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Voorspeelbeperking 
 
Als een onvoldoende of voor de beurt gedane bieding moet worden teruggenomen, 

of een verzaking of voor de beurt gespeeld kaart moet worden hersteld, kan dat tot 
een voorspeelbeperking leiden.  

 
Hoe volledig is jouw ‘voorspeelbeperkend’ inzicht? Dat kun je meten met de 

volgende test. 
 

 
Vraag 1 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA    2*   West alerteert 2 met de uitleg: 

‘Stayman’. Waarop noord opmerkt 

dat hij nog niet heeft geboden. De 
uitgenodigde arbiter vraagt aan zuid 

of hij 2 wil accepteren, met de 

mededeling dat het bieden dan 

verder gaat zonder rechtzetting. Dat 
doet zuid niet, waardoor het 2-bod 

wordt geannuleerd en noord het 
‘biedwoord’ krijgt. 

 
  2*  2*  3 

pas  pas  pas 
 

*Noords 2: echte ruiten. 

*Oosts 2: echte harten; na een tussenbod vervallen Stayman en Jacoby. 

 
De arbiter oordeelt dat het 2-bod niet vergelijkbaar is met het 2-bod; 

west moet daarom in zijn volgende beurt verplicht passen. 
 

Zuid is leider in 3. 

 
1. Welke voorspeelbeperking mag zuid aan west opleggen? 

a. geen 
b. voorspelen in harten verplichten of verbieden 

c. voorspelen in harten verbieden 
d. voorspelen in klaveren, ruiten óf schoppen verbieden 

e. voorspelen in klaveren, ruiten óf schoppen verbieden óf verplichten 
 

2. Zuids 3 gaat -2. Dat is een volle top voor OW, omdat alle andere OW-

paren eindigden in een ‘opgelegd’ 4-contract, dat echter zonder 

uitzondering -1 gaat door een extreem slecht hartenzitsel. 
 

NZ voelen zich benadeeld door de overtreding. Hoe ga je daarmee om? 
 

3. Zou jij het 2-bod ook als niet-vergelijkbaar behandelen? 
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Vraag 2 
Na 1SA – 3SA is zuid leider in een 3SA-contract. Voordat west uitkomt 

laat oost per ongeluk twee kaarten uit zijn handen vallen.  
Welke voorspeelbeperking mag de leider aan oost opleggen als: 

1. alleen A open op tafel valt. 

2. alleen 10 zichtbaar is. 

3. 2 en 2 open liggen. 

4. alleen 6 kan worden gezien. 

 
Geef per zichtbare kaart(en) aan: 

 
De leider mag: 

a. géén voorspeelbeperking opleggen 
b. voorspelen in ruiten verplichten of verbieden 

c. voorspelen in klaveren verplichten of verbieden 
d. voorspelen in klaveren óf ruiten verbieden 

e. voorspelen in klaveren én ruiten verbieden 

f. laten voorspelen zónder beperking  
 

Je mag per antwoord méér dan één letter aangeven. 
 

De ontvangen antwoorden 

 
Ik moet beginnen met een aanpassing van deze titel. Die moet namelijk 

luiden: Het ontvangen antwoord! In plaats van de gebruikelijke 100 tot 200 
antwoorden ontving ik er namelijk slechts één.  

Waarvoor hartelijk dank, Ad de B. 
 

Ik denk dat de complexiteit van de vragen, de moeilijkheidsgraad, de 
vakantietijd én het mooie weer een te hoge drempel opriepen voor vrijwillig 

huiswerk. 

 
Bij onze antwoorden geef ik ook het oordeel met percentage  van de 

ontvangen antwoorden! 
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Onze antwoorden op de twee openingsvragen 
 

Vraag 1 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA    2*   West alerteert 2 met de uitleg: 

‘Stayman’. Waarop noord opmerkt 
dat hij nog niet heeft geboden. De 

uitgenodigde arbiter vraagt aan zuid 
of hij 2 wil accepteren, met de 

mededeling dat het bieden dan 
verder gaat zonder rechtzetting. Dat 

doet zuid niet, waardoor het 2-bod 

wordt geannuleerd en noord het 

‘biedwoord’ krijgt. 
  2*  2*  3 

pas  pas  pas 
 

*Noords 2: echte ruiten. 

*Oosts 2: echte harten; na tussenbod vervallen Stayman en Jacoby. 

 

De arbiter oordeelt dat het 2-bod niet vergelijkbaar is met het 2-bod; 

west moet daarom in zijn volgende beurt verplicht passen. 

 
Zuid is leider in 3. 

 
1. Welke voorspeelbeperking mag zuid aan west opleggen? 

a. geen 
b. voorspelen in harten verplichten of verbieden 

c. voorspelen in harten verbieden 
d. voorspelen in klaveren, ruiten óf schoppen verbieden 

e. voorspelen in klaveren, ruiten óf schoppen verbieden óf verplichten 
 

2. Zuids 3 gaat -2. Dat is een volle top voor NZ, omdat alle andere NZ-

paren eindigden in een ‘opgelegd’ 4-contract, dat echter zonder 

uitzondering -1 gaat door een extreem slecht hartenzitsel. 
 

