een arbiter in te winnen. Dit zorgt ervoor dat iedereen correct
geïnformeerd wordt van de mogelijkheden, zodat er achteraf geen wrijvingen of een
onprettig gevoel bij één van de twee partijen blijft hangen. En nogmaals dit mag nooit gezien
worden als een “aanval”, maar steeds als een correct informeren over de juiste gang van
zaken.
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
de slagen expliciet uitgelegd.

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 (CTL) tijdens de
onderbreking. Dan is het resultaat en de uitslag nog aan te passen.
Een ronde bye. Soms is een bye niet te vermijden. Als men een ronde bye is, is het
respecteren van de stilte natuurlijk ook van toepassing. Tijdens deze bye-ronde vragen we
bij voorkeur dat men rustig plaatsneemt in de cafetaria.
Kibitzer. Als kibitzer vraag je steeds aan de persoon achter wie je wil plaatsnemen of hij/zij
hiertegen bezwaar heeft. Indien ja, is kibitzen achter deze persoon niet mogelijk. Als kibitzer
moet je je onthouden van elke vorm van commentaar, gebarentaal of mimiek. Je respecteert
volledig het bied- en spelverloop en bent enkel toeschouwer. Je moet steeds neerzitten en je
mag enkel 1 hand zien.

Na het bridgetornooi.
Materiaal opbergen
Veel handen maken het werk licht. Daarom vragen wij aan elke speler om op het einde van
het tornooi zijn biedingbox te sluiten en de tafelkleedjes, de loopkaarten, de biedingboxen
en de bridgemates te verzamelen, zodat alles netjes kan worden opgeborgen in de kast.

Stilte bij het afroepen van de uitslag
Ook hier vormt respect de basis voor deze afspraak. Respect voor het werk van de
tornooileider en respect voor de uitslag van uw medebridgers. Door een algehele stilte te
respecteren tijdens het afroepen van de uitslag, verloopt dit snel, ordelijk en hoorbaar voor
iedereen.

Klassementen
Er worden 2 klassementen opgesteld. Nieuwe leden of nieuw gevormde koppels worden het
eerste jaar niet opgenomen in “het klassement handicap”; elk duo moet het vorige jaar, dus
minimaal 25 X samen gespeeld hebben om in aanmerking te komen. Voor een prijs,
uitgereikt tijdens de feestzitting, moet men ook minimaal 25 keer hebben gebridged.

Diversen
Respecteer ook de nodige hygiëne bij toiletbezoek.
Indien maandag of donderdag op een feestdag valt, wordt er gebridged op een andere
namiddag of wordt het bridgen geannuleerd. Dit wordt tijdig aan alle leden gemeld.
leden kunnen te allen tijde ideeën binnen brengen bij het bestuur en voorstellen doen om
het huishoudelijk reglement te verbeteren of aan te vullen.

Alvast bedankt voor uw medewerking
Het bestuur van Bridgeclub Boechout Capenberg

