
Hoogstraatse Bridge Club  
Huishoudelijk reglement. 

Eerste versie goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 26.10.2010. 
Aanpassingen goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 17/11/2015. 
 
Algemeen 
Art. 1    In dit reglement wordt de Hoogstraatse Bridge Club afgekort als HBC en de Vlaamse Bridge 
 Liga als VBL. 
 
Art. 2.   1.  De HBC is opgericht op 1 september 1979. 
              2.  Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
              3.  De competitie-avonden zijn dinsdag. 
              4.  De wintercompetitie loopt  40 speelavonden. 
                    Zij begint de eerste dinsdag van september en eindigt midden juni. 
              5.  De zomercompetitie begint daarna en eindigt de laatste dinsdag van augustus. 
 
Doelstellingen / uitgangspunten 
Art. 3a De HBC heeft tot doel het spelen van bridge te laten beoefenen en te bevorderen, waarbij 
 gezelligheid en competitie hand in hand gaan in een rookvrije omgeving. Zij zal trachten dit  

doel te bereiken door: 
1.  Het bevorderen van de sfeer en samenhorigheid. 
2.  Het organiseren van clubavonden en andere wedstrijden voor leden en bezoekers. 
3.  Het op regelmatige basis organiseren van bridgelessen. 
4.  Het toezien op het algemeen rookverbod. 
 

Maatregelen bij overtredingen 
Art. 3b  Indien regels i.v.m. de hoffelijkheid of spelregels in ernstige mate overtreden worden zal het  
 Bestuur de volgende maatregelen nemen: 
 1. Een gesprek voeren met de betrokkene(n). 
     Als resultaat van dit gesprek moet een duidelijk engagement van de betrokkene(n) blijken 
     om zich aan de regels te houden. 
 2. Indien, uit dit gesprek blijkt dat er geen wil tot verbetering is, of indien nadien, ondanks 
     gedane beloften, nog steeds overtredingen worden vastgesteld, zal het Bestuur overgaan 
     tot het nemen van sancties: schorsing of uitsluiting/royement. 
 
Leden 
Art. 4 Lid van de HBC zijn diegenen: 

1.  Die het lidgeld van de VBL via de HBC hebben betaald. 
2.  Die het lidgeld aan de HBC als 2de lid van een gezin hebben betaald. Het tweede lid van  
     een gezin kan een korting krijgen op het lidgeld, maar is dan geen lid van de VBL. 
3.  Die via een andere club bij de VBL zijn aangesloten en het lidgeld van de HBC hebben 
     betaald. 
 

Art. 5 Wie lid is heeft volgende rechten: 
 1.  Stemrecht. Voor het uitoefenen van het stemrecht moet men aanwezig zijn. 
 2.  Bridge spelen in alle wedstrijden georganiseerd door de club. 
 3.  Deelname aan evenementen, festiviteiten, prijzentafels, enz… 
 4.  Rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap van de VBL. 



Lidgeld en inleg 
Art. 6 1. De hoogte van het lidgeld wordt bepaald door de VBL. 
 2. De lidgelden zijn per overschrijving te voldoen vóór 15 augustus. 

3. Voor laattijdige betalingen worden € 5 administratiekosten gerekend. 
 
Art. 7 De inleg kan voor een gans jaar, van 1 september tot eind augustus betaald worden. 
 Men kan ook per speelavond  betalen. Dan is de inleg € 2. 
 
Voorwaarden deelnamen aan activiteiten. 
Art. 8    1. Een eerste voorwaarde voor gratis - of voor een voor iedereen vastgesteld minimum 
     bedrag - deelnemen aan activiteiten is het lidgeld betaald hebben. 

2. Wie geen lid is kan toch deelnemen mits het betalen van de volledige kosten van een     
    bepaalde activiteit. 

 
Art. 9 Wie lid is en voor een gans jaar inleg betaald heeft, kan gratis -of voor een voor iedereen 

vastgesteld minimum bedrag - deelnemen aan de prijzentafels, kroegentochten, BBQ en 
teerfeest. 

