
Koninklijke Academie Union-Sandeman 

Wedstrijdreglement Bridge 
 

Waarom een wedstrijdreglement? 

Union-Sandeman heeft tot één van haar doelstellingen een prettige en ontspannen omgeving voor 

iedere deelnemende bridger te creëren, 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 kan en wat niet kan op onze club. Iedereen weet hierdoor wat 

er van hem of haar wordt verwacht. 

Iedereen weet dan ook wat men mag verwachten van anderen. Dit geeft elke bezoeker van onze club 

ook het recht om andere bezoekers aan te spreken op handelingen en gedragingen die in strijd zijn 

met deze afspraken. Indien je deelneemt aan één van de bridgeactiviteiten van Union-Sandeman 

betekent dit dat je instemt met het huishoudelijk reglement van de VZW en met het wedstrijdreglement 

van de bridgeafdeling en je dit dus ook naleeft. 

Het bridgebestuur van Union-Sandeman, bijgestaan door de ethische commissie, behoudt zich het 

recht voor om bij een overtreding disciplinair in te grijpen. De Raad van Bestuur van de VZW is 

bevoegd voor overtredingen tegen het huishoudelijk reglement. 

 

1. Tornooien 

 

1.1. Wekelijkse Tornooien 

Maandag om 14u30: categorie D 

Maandag om 19u30: enkel eerste en tweede jaars beginners toegelaten of equivalent niveau 

Dinsdag om 19u30: categorie F (alles toegelaten) 

Donderdag om 14u30: categorie D 

Vrijdag om 19u30: categorie A voor beginners met gevorderden 

Zaterdag om 14u30 (indien geen ander tornooi): categorie D, viertallen indien mogelijk 

De vermelde categorieën stemmen overeen met de categorieën gedefinieerd door de Vlaamse 

Bridge Liga in het reglement Biedsystemen. 

 

1.2. Speciale Tornooien 

De club organiseert op verschillende momenten speciale tornooien. Deze tornooien beginnen steeds 

om 14u00 en worden ingedeeld in categorie D. Een uitzondering is het maandelijks aperitieftornooi, 

dat begint om 10u en waar enkel het basissysteem voor beginners is toegelaten. 

 

1.3. Open Tornooien 

De club organiseert ook tornooien die toegankelijk zijn voor buitenstaanders, die aangesloten 

moeten zijn bij de Vlaamse Bridge Liga of een andere regionale of nationale liga. Deze tornooien 

hebben een eigen reglement. 

 

 



 

2. Tijdens het tornooi 

 

2.1. Op tijd aanwezig zijn 

Om een vlotte organisatie van het tornooi mogelijk te maken, vragen wij aan alle deelnemende 

bridgers om ten laatste 5 minuten voor de aanvang van het tornooi aanwezig te zijn. Indien u niet op 

tijd aanwezig kan zijn, volstaat een telefoontje naar de club met de melding dat u onderweg bent. Het 

staat de tornooileider vrij om mensen die onverwittigd te laat komen, te weigeren. 

 

2.2. Dronkenschap 

Dronkenschap is niet toegelaten. De tornooileider is gemachtigd om spelers die zich dronken 

aanmelden bij het inschrijven, deelname aan het tornooi te weigeren. 

 

2.3. Drankbestellingen 

Om een vlotte en goede bediening aan tafel mogelijk te maken, werkt Union-San deman met drank- 

briefjes waarop u uw bestelling kan doorgeven. Deze briefjes zijn terug te vinden op elke bridgetafel 

en aan de bar. Vul hierop uw bestelnummer, naam, tafelnummer, bestelling en handtekening in en 

geef dit af aan de bar. De bestelling zal dan aan de aangegeven tafel gebracht worden. 

 

2.4. Stilte 

Bridge is een denksport. Voor de meeste bridgespelers  verloopt het denken optimaal indien er geen 

afleidingen zijn, m.a.w. wanneer er een algemene stilte is tijdens het spelen. Ons lokaal is erg gevoelig 

voor lawaai. We vragen dan ook als u gedaan heeft met spelen, u zich buiten de speelzaal begeeft (zie 

ook 2.9). 

 

2.5. Hoffelijkheid 

 

 

 

 

 

 

Aan de bridgetafel is een hoffelijke houding verplicht. Dat klinkt vrij logisch en eenvoudig. Toch 

wordt deze spelregel, artikel 74A, 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. ongevraagd lessen geven aan de tegenpartij, als naar eigen partner b.v. 

commentaar geven over een foutieve beslissing. 

De tornooileider wordt best zo snel mogelijk aan tafel geroepen, ook door spelers aan andere tafels. 

De tornooileider zal in eerste instantie de situatie proberen te bedaren. Bij onethisch gedrag aan 

tafel kunnen volgende sancties worden opgelegd naargelang de ernst van de overtreding: een 

waarschuwing, puntenaftrek, verwijdering uit het tornooi of een andere sanctie genomen door het 

bridgebestuur, op advies van de ethische commissie. 

2.6. Ethische commissie 

De ethische commissie wordt bijeengeroepen als er een verslag is opgemaakt van een incident of 

fout gedrag van de speler. Dit verslag wordt door het bridgebestuur overgemaakt aan de voorzitter 

van de ethische commissie, die vervolgens een commissie samenstelt bestaande uit minstens drie 

personen, waaronder minstens één wedstrijdleider, minstens één lid van het bridgebestuur en 

minstens één persoon die geen lid is van het bridgebestuur. De voorzitter van de ethische commissie 

Citaat uit artikel 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. 



wordt benoemd door het bridgebestuur.   Elke betrokkene heeft het recht om gehoord te worden 

door de ethische commissie.  