NZ voelen zich benadeeld door de overtreding. Hoe ga je daarmee om? 

 
3. Zou jij het 2-bod ook als niet-vergelijkbaar behandelen? 

 
1. Een voorspeelbeperking die voortkomt uit een ingetrokken bieding (artikel 

26), houdt in dat de leider het voorspelen in één kleur mag verbieden. Dat 
mag géén kleur zijn die de overtreder legaal heeft geboden. 2 belooft 

minstens één hoge 4-kaart; onbekend is of oost één hoge 4-kaart heeft of 
beide. Het 2-bod van oost belooft minstens een 5-kaart in die kleur, 

vooral omdat de arbiter oost vooraf moet hebben verteld dat hij 2 als 

niet-vergelijkbaar zal beschouwen, waardoor zijn partner in zijn 

eerstvolgende beurt zal moeten passen. En omdat oost in zijn bod voor de 
beurt voor Stayman koos, is door dit 2-bod ook duidelijk dat oost 

daarnaast een 4-kaart schoppen heeft. De conclusie van de 4-kaart 
schoppen leunt echter op het geannuleerde 2-bod, is alleen de 
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hartenkleur op legale wijze geboden, waardoor alleen antwoord d correct 
is: voorspelen in één van de andere drie kleuren mag de arbiter (alleen in 

de eerste voorspeelbeurt van west) verbieden. Een ingetrokken bieding, 
die is vervangen door een niet-vergelijkbare bieding, kan dus alleen een 

kleurverbod tot gevolg hebben, niet de plicht om een bepaalde kleur te 
spelen.  

100% van de inzenders … koos voor antwoord h. Dus het voorspelen 
van één van de niet legaal geboden kleuren verbieden of verplichten. Dat 

is fout. In tegenstelling tot de voorspeelbeperking die voortkomt uit de 
strafkaart mag de leider niet vanwege een ingetrokken bieding (artikel 26) 

eisen in een bepaalde kleur voor te spelen! 
 

Pikant detail.  

Stel dat oost een doublet geeft op zuids 3-bod, waarop west 4 biedt, 

wat wél dicht is, dan kun je als arbiter wél achteraf op de rem trappen! 

West mag namelijk geen gebruik maken van de informatie die feitelijk 
voortkomt uit het – geannuleerde - 2-bod! NZ mogen dat uiteraard 

wél. 
 

2. Als de arbiter oordeelt dat de vervangende bieding NIET vergelijkbaar* is, 
moet de partner (omdat de overtreder voor de beurt bood) alleen in zijn 

eerstvolgende beurt passen. Dat is dan de feitelijke rechtzetting. Als het 
eindresultaat dan toevallig goed uitpakt voor de overtredende partij, 

hebben ze geluk. De arbiter mag het voordeel dat het gevolg is van de 
overtreding Namelijk niet opheffen. Dat recht heeft de arbiter wél als hij 

het 2-bod als wél vergelijkbaar bestempelt, en het bieden verder gaat 

zónder pasplicht voor partner west*. 

100% van de inzenders koos hetzelfde antwoord! 
 

3.  Rob: 

Na een 1SA-opening is het vooral de partner die het initiatief neemt. De 
SA-openaar mag soms alleen ‘vertellen’ of hij minimaal of maximaal is, 

en/of wel of geen hoge 4- of 3-kaart. Om die reden ga ik extra ruim om 
met het begrip ‘vergelijkbaar’. Met als extra voordeel dat áls ik achteraf 

van mening ben dat OW voordeel hebben door de overtreding, ik dat 
voordeel kan opheffen. Ik zou daarom 2 als vergelijkbaar behandelen, 

dus geen pasplicht voor west. 
 

*Over het wel of niet vergelijkbaar zijn van het 2-bod met 2. 

Mijn persoonlijke voorkeur zal geen geheim zijn:  

- het liefst géén afweging van wel of niet vergelijkbaar; 
- geen pasplicht voor de partner;  

- info ingetrokken bieding is (alleen voor partner) OI; 
- arbiter mag achteraf mogelijk voordeel door de overtreding 

opheffen. 
Ron: 

Ik zou de 2 ook als vergelijkbaar accepteren, want er wordt meer 

bekend dan de ingetrokken bieding aangaf. Het enige wat twijfelachtig 
is, is hoeveel punten 2 nu belooft. Door de 2 is al een minimum van 

8 vastgesteld en als 2 na die 2 van noord bijvoorbeeld lengte in 

harten met 0+ punten (à la Jacoby), dan vind ik het niet vergelijkbaar 
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vanwege de puntenrange. 
De 2 is ongeoorloofde informatie voor NZ, maar niet voor OW. Oost 

moet dus weten dat NZ minimaal 23 punten samen beloven en Noord 
heeft kennelijk lengte in ruiten. Zuid tovert nu spontaan een 3 uit de 

hoge hoed, niet wetende of Noord daar iets in mee heeft. Bij mij valt 
dat al snel onder de categorie "Kamikaze bridge" en daar ga ik dan 

absoluut geen helpende hand uitsteken. Eigen schuld, dikke bult. Hij 
doet het fantastisch als later blijkt, dat 4 een "leggertje" is, maar het 

blijft een gok en dus neemt hij zelf het risico. 
 