 
Art. 10 1. Wie lid is en zijn inleg per speelavond betaalt kan, mits 50 % aanwezigheden voor 

    prijzentafels en kroegentochten en mits 65 % aanwezigheden voor BBQ en teerfeest, 
     gratis -of voor een voor iedereen vastgesteld minimum bedrag – deelnemen aan deze    

    activiteiten. 
2. Per aanwezigheid minder wordt al naargelang van de activiteit een extra kost gerekend. 
3. De aangerekende extra kosten gelden als “regularisatie” van de inleg, m.a.w. telt vanaf dan 
    als een aantal aanwezigheden. 

 
Bestuur  en commissies 
Art. 11 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de  
 secretarissen. Het dagelijks bestuur voorziet in alle situaties waarin het huishoudelijk  

reglement niet voorziet. 
 
Art. 12 Het dagelijks bestuur roept indien nodig  het voltallige bestuur samen. Elk bestuurslid mag  

bij het dagelijks bestuur het voorstel indienen om voltallig te vergaderen. 
 

Art. 13 Het dagelijks bestuur kan leden vragen een bestuursfunctie of commissiefunctie op te 
nemen. Leden kunnen hun diensten aanbieden indien zij het bestuur of een commissie willen 
versterken. 

 
Art. 14 Het bestuur organiseert minstens één maal per jaar en verder zo vaak als wenselijk een 

ledenvergadering. 
 
Art. 15 Het bestuur heeft bepaalde taken gedelegeerd naar commissies. De commissies handelen in 

overleg met het bestuur. Deze commissies zijn: 
1. Feestcommissie 
2. Prijzentafelcommissie 
3. Kroegentochtcommissie 
4. Aardbeientornooicommissie 
5. Commissie lessen & promotie 
6. Kascontrolecommissie 

 



Art. 16  Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. De door de bestuursleden goedgekeurde 
verslagen worden uitgehangen  aan het prikbord om zo aan de leden kenbaar gemaakt te 
worden. 

 
Algemene ledenvergadering 
Art. 17 De bijeenroeping gebeurt 14 dagen vooraf schriftelijk door uithangen op het prikbord, per 
 mail en mondeling op de clubavond.  
 
Art. 18  1. De agenda wordt ook 14 dagen voordien op dezelfde wijze bekend gemaakt.  

2. Leden mogen vragen, tot op de vergadering zelf, punten aan de agenda toe te voegen. 
    Mogelijk worden laat ingediende agendapunten door het bestuur in beraad genomen 
    en pas later weer aan de leden ter stemming voorgelegd. 

 
Art. 19  De kascontrole wordt veertien dagen voordien door twee leden uitgevoerd.  
 
Art. 20  Een schriftelijk financieel verslag wordt op de ledenvergadering aan de leden bezorgd. 
 
Art. 21  Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden op de algemene vergadering met gewone 
              meerderheid van de aanwezige leden. 
 
Art. 22 De besluiten van de algemene ledenvergadering zijn bindend voor leden en bestuur. 
 
Wedstrijdleiding 
Art. 23 De wedstrijdleiders kunnen taken delegeren aan al wie wil en kan meehelpen. Een aantal  
 leden hebben deze taken al spontaan opgenomen: 

Speelklaar maken  van de zaal – inschrijvingen - uitdelen loopbriefjes - opruimen van het 
materiaal - opbergen van het materiaal in de kast - voorlezen van de uitslag - doorsturen van 
de uitslag per mail - berekenen van de tussenstand met bepalen van promoveren en 
degraderen. 

 
Wedstrijdorganisatie 
Art. 24  Aanvang van de wedstrijden is 19.30 uur.  
 Aanmelden vanaf 19.00 uur en ten laatste 10 minuten voor aanvang. 

Einde/uitslag is voorzien rond 23.15 uur. 
 
Art. 25 1. Deelname aan de competitie kan enkel als vast paar.  

2. Vanaf 3 keer samen spelen worden spelers als een vast paar aangezien.  
3. Een speler kan in principe met meerdere partners deelnemen aan de competitie. 
4. Anderen spelen buiten competitie. Dus ook met invallers speelt men buiten competitie. 

 
Art. 26  Er worden 7 ronden van 4 spellen gespeeld. 
  