De ethische commissie heeft in de eerste plaats de functie om te bemiddelen en kan mits motivering 

sancties suggereren aan het bestuur gaande van een blaam tot tijdelijke of definitieve schorsing van 

het lid al naargelang de ernst van de overtreding. Elke beslissing van de commissie moet eveneens 

door het bridgebestuur worden bekrachtigd. 

2.7. Tornooileiding 

Instructies van de tornooileiding dienen steeds aanvaard te worden zonder enige opmerking. 

Hetzelfde geldt voor arbitrages. De tornooileider zal steeds sancties kunnen toepassen in verhouding 

met de ernst van de overtreding. Het kan ook leiden tot uitsluiting indien de normale gang van het 

tornooi door de ongehoorzaamheid in gedrang komt. 

 

2.8. Beroepsprocedure 

Indien de tornooileider van oordeel is dat er twijfel is over zijn of haar beslissing, zal hij of zij de 

betrokken spelers informeren over de mogelijkheid van een beroep. Zelfs als dat niet gebeurt, hebben 

de spelers de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing, zolang die beslissing niet 

technisch of procedureel is. 

 

Een beroepsformulier wordt ingevuld en bezorgd aan het bridgebestuur. Zij stelt dan een 

beroepscommissie samen met drie spelers, waarvan minstens één wedstrijdleider. 

 

2.9. Wisselen van ronde 

Elke ronde heeft een beperkte tijd die bepaald wordt door de tornooileider. Spelers die een gift 

beginnen spelen later dan vijf minuten voor het einde van de ronde en te laat gedaan hebben, krijgen 

bij de eerste overtreding een waarschuwing en bij volgende overtreding een procedurele straf van 

50% van de top. Indien een tafel beslist om de gift niet te spelen, krijgen de paren aan die tafel voor 

die gift hun gemiddelde score van het volledige tornooi, indien geen van de spelers in fout is, en 

minstens 60% voor de niet overtredende partij en maximum 40% voor de overtredende partij indien 

er één overtredende partij is. 

 

Wij vragen dat alle bridgers die vroegtijdig hun ronde beëindigen rustig aan de tafel blijven zitten 

totdat de tornooileider het signaal geeft om te wisselen. Indien u 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. Spelers die de zaal verlaten om te roken, wordt gevraagd de 

klok nauwlettend in het oog te houden en tijdig terug te keren voor de volgende ronde. 

 

2.10. Kibitzers 

Kibitzers zijn toeschouwers die zich in de speelzaal bevinden. Als kibitzer vraagt u steeds aan de 

persoon achter wie u wilt plaatsnemen of zij hiertegen bezwaar hebben. Indien ja, is kibitzen achter 

deze persoon niet mogelijk. Alle spelers aan tafel hebben het recht om een kibitzer te vragen de tafel 

te verlaten. 

 

Kibitzers mogen slechts één hand zien, moeten neerzitten en zich van alle commentaar en 

gedragingen onthouden die het spel zouden kunnen beïnvloeden. Ze dienen zich ook ten allen tijde 

hoffelijk te gedragen. Kibitzers die zich niet aan het reglement houden, kunnen uit de speelzaal 

verwijderd worden. 

 

2.11. GSM-gebruik 



GSM’s zijn toegelaten in de speelzaal, maar moeten stil gezet worden (volume 0, niet storen of 

vliegtuigmodus), afgezet worden of snel beantwoord kunnen worden. Kibitzers dienen de zaal te 

verlaten indien hun GSM afgaat. 

 

 

2.12. Psychologische, afwijkende en verkeerde biedingen 

Psychologische biedingen zijn biedingen die bewust gedaan worden met een zware afwijking in 

punten en/of verdeling ten opzicht van wat verwacht wordt volgens de afspraak omtrent de bieding. 

Onder een zware afwijking wordt verstaan minstens 3 punten (honneur- en verdelingspunten) of 

minstens 2 kaarten in een gekende kleur. 

 

Afwijkende biedingen zijn lichte afwijkingen van 1 of 2 punten of één kaart. 

 

Verkeerde biedingen zijn biedingen die ofwel onbewust fout gedaan wordt, ofwel wegens een 

gebrek aan systeemkennis. Verkeerde biedingen hebben geen gevolg. 

 

Alle psychologische en afwijkende biedingen worden genoteerd als ze onder de aandacht van de 

tornooileiding komen. Bij herhaling worden niet bekend gemaakte afwijkingen beschouwd als 

verborgen afspraken. Dit wordt bestraft met 100% van de top. Bij herhaling wordt dit bestraft met 

een schorsing. 

 

Beginners worden in bescherming genomen. Wij verstaan onder een beginner een speler die het 

niveau heeft van iemand die net uit de cursus komt. Om sportieve redenen zijn psychologische 

biedingen tegen hen niet toegelaten. Dit wordt beschouwd als intimidatie. Paren die hiertegen een 

overtreding maken worden bestraft met 100% van de top. 

 

3. Na het tornooi 

3.1. Materiaal opbergen 

Veel handen maken het werk licht. Daarom vragen wij aan elke speler om op het einde van het 

toernooi zijn biedingbox te sluiten en ze terug te brengen naar de opbergdoos. Wij vragen ook om 

de giften terug naar de wisseltafel te brengen op het einde van de laatste ronde. 

3.2. Stoelen 

Om het werk van de bediening te verlichten, die de zaal al proper moet maken, vragen wij aan de 

spelers en kibitzers om de stoelen en bijzettafels terug te plaatsen. 