Volgens mij is 72C alleen van toepassing als er bij de overtreder een 
besef van mogelijk voordeel was op het moment van de overtreding. 

Oost kon natuurlijk nooit weten, dat een eventuele manche fout zou 
zitten wegens een vervelend zitsel, dus ten tijde van de 2 klaveren wist 

oost nog van niets. Dan is volgens mij 72C niet van toepassing. 

 
Siger: 

Of ik 2 wel vergelijkbaar vind? Het verschil in puntenrange is wel erg 

groot. Dus ik zou meegaan met de arbiter.  

 
Carolien: 

Er ligt een advies van de WBFLC over de puntenrange. 
Als de 'nieuwe' punten RANGE meer dan 2 hcp afwijkt (welke kant dan 

ook op) dan de 'oude' punten RANGE is het niet vergelijkbaar. 
Dat is een prettig te hanteren advies. 

Dus hier:  
A) Bij 'gewone' Staymann is 2 8+ tot 25 (en belooft Ha en/of Sch 4-

kaart) 
1. 2 na een volgbod is in het algemeen ook wel een paar 

puntjes, maar daarom is hier de kwetsbaarheid wel belangrijk. 
Niet kwets is 3/4 en 5/6 kaart al gauw genoeg. NIET 

vergelijkbaar dus. 

B) Bij Garbage Stayman is 2 0+, dus nu WEL vergelijkbaar, want 2 

valt helemaal binnen de deelverzameling van 0+. 

 
Met Siger eens dus. 

 
100% van de inzenders: 

Staat achter het oordeel van de arbiter om 2 als niet-vergelijkbaar aan 

te merken. En met de gegeven wettekst is dat oordeel verdedigbaar. In 

september verwacht ik van de Weko duidelijke richtlijnen over dit 
boeiende onderwerp. 
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Vraag 2 

Na 1SA – 3SA is zuid leider in een 3SA-contract. Voordat west uitkomt 

laat oost per ongeluk twee kaarten uit zijn handen vallen.  
Welke voorspeelbeperking mag de leider aan oost opleggen als: 

1. alleen A open op tafel valt. 

2. alleen 10 zichtbaar is. 

3. 2 en 2 open liggen. 

4. alleen 6 kan worden gezien. 

 
Geef per zichtbare kaart(en) aan: 

De leider mag: 

a. géén voorspeelbeperking opleggen 
b. voorspelen in ruiten verplichten of verbieden 

c. voorspelen in klaveren verplichten of verbieden 
d. voorspelen in klaveren óf ruiten verbieden 

e. voorspelen in klaveren én ruiten verbieden 
f. laten voorspelen zónder beperking 

 
Je mag per antwoord méér dan één letter aangeven. 

 Vooraf 
Het aas t/m de 10 zijn honneurs. En een honneur als strafkaart 

betekent dat de leider een voorspeelbeperking kan opleggen. 

Datzelfde geldt voor twee strafkaarten. Zelfs als dat per ongeluk 
getoonde lage kaarten zijn, worden die behandeld als grote 

strafkaarten. Ook één lage kaart die bewust wordt 
getoond/gespeeld, geldt als een grote strafkaart. Omdat oost in 4 

per ongeluk alleen 6 laat zien, is in deze vier situaties alleen 6 

een kleine strafkaart.   

 
Met een grote strafkaart kán de leider de partner verplichten of verbieden 

in die kleur voor te spelen. 
 

Dus geldt voor situatie: Voorspeelbeperking: 
1    b + f 

2    c + f 
3    b + c + d + e + f 

4    a 

 
100% van de inzenders volstond met:  

1, 2 en 3 behandelen als grote strafkaart.  
4 behandelen als een kleine strafkaart. 

 En ook daar is geen speld tussen te krijgen! 
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Niet Perfect Rechtgezet 
In de uitgave Perfect Rechtgezet wordt onder onvoldongen verzaking 
vermeld dat kaarten, die zijn gespeeld na de verzaking en voordat de 

verzaking werd ontdekt teruggenomen mogen worden. 
 

In de Spelregels voor wedstrijdbridge wordt onder artikel 62C2 vermeld: 
Nadat een niet in overtreding zijnde speler aldus een kaart terugneemt, mag 

de opvolgende speler van de overtredende partij zijn gespeelde kaart 

eveneens terugnemen. 
Ik vraag mij af hoe deze twee beschrijvingen zich met elkaar verhouden.  

 
Voorbeeld 

Leider noord speelt voor, oost verzaakt, noord laat blinde zuid bijspelen, 
tegenspeler west speelt ook bij, waarna de verzaking van oost wordt 

ontdekt. 
 

Noord laat de blinde de gespeelde kaart niet terugnemen. Mag west (zo 
interpreteer ik  de vermelding in Perfect Rechtgezet) dan toch zijn kaart 

terugnemen (wordt  strafkaart) en vervangen door een andere kaart? 
 

Bart van der Veldt 

 
Rob: 

Je interpretatie van de ‘Perfect Rechtgezet-tekst’ is correct. Maar de 
tekst is helaas fout. 

Een speler van de verzakende partij mag zijn gespeelde kaart alleen 
verwisselen als een speler van de niet-verzakende partij dat ook doet! 

In jouw voorbeeld mag west zijn kaart dus NIET terugnemen! 
Ik maakte meteen een aanvulling voor de volgende druk.  

Hartelijk dank voor je melding, want niets voelt zo prettig als het 
opblazen van een fout! 
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Reeds beantwoorde Dossiers 
 
Manche of slem? 

Viertallen 
Oost gever / OW kwetsbaar 

 
Spelverdeling: 

 

   B 

   V 9 8 7 4 

   B 5 

   V B 9 7 5 

 H V 10 9 3   A 8 6 5 2 

 A 3     H 10 

 10 7 3    A H 9 2 

 A 6 4    H 8 

   7 4  

   B 6 5 2 

   V 8 6 4 

   10 3 2 

 
Bieding: 

West  Noord  Oost  Zuid 
     1  pas  

2SA*  pas   4  pas 

4SA  pas   5  pas 

6  pas   pas  pas 

 

*2SA uitgelegd als: 10-11 HCP met 3-kaart schoppen 
 

Na openleggen dummy verzoekt noord om arbitrage. West mag na 4 geen 

4SA meer bieden. 

Arbiter laat spel spelen. Uitkomst 4; resultaat contract. 

 

Na het spel beslist arbiter dat er geen sprake is van inbreuk op de regels. 

Het resultaat wordt gehandhaafd. 
 

Toelichting arbiter: 
West vergiste zich, bood kennelijk verkeerd, dat mag. 

Oost alerteert en legt uit, dat moet. OW spelen Truscott, de uitleg is correct. 
 

Bezwaar NZ (vrij vertaald door arbiter): 
West moet begrijpen dat hij verder moet bieden ALSOF oost rekent op 10-11 

HCP en 3 kaart Schoppen. West moet dus passen. 
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Rob: 
Ik stel vast dat: 

- wests kracht bewijst dat zijn 2SA-bod mancheforcing is; 
- 4 van oost dan een magere opening aangeeft; 

- de uitleg van oost het tegenovergestelde meldt; 
- west zelfs niet de suggestie mag wekken dat hij die uitleg gebruikt.  

 
Ik legde Anton Maas de westhand voor met de volgende vraag: 

 

Partner oost opent 1. 

  

West biedt 2SA, waarop oost 4 biedt. 

  

Wat is je volgende biedactie als jouw 2SA-bod de schoppenkleur 
vaststelt en: 

a. 10-11 punten belooft 

b. mancheforcing is. 

  
Jouw westhand; je speelt even 2e divisie: 

 H V 10 9 3 

 A 3 

10 7 3 

 A 6 4                    

 
  Anton: 

Ik pas in beide gevallen. 

Met hand 1) neem ik me voor mijn punten voortaan beter te 
tellen. 

Met hand 2) pas ik helemaal. Blijkbaar wil mijn partner niet eens 
weten wat voor soort mancheforcing hand ik heb. Ergo, hij 

behoort een rotkaart te hebben. Als hij toch een goede hand heeft 
adviseer ik of deze conventie af te schaffen of beter na te denken 

hoe je als openaar reageert op 2SA. 
 

Rob: 
Met dit antwoord moet ik ervan uitgaan dat de uitleg van oost te 

gemakkelijk het laatste zetje kon geven voor oosts slemactie.  
 

Ik pleit voor een correctie naar 4+2. 

 

Ik zeg niet dat west dat zónder deze informatie niet zou hebben 

gedaan. West heeft alleen de pech dat hij door de feiten de schijn 
te veel tegen heeft.  
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Claim zonder speelplan 

Afgelopen maandagavond werd ik met een collega arbiter als arbiter 

geroepen bij een (door oost betwiste) claim van leider noord. 
 

Contract: NZ 3 gedoubleerd, gespeeld door noord. 

 

Voor het spelen van de laatste 2 slagen is dummy zuid aan slag:  
 

   Leider noord 

 8 4 

 

  7      

  10 

 
Dummy zuid 



 8 5 

 
Noord speelt vanuit dummy 8 en claimt met de uitleg: ‘Ik heb alleen nog 

maar troef.’ 
 

Nadat de kaarten van de laatste twee slagen al open op tafel liggen, en OW 
akkoord gingen met de claim, realiseert oost (een beduidend veel sterkere 

speler dan noord) zich opeens dat noord verzuimde de volgorde in het spelen 
van zijn troeven aan te geven. 

Want - volgens de redenering van oost - als noord 8 met 8 troeft en 

daarna 4 voorspeelt, maakt oost inderdaad de laatste slag met 7.  

 
Op dat moment van die constatering en het wel of niet invoeren van NZ 

3 x C, word ik aan tafel geroepen door oost. 

 

Noord, erkent dat hij niet had aangegeven hoe hij het zou gaan spelen, en 

ook de troeven inderdaad niet goed had geteld. Hij dacht dat alle troeven 
eruit waren. 

 
Op dat punt had oost, die de spelregels in dezen kent, wel gelijk. 

