WAAROM EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT?
Riviera Bridge Club 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 iedere individu weet wat wel en wat niet
kan op onze club. Iedereen weet hierdoor wat er van hem of haar wordt verwacht. En
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 activiteiten van Riviera Bridge Club betekent dit dat je
instemt met ons huishoudelijk reglement en je dit dus ook naleeft.
Het bestuur van Riviera Bridge Club behoudt zich het recht voor om bij overtreden en dus het
niet volgen van de hierna omschreven afspraken, disciplinair in te grijpen.
Schade aan gebouwen of eigendommen van derden zullen worden verhaald. Het bestuur
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of vermissing van goederen en/of
eigendommen van deelnemers.

BUITEN DE CLUB
Parkeren

Parkeren gebeurt in de omliggende straten waarbij wij uitdrukkelijk vragen om zo ‘zuinig’
mogelijk te parkeren. Maw de beschikbare plaatsen zijn beperkt en door zo ‘zuinig’ mogelijk
te parkeren kunnen meer mensen hun wagen in de dichte nabijheid van de club parkeren.
Parkeren op de oprit van Riviera is niet toegestaan. Deze oprit moet steeds vrijgehouden
worden zodat brandweer- en ziekenwagen steeds tot aan de toegang van de club kunnen
geraken.
Fietsen en moto’s mogen wel op de terreinen van Riviera Bridge Club gestald worden.

OP DE CLUB
Respect

Bij deze afspraken zijn wij er van uitgegaan, dat wij RESPECT hebben voor onze
medemensen. Zowel voor, na als tijdens het bridgespelen, wordt er met respect omgegaan
met elkaar.
Toegang

De ruimtes die toegankelijk zijn voor iedere bezoeker: speelzalen en sanitair op GVl en 1ste en
ons rokerslokaal.
Wie heeft toegang tot de club en/of toernooi?

Leden aangesloten bij een bridgebond en genodigden.
Openingsuur Clubhuis

Ons clubhuis is steeds geopend 1 uur voor aanvang van ieder toernooi.
Huisdieren

Het is niet toegelaten om huisdieren mee te brengen naar onze clublokalen.
Roken
Er heerst een strikt rookverbod in de speelzalen van Riviera. Er mag enkel buiten
of in de speciale rokersruimte gerookt worden.
Vestiaire

Jassen dienen steeds weggehangen te worden in de vestiaire en paraplus in de paraplubak in
de inkomhal. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of vermissing
van goederen en/of eigendommen van deelnemers.
Bediening buiten

Er wordt enkel in de zalen aan tafel bediend. Buiten is er geen bediening aan tafel. Maw
dienen de dranken zelf aan de toog afgehaald te worden.

TIJDENS HET BRIDGETOERNOOI
Op tijd aanwezig zijn

Om een vlotte organisatie van het toernooi mogelijk te maken, vragen wij aan alle
deelnemende bridgers om ten laatste 15 min voor aanvang van het toernooi aanwezig te
zijn. Indien u dit niet haalt, volstaat een telefoontje naar de club met de melding dat u
onderweg bent. Zodoende kan de toernooileider dit probleemloos inplannen.
Drankbestellingen
Om een vlotte en goede bediening aan tafel mogelijk te maken, werkt Riviera met
drankbriefjes waarop je uw bestelling kan doorgeven. Deze briefjes zijn terug te
vinden op elke bridgetafel en aan de bar. Vul hierop uw VBL-nr, naam, datum,
tafelnr en reeks, bestelling en handtekening in en geef dit af aan de bar. De
bestelling zal dan aan de aangegeven tafel gebracht worden.

Hoffelijk aan tafel: geen lessen aan tegenpartij; geen commentaar op
partner
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.
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 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 bv lessen geven aan de tegenpartij als
naar eigen partner bv commentaar geven over een foutieve beslissing.
Bij wangedrag, geeft de toernooileider 1 waarschuwing. Bij een tweede
interpellatie volgt automatisch een sanctie. De sanctie is 10% straf op je top.
Automatisch wordt ook een verslag aan het bestuur overgemaakt. Wat verstaan
wij oa onder wangedrag: luidruchtig gedrag aan tafel - ruziën met partner,
toernooileider of tegenstander - traag spelen
Bordje
Het bordje dat gespeeld wordt, moet steeds op de tafel blijven liggen, zichtbaar
voor alle spelers, arbiter en/of toernooileider en mag niet gedraaid worden. Het
toezicht hierop valt onder de verantwoordelijkheid van de Noord-speler.
Verwijderen van het toernooi
Bij zware inbreuken zoals dronkenschap, gewelddadig gedrag of onaanvaardbaar
gedrag, kan de toernooileider iemand verwijderen uit het toernooi.
Toernooi verlaten
Daarentegen, zelf vroegtijdig het toernooi verlaten vanwege een fel opgelopen
discussie is onaanvaardbaar. De enige juiste houding is het roepen van de arbiter
die dan zal ingrijpen. Het verlaten van het toernooi zal steeds zwaar
gesanctioneerd worden door het bestuur.
Wat is de beroepsprocedure?