Art. 27  Er wordt gespeeld in 3 lijnen:  een A-lijn en twee B-lijnen. Indien nodig kunnen lijnen samen- 

gevoegd worden. 
 
Art. 28  Tussen A en B kan gepromoveerd en gedegradeerd worden. 
 
Art. 29 1. Voor promoveren en degraderen tellen telkens de laatste 6 aanwezigheden van een paar.  

2. Degraderen moet met een gemiddelde van 45 % of minder . 
3. Promoveren moet met  een gemiddelde van 55 % of meer . 

 
 



Art. 30  Om de 3 lijnen evenwichtig van grootte te houden worden de percentages voor promoveren  
 en degraderen door de wedstrijdleiding aangepast indien nodig. 
 
Art. 31  1. Op het eind van de wintercompetitie worden de paren gerangschikt in A of B naargelang 
     de lijnen waarin ze het meest speelden. 
 2. Enkel wie 50 % aanwezigheden heeft (20 op 40) kan meedingen naar de prijs van 

    clubkampioen of kampioen van de B-lijn. 
3. Clubkampioen is het A-paar dat het hoogste gemiddelde behaalde in de A-lijn. 
4. Promotiekampioen (facultatief) is het B-paar dat het langst in de A-lijn speelde. 
5. Overwinnaars van de B-lijn is het B-paar dat het hoogste gemiddelde behaalde in de B-lijn. 
 

Art. 32 De Pré-alert is verplicht. Pré-alert is dat je bij aanvang van de ronde de tegenspelers meldt : 
 - hoe je opent: volgens de regel van 18, van 19, van 20 of altijd met minstens 12 HP 
 - welke systeem je speelt 
 - welke bijzondere conventies je speelt 
 - welke zijn de voornaamste afwijkingen hierop 
 - speciale betekenissen van doubletten en redoubletten 
 - speciale betekenissen van biedingen boven 3ZT 
 - afspraken i.v.m. signaleren bij uitkomen, bijspelen en afgooien/niet bekennen. 
 
 Dit kan mondeling, maar gemakkelijker is om een conventiekaart of de miniconventie-kaart 
 in te vullen en die af te  geven met korte toelichting bij aanvang van de ronde. 
  Indien de préalert niet gebeurd is, indien er geen systeemkaart is en indien de tegenstanders  
 zijn misleid,  dan wordt dit bij een arbitrage aanzien als verkeerde / onvolledige informatie. 
 
Art. 33 Het  "Reglement Biedsystemen voor competitiewedstrijden in de afdeling Liga 3" van de VBL 
  wordt gevolgd. (klik hier voor het volledige reglement). Concreet betekent dit : 
              
 A. De regel van 18: 
 Regel van 18:  Het minimum voor een opening op niveau één is zo dat het totaal van de 
 honneurpunten en het aantal kaarten in de 2 langste kleuren minstens 18 is.  
 De regel van 18 is een ondergrens. Lager dan dit mag je op 1 hoogte niet openen. Anderzijds 
 ben je niet verplicht te openen op 1-hoogte met handen zwakker dan 12 honeurpunten. Het 
 is toegelaten je bieden enkel op honneurpunten te baseren 
 In de préalert of op de miniconventiekaart meld je wat je speelt:  regel van 18, regel van 19, 
 regel van 20, altijd minstens 12 HP. 
 
 B. Systemen: dit gaat over de openingen op 1-hoogte 
 Groene systemen (acol, majeurs van vijf) en blauwe systemen (klaveren squeese, sterke 1♦) 
 zijn toegelaten. 
 Verboden zijn rode systemen (artificiële openingen die kunnen veranderen naargelang de 
 positie en de kwetsbaarheid) en gele systemen (hoog artificiële openingen, HUM, bvb Poolse 
 pas) 
 
 C. Conventies:  
 Toegelaten zijn de elementaire conventies + 2♣ multi en 2♦ multi 
 Verboden zijn de bruine conventies. 

 
 D. Signaleermethoden: 

Alle signalen bij uitkomen, bijspelen en afgooien/niet bekennen zijn toegelaten behalve 
sluiersignalen. Sluiersignalen zijn signaleermethoden die een boodschap bevatten die voor 
de leider niet te begrijpen is omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers. 
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