 
Maar alle kaarten van de twee laatste slagen lagen toen inmiddels al open … 

 
Mijn vraag gaat over de beoordeling of de grens van waarschijnlijke of 

onwaarschijnlijke speelwijze. 
 

Als noord niet geclaimd had, maar gewoon ruiten van tafel had doorgespeeld 
(in de veronderstelling dat er geen troeven bij de tegenstanders meer 

waren), hoe waarschijnlijk is het dan (?) dat hij (met de Hollandse instelling: 
“ons bin zunig”) met 8 had getroefd en daarna 4 als laatste kaart had 

voorgespeeld? 

 
Aannemelijker  lijkt mij toch, dat hij - in de aanname dat de vijandelijke 

troeven er uit waren - met de laagste kaart troeft in slag 12 en daarna met 
de schrik vrijkomt bij het zien dat oosts 7 onder 8 valt. 
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Ik vond het een lastig geval. 
Begrijpen doe ik het protest van oost wel, maar met de kaarten open…?? 

 
Ik heb:  

a.  Noord een reprimande gegeven aan tafel, dat ze ofwel gewoon moet 
doorspelen tot de laatste slag, of zijn claim van slag tot slag beter dient 

te formuleren met per te claimen slag helder uit te leggen welke kaart 
in dummy en welke kaart uit de hand wordt gespeeld. 

 

b. Dat het al dan niet toekennen van het protest  van Oost een 
”randgeval” was voor mij in de beoordeling van wat nu een slordige of 

wel/niet aannemelijke speelwijze/voortzetting  zou zijn geweest. 
 

c. De score laten staan. 
 

Zowel NZ als OW konden daarmee “leven”. 
 

Aan het eind van de avond bleken NZ ondanks deze al dan niet terechte top 
op spel 11,  toch geheel onderaan geëindigd te zijn. OW werden 3, maar 

zouden mogelijk 2 ’of 1’ zijn geworden die avond, als ik hun protest had 
gehonoreerd.  

 
Wat zou jij gedaan hebben? En vooral: hoe trek jij nu die grens tussen 

slordig/ onzorgvuldig, maar niet onaannemelijk? 

 
Je antwoord kan me mogelijk  wat meer ‘handvatten’  geven in de toekomst, 

bij de beoordeling van dit soort claims. 
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Rob: 
Het vraagstuk wordt een stuk gemakkelijker als je in plaats van 

waarschijnlijke/onwaarschijnlijke speelwijze kiest voor een ‘zorgeloze’ 
speelwijze. Dat past ook het beste bij een claim: de claimer verwacht 

immers per definitie geen problemen meer, dus zou hij het spelen ook 
voortzetten zonder enige zorg. 

 
En in dit spel is het puur zorgeloos dat de leider troeft met zijn laagste 

troef! Dus geen enkele discussie: NZ hebben het volste recht op 3xC! 

 

Waar ligt dan de grens? 
 

We geven noord, oost en zuid drie kaarten. 
Ook nu speelt leider noord een hartencontract; dummy is aan slag én 

leider noord claimt de laatste drie slagen zónder speelplan. 

 
     Leider noord 

 9 8 4 

 

  7      

  - 

  3 2 

Dummy zuid 



 8 5 4 

 
Daarop protesteert oost, waarop noord zegt: ‘Ik troef natuurlijk wel 

voor met 9, waarna ik 8 speel en 4.  

 

Dat feest gaat dan niet door. Hoog voortroeven valt niet onder 
zorgeloos spel. Dus maakt oost wel degelijk zijn 7! 
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Onrechtvaardig? 

Met de arbiters van onze club bespraken we onderstaand probleem: 

 
Noord is leider 

In slag 5: Noord speelt 5, Oost gooit 8, zuid V en west H. 

 

Oost ontdekt nu dat hij verzaakt heeft en legt B. 

 

In de Dummy zuid ligt ook A en de leider laat nu A leggen;  

daarop neemt west zijn H terug en legt 6. 

 

De spelers roepen nu de arbiter. 
Wij kwamen hier niet uit 

 
De verzaking is onvoldongen, dus 8 mag vervangen worden door V maar 

8 wordt een grote strafkaart. 

Volgens art 62C2 mag dummy zijn kaart terugnemen en dan west ook.  

Maar volgens dat artikel wordt H dan een grote strafkaart. 

 

Dat leek ons onrechtvaardig. 
Is onze redenering juist?? 

 



Arbitrair 178 25 juni 2019      robstravers@xs4all.nl 
 15 

Rob: 
Ik voel mij altijd zeer vereerd als mij wordt gevraagd de spelregels te 

verdedigen.  
 

Oost verzaakt; dat is een overtreding. Oost boft dat hij dat tijdig ziet, 
daarmee voorkomt hij een over te dragen slag als hij of zijn partner 

deze slag, of een volgende slag wint. 
 

Oost meldt zijn verzaking en bekent alsnog in de gevraagde kleur. En 
omdat dummy’s kaart nu wordt verwisseld, mag west zijn kaart ook 

verwisselen. 
 

Inderdaad wordt ook H een strafkaart. 