Indien er een arbitrage is uitgevoerd en u bent van oordeel dat u ten onrechte bent
benadeeld, dan is een beroepsprocedure mogelijk. Hiervoor vraagt u bij de arbiter van dienst
het specifieke document. Dit dient u in te vullen en af te geven aan iemand van het bestuur
of te deponeren in de brievenbus van het bestuur.
Stilte tijdens het bridgen
Bridge is een denksport. En voor de meeste bridgespelers verloopt het denken
optimaal indien er geen afleidingen zijn. Maw wanneer er een algemene stilte is
tijdens het spelen.

Wisselen van ronde als toernooileider vraagt om te wisselen
In het verlengde van vorig punt, vragen wij dat alle bridgers die vroegtijdig hun
ronde beëindigen, rustig aan de tafel blijven zitten totdat de toernooileider het
signaal geeft om te wisselen. Indien u de tafel toch vroegtijdig wenst te verlaten,
dient dit in alle ruste en kalmte te gebeuren zodat de concentratie van de nog
spelende bridgers hierdoor niet gestoord wordt.
Wisselen bordjes volgende ronde
Het OW-paar is verantwoordelijk om de gespeelde bordjes naar de volgende
speeltafel te brengen wanneer dit zo gevraagd wordt door de tornooileider of op
te halen / terug te brengen naar de wisseltafel indien met een wisseltafel wordt
gewerkt.
Welke biedsystemen mag je gebruiken?
In
In
In
-

de Blauwe reeks: categorie G
Toegelaten systemen: alle
Toegelaten conventies: alle
Regel van 18 niet van toepassing in 3de hand
de Rode reeks: categorie D
Toegelaten systemen: groen, blauw en rood
Toegelaten conventies: alle, behalve bruine
de Groene reeks:
Toegelaten systemen: groen en blauw
Toegelaten conventies: enkel de conventies die opgenomen zijn in de lijst van
“Elementaire Conventies” van de VBL

Het aan tafel roepen van de arbiter

Op het roepen van een arbiter ligt nog vaak een taboesfeer. Nochtans, wij kunnen dit als
bridgeclub alleen maar aanmoedigen. Bij de minste twijfel of afwijking bij het bied- of
speelverloop is het uitermate 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 2 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.
Ik ben een ronde bye

Soms is een bye niet te vermijden. Als je een ronde bye bent, is het respect van de stilte
natuurlijk ook voor jou van toepassing. Tijdens deze byeronde vragen we bij voorkeur dat je
rustig plaatsneemt aan de bar of aan de ‘krantentafel’. Je mag je ook opstellen als kibitzer,
maar enkel voor die giften waarvoor je bye bent. Dus niet voor de giften die je reeds hebt
gespeeld.
Kibitzer

Als kibitzer vraag je steeds aan de persoon(en) achter wie je wil plaatsnemen of zij hiertegen
bezwaar hebben. Indien ja, is kibitzen achter deze persoon(en) niet mogelijk.
Als kibitzer moet je je onthouden van elke vorm van commentaar, gebarentaal of mimiek. Je
respecteert volledig het bied- en speelverloop en bent enkel toeschouwer. Je moet steeds
neerzitten en je mag enkel 1 hand zien.

Eten aan de bridgetafel

Wij vragen iedere bridgespeler om niet te eten (chips of andere versnaperingen) tijdens het
bridgespelen. Dit om enerzijds de bridgetafels en de speelkaarten proper te houden en
anderzijds ook uit respect voor het spel en uw tegenstanders.
Leeggoed

Mogen wij aan alle spelers vragen om na iedere speelronde het leeggoed op de centrale tafel
van de zaal of op de bar te plaatsen? Zodoende creëert dit geen hinder voor de spelers van
de volgende speelronde.

NA HET BRIDGETOERNOOI
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. Tevens vragen wij aan het NZ paar om de
bridgemates en de loopkaarten af te geven aan de inschrijvingsbalie.
Stilte bij het afroepen van de uitslag

Ook hier vormt respect de basis voor deze afspraak. Respect voor het werk van de
toernooileider 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.
Afrekenen verbruik leden

Wij vragen aan onze leden om regelmatig hun rekening te betalen (minstens 1 x per maand),
bij voorkeur met BC.
Afrekenen verbruik niet-leden

Het werken met de bestelbriefjes tijdens onze bridgetoernooien is in goed vertrouwen. Wij
rekenen erop dat al onze gastspelers dit vertrouwen niet beschamen en hun rekening na
ieder toernooi correct betalen.

Alvast bedankt voor uw medewerking
Het bestuur van Riviera Bridge Club
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