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Algemene Vergadering 
De jaarlijkse Algemene Vergadering gaat door in Den Boomgaard op maandag 13 
maart: aanvang om 19h. De officiële uitnodiging met de dagorde en een 
volmachtenformulier worden eind februari verstuurd. 
Er worden dringend kandidaten gezocht voor het bestuur. Aarzel niet om uw steentje bij te 
dragen. Vergeet niet: “BC Forum needs you”, “Yes you can” oftewel “Sie schaffen dass”. 

Interclubcompetitie 2016-17 
De competitie zit er weer eens op. Het is dit jaar voor al onze ploegen bijzonder spannend 
geweest. 

 Forum 1 (kapitein: P. Finaut) werd tweede in Nationale IIB na een tumultueuze nek-
aan-nek race met Squeeze 2. Twaalf van de 14 wedstrijden werden afgetekend 
gewonnen. Een welgemeend proficiat aan Patrick, Yves, Luc, Dirk, Marie-Irene en 
Philippe.  

 Forum 2 (kapitein: J. Hendrickx) had lang uitzicht op de titel in Nationale IIIC maar 
kende een mindere periode in januari en eindigde 6de met een gemiddelde score 
van 15,1). 

 Forum 3 (kapitein: R. Maerten) moest het onderste uit de kan halen als neofiet in 
Liga I en werd uiteindelijk 7de met een gemiddelde score van 12,9. Allicht is dat 
voldoende om niet te degraderen. 

Evenementen 
Hou alvast volgende (voorlopige) data vrij: 

 zaterdag 05/08: bretanque 
 zaterdag 16/12: etentje BTC 

VBL 
In een afzonderlijke bijlage vind je het nieuwe nationale reglement “Ethiek en Discipline” 
voor de behandeling van ethische overtredingen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd 
voor de clubs die verantwoordelijk zijn voor het behandelen van eventuele klachten. 
Ook werd het huishoudelijk reglement van de VBL aangepast. Belangrijk hierbij is dat 
iedereen, door zijn aansluiting bij de VBL, erkent kennis genomen te hebben van het 
reglement “Ethiek en Discipline”. Verplichte lectuur dus. 
Voor het seizoen 17/18 zullen de bijdragen voor de leden met gezinskorting en de 
beginnende spelers aan de index aangepast worden (cf. FIAD 2017-2018). 
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Clubavonden 
Om het verloop van onze clubavonden voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten 
verlopen, vragen wij de volgende schikkingen na te leven. 
 
Aanvangsuur 
We stellen vast dat er zelden op tijd begonnen wordt. Daarom vragen we de spelers om 
19:55 aanwezig te zijn en plaats te nemen zodat we om 20:00 stipt kunnen beginnen. 
 
Bridgemates 

 Noord: de bridgemate geeft bij aanvang van elke ronde aan in welke richting men 
speelt en welke spellen er gespeeld worden; maak hiervan gebruik door op JA te 
drukken voordat u het eerste spel van een ronde gaat spelen; zo kan men tijdig 
zien of de juiste spellen en de juiste spelers aan tafel zijn. 

 Oost/West: schenk bij de controle vooral aandacht aan de gegevens (spelrichting - 
contract - resultaat) die N heeft ingevoerd . Vaak wordt vooral gekeken naar het 
behaalde percentage of naar het overzicht van de scores en wordt een foutieve 
invoer niet opgemerkt. 

 Noord zorgt ervoor dat de kaartverdelingen ingevoerd worden op het einde van de 
eerste ronde. 

Klok 
 Begin niet meer aan een gift als er minder dan 3 minuten overblijven in de ronde. 

Niemand kan verplicht worden een gift te spelen buiten de toegestane tijd. 
 Verspil geen tijd door het uitgebreid bespreken van biedsystemen of nakaarten van 

een gift. 
 Blijf niet aan tafel zitten als de periode om te wisselen aanvangt en breng 

onmiddellijk de kaarten naar de centrale tafel, zodat de overige spelers de volgende 
ronde tijdig kunnen aanvangen. 

Bij het spelen 
 Laat het bord op het midden van de tafel liggen; zo vermijdt men dat de kaarten in 

een verkeerde richting worden teruggeplaatst. 
 Roep een arbiter (of de wedstrijdleider indien er geen arbiter aanwezig is) bij elke 

onregelmatigheid: verkeerde uitleg, ongeoorloofde informatie,  onjuist aantal 
kaarten, het spelen van een verkeerd bord, het bieden voor de beurt, terugnemen 
van gespeelde kaart, verzaken, het spelen voor de beurt, ... 

Na de laatste ronde: 
 Sluit de bidding-boxen. 
 Plaats de kaarten van de Noord speler omgekeerd (met de beeldzijde naar boven) 

in het bord terug; zo is het duidelijk dat de kaarten in een volgend tornooi nog 
moeten gedeeld worden.  

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens het bestuur van Bridgeclub Forum, 
Erik Gerlo 