Mijn vraag is nu: wat voelt eerlijker:  

- Dat H straffeloos terug mag in de hand; 

- Of dat H inderdaad een strafkaart wordt? 

 

Oost vergiste zich, en de spelregelmakers willen in de eerste plaats 
voorkomen dat daardoor nadeel ontstaat voor de niet-overtreders. 

Lees: dat de overtreders daar geen voordeel van hebben. 
 

Interessante gedachte kan daarom zijn om een verzaking wél 
voldongen te laten worden. Bijvoorbeeld als de verzaking net 

zoveel voordeel oplevert als het nadeel van over te dragen 
slag(en), én je door het niet-melden voorkomt dat partners H 

strafkaart wordt en daardoor vogelvrij. Expres verzaken mag niet; 
maar als je eenmaal hebt verzaakt, hoef je dat niet te melden. 
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Na denkpauze 

Noord gever / OW kwetsbaar 



 B 9 6 5 4 2 

 10 9 4 3 

 4 

 A V 

 7      V 10 3 

 V B 8 5     A H 2 

 H 10 3     A 9 2 

 6 4 3 2     B 10 9 5 

 A H 8 

 8 

 V B 8 7 6 5 

 H 8 7 

 

West  Noord Oost  Zuid 

  2*  pas  2* 

Pas  pas  … 3  pas 

Pas  3  pas  pas 

4  pas  pas  pas 
 

2  gealerteerd als zwak met beide hoge kleuren (> 4 krt) of allerlei manch-

forcing handen. 

2 gealerteerd als: meer schoppen dan harten. 

Redelijk standaard allemaal. 

De denkpauze bij oost is niet betwist. 
Tafelresultaat: 4-1 voor 100% OW score, rest van het veld: 3 C. 

 
Na het 4 van west roept Noord om arbitrage: hij vindt dat het bod van west 

is ingegeven door de denkpauze van Oost.  
West reageert wat emotioneel door te stellen dat hij mag bieden wat hij wil 

en dat het aan NZ is om een onterecht bod via doublet /  tegenspel af te 
straffen. 

Hij heeft gepast na 3 en dus mag hij na 3 bieden wat hij wil, zegt hij. 

 

Arbiter die het spel ook heeft gespeeld zegt: ‘Tafelresultaat staat, denkpauze 

is niet van belang.’ 
Of het bieden de schoonheidsprijs verdient is een ander verhaal, het gaat mij 

erom of de handelwijze van de dienstdoende arbiter (dat was niet ik, voor de 
goede orde!) correct is. Hij kent het spel. Mij komt voor dat het nuttig is te 

onderzoeken of er sprake is van OI, en of west een logisch alternatief had 
voor zijn laatste bod. Ik zou het biedverloop hebben voorgelegd aan een 

aantal spelers van ongeveer gelijke sterkte en op basis hiervan beslist hebben 
/ naar bevind van zaken hebben gehandeld. Twee spelers die ik na afloop van 

de zitting  zelf aan de bar sprak, zeiden er niet over gepiekerd te hebben 3 
klaveren te bieden, laat staan 4 door west.  Dat geeft mij al een beetje 

houvast.  
Fundament in deze wordt natuurlijk gelegd door jouw oordeel, eventueel je 

teamgenoten. 
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Rob: 
We beginnen met het belangrijkste: de communicatie! Want fouten in 

de communicatie doen veel langer en heftiger pijn dan een bied- of 
inschattingsfout. 

 
Noord oordeelt veel te snel: hij kent de hand niet van west, 

waarom kan west geen hand hebben die sterk in waarde 
toeneemt na het 3-bod van oost? 

 
West neemt noord en zichzelf veel te serieus. Waarom 

emotioneel worden als in wests ogen een tafelgenoot een 
volstrekt verkeerde inschatting maakt?  

Naarmate emoties hoger oplaaien, daalt het overzicht. Dat is een 
extra nadeel. Zonder emoties zou west sneller zien dat één kaart 

dubbel zit. Dat moet een hartenkaart zijn. Welke weet ik niet, 

want ik zie ook tweemaal 8 . 

 

En over het bieden: 
Oost weet na noords pas dat de hand zwak is; en ook zuids hand 

hoeft niet sterk te zijn. Dan 2 laten spelen, wetend dat die mooi 

verdeeld zitten: 3-2 als NZ samen acht schoppen hebben, kan het 

een dure grap zijn om dat te laten spelen. Ik geef toe dat 
kwetsbaar 3 bieden op een 4-kaartje – die weliswaar ‘gesloten’ 

is … - een flinke dosis lef vereist; daarom kan ik mij de denkpauze 
wel voorstellen.  

 
En na oosts 3 is 4 eveneens een actie die veel lef vereist. 

 
Ook ik zie geen overtreding van OW. En als NZ goed tegenspelen 

zie ik dat toch wel drie down gaan … 
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Straffen verplicht? 
 

Spelverdeling 

 
 

♠  V97 
♥  7 
♦  HVB8 
♣  AVB93 

 

♠  4 
♥  AB106 
♦  A76542 
♣  87 

5 
N/NZ 

♠  A8632 
♥  HV9543 
♦  3 
♣  4 

 ♠  HB105 
♥  82 
♦  109 
♣  H10652 

 

 
Biedverloop: 

West Noord Oost Zuid 
Pas 1♦ (spelen 1♣ 16+) 3♣ D  

Pas Gevraagd om uitleg 
3♣. Na antw. “echt” 
pas 

3♥ pas 

pas D 3♠ D 

4♥ D AP  

 

Enkele gegevens: 

 N is geopend met 1♦ en niet met 1♣. Zij spelen 1♣ als 16+ 

 3♣ door Oost is niet gealerteerd.  

 Oost heeft nagelaten voor de uitkomst de verkeerde informatie van West te 
corrigeren. 

 Spel wordt gespeeld in de B-lijn. Het NZ-paar is een goed spelend A-paar, 
maar is dit jaar samen gaan spelen, vandaar nog in de B-lijn. Het OW-paar is 
een B/C-paar. 

 Resultaat OW: 4♥: +1 

 Butlertelling 

 Na het spel gespeeld te hebben word ik als arbiter geroepen. Noord doet het 
woord en staat erop dat het OW-paar ter plekke wordt gestraft met woorden 
als “De WEKO heeft beslist dat er bij een overtreding van de Ghestem altijd 
gestraft moet worden”. Ik gaf aan daarvan niet zo overtuigd te zijn. Er is 
inderdaad sprake van een foutieve uitleg van West en daarmee  
ongeoorloofde informatie voor Oost. Maar de vraag is of daar ook gebruik van 
is gemaakt. Bij navraag over de betekenis van het eerste D door Zuid gaf 
Noord aan dat dat voor straf was. 
Door de doubletten van NZ was ik van mening dat er geen gebruik was 
gemaakt van de ongeoorloofde informatie en dat het verdere bieden van OW 
m.i. geoorloofd was. Ik handhaafde dus de uitslag.  
Omdat er door Oost voor de uitkomst door Zuid geen uitleg gegeven was 
over de juiste betekenis van het 3♣ bod heb ik gezegd de uitslag na afloop 
nog eens te bekijken. Ik heb helaas nagelaten de uitkomst na te vragen.  
De situatie werd er vervolgens door luidruchtige minder plezierige verbale  
uitlatingen en dreigementen van Noord niet gezelliger op. Ik zal hier verder 
niet concreet op ingaan, maar de hel brak los. Ik heb als arbiter aangegeven 
dat ik niet op deze toon en met deze woorden wenste te worden 
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aangesproken. Ik heb tevens aangegeven dat ik na afloop de situatie aan 
twee andere arbiters/WL zou voorleggen en ons gezamenlijke resultaat aan 
NZ en OW zou mededelen. 
De andere arbiters kwamen tot dezelfde conclusie. Bovendien vonden zij dat 
de verbale en nonverbale reacties van Noord dusdanig schofferend waren dat 
een officiële waarschuwing op zijn plaats was. 
De uitslag en waarschuwing heb ik vervolgens kenbaar gemaakt en 
aangegeven dat alsnog een protest bij de PC mogelijk was. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt 
Omdat OW vaker de mist ingaan met afspraken die vergeten worden (helaas 
nog niet eerder met de Ghestem), heb ik hen toch dringend verzocht deze 
conventie niet meer te spelen. Daar zou gehoor aan worden gegeven 
 
Mijn vraag is echter van speltechnische aard. Is de beslissing van deze drie 
arbiters de juiste geweest?   
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Carolien: 
Ik heb wat vragen en opmerkingen. 

1. Is het 1ste doublet van Zuid echt voor straf ? Is dat te staven? 
Normaal gesproken is het een negatief doublet en zeker voor een A-

paar. 
2. Waarom doubleert N 3 (hij zag het X van Z tenslotte niet als 

negatief). Hij heeft zeer de schijn tegen dat hij allang weet wat er 
aan de hand is en bezig is met een double shot. Behoorlijk negatief 

punt voor Noord 
3. Idem na 4. 

4. Weten OW (B/C-lijn) wel dat ze op tijd moeten corrigeren. Zo niet, 
dan in ieder geval daarvoor geen Procedurele straf 

5. Hoe aannemelijk is het dat Zuid na de correcte uitleg alsnog naar 5 

gaat? Lijkt me niet, hij weet niets van de klaveren van noord.  

 

Noord heeft misgegokt en probeert nu over de rug van de arbiter alsnog 
zijn score te verbeteren en daar ben ik behoorlijk allergisch voor. 

Daar ga ik dus niet in mee.  
Ik splits daarom de score 

NZ krijgen 4X +1 tegen + een volle top straf voor beledigen arbiter. 

 

Nu OW: mag oost nog 3 bieden?  Volgens mij niet: West geeft met 

zijn pas aan dat hij een goede 6+ kaart klaveren heeft, toch? 

Bij mij komt 3 er niet door. 

Dus voor OW 3 X min heel veel 

Geen procedurele straf gezien het niveau. Wel Ghestem en andere te 
moeilijke zaken afschaffen. 

 
Ron: 

Ik las het verhaal en vooral de "bedreiging" vind ik alarmerend. Het ligt 
natuurlijk aan de soort bedreiging ("als we straks buiten zijn sla ik je in 

elkaar" is iets anders dan "als dit resultaat blijft staan, wil ik nooit meer 
tegen jullie spelen"), maar hier moet toch echt corrigerend worden 

ingegrepen. Schorsing voor 1 of 2 zittingen is een optie. Het bestuur 

moet dat maar afwegen. Ik zou in ieder geval 1 hele top korting geven 
en eisen dat de beschuldigingen en bedreigingen oprecht worden 

teruggenomen. Als men dat niet doet, schorsing voor de rest van de 
zitting met een aanbeveling voor het bestuur. Het is een spelletje 

bridge. Kom op! 
 

Ook het eisen van de arbiter dat hij ingrijpt omdat de Weko daarover 
een uitspraak heeft gedaan, is wangedrag. Hij is een speler en dus 

direct betrokken bij de uitspraak. Op dat moment is het niet gepast je 
te bemoeien met de arbitrage. En dan zeker niet met onzin komen als 

"de Weko heeft dat uitgesproken". Als je mag geloven wat er volgens 
spelers allemaal in de spelregels staat, zou het boekje 3 maal zo dik zijn 

en vol met tegenstrijdigheden. Onderga de arbitrage op een hoffelijke 
manier en als je het niet eens bent met de uitspraak, kun je, ook heel 

hoffelijk en met een glimlach, protest aantekenen. Op dat punt heeft 

deze speler recht op een aanvullende preek over de rol van de speler en 
van de arbiter. Ook al vraag ik me af of deze persoon überhaupt nog 
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aanspreekbaar is. 
 

Wat betreft de 3: 

Om na te gaan of iemand gebruik maakt (of niet) van ongeoorloofde 

informatie moet je je inbeelden wat er zou zijn gebeurd, als het precies 
was gegaan zoals die speler had verwacht: 

Oost biedt 3 en west alerteert en legt desgevraagd uit: 5+-5+ hoog. 

En na het doublet van zuid past west. Met zijn singleton klaveren kan 

oost nu wel verwachten dat west een rij klaveren heeft en zijn 5-5 hoog 
heeft hij al gemeld maar west ziet kennelijk die drie klaveren wel zitten. 

Voor alle zekerheid moet je dan deze situatie voorleggen aan een stuk 
of 6 spelers van vergelijkbaar niveau met een gelijksoortig 

biedsysteem. Als er 2 spelers zijn die passen (of dat zwaar overwegen) 
is pas voor oost een logisch alternatief en dan moet oost dus passen. 

Over die situatie heeft Noord dus wel een punt. 

 
Het bieden van NZ slaat nergens op en op dat punt ga ik dus ook met 

Carolien mee. Dat is voor eigen rekening, want je kunt niet gokken op 
een prima resultaat en als de gok mislukt, zal de arbiter ons wel helpen. 

Je wordt alleen gecompenseerd voor het deel dat je niet zelf 
veroorzaakt hebt. Ik vind dat ze de hele ellende zelf hebben 

veroorzaakt, dus geen compensatie. 
 

Ik denk ook, dat je de bewuste Noord speler hier alsnog op moet 
aanspreken. Je kunt hem gerust laten lezen op welke manier hij dit keer 

door het oog van de naald is gekropen en je vertelt hem, dat bij een 
volgend wangedrag je goed gemotiveerd bent om dan de juiste 

maatregelen te treffen. 
 

Percentage of vervangende score? 

Leider noord 
2 

 - 

A 

V  - 

H  A 

  5

3 

- 

8 

Er wordt SA gespeeld. In de 12e slag speelt leider noord A.  

 

Oost legt 5, zuid 8 en west denkt heel lang na, waarop oost zegt: ‘Gooi 

maar wat weg’, en laat A zien, ‘de laatste is toch voor mij?’ waarop west H 

weggooit en V vasthoudt. De leider heeft nog een schoppen. 

 

Hoe moet ik dat als arbiter dat oplossen? Dit is toch ARTIKEL 16? 
ongeoorloofde informatie? 

 

Ik heb een Arbitrale score toegekend? Gem:60+NZ, gem:40- OW? 
Of had ik iets anders moeten doen, Ik heb oost wel toegesproken. 



Arbitrair 178 25 juni 2019      robstravers@xs4all.nl 
 22 

Rob: 
West heeft het moeilijk; hij weet duidelijk even niet dat A nog in het 

spel zit, want als hij dat weet, heeft hij geen enkel probleem! H heeft 

dan alleen een waarde die gelijk is aan de prijs voor oud papier. 

 
Partner oost helpt west – uiteraard geheel onbedoeld – uit zijn 

dilemma. En het laatste dat OW willen is voordeel halen uit deze 
onopzettelijke overtreding van oost.  

 
De arbiter helpt ze uit hun lijden door OW één slag te laten overdragen 

aan NZ, waarmee de uitslag gelijk is aan het resultaat dat wordt 
behaald als west V in de 12e slag had bijgespeeld. 

 
Stel dat OW moeite zouden hebben met deze correctie, dan lijkt een 

stichtend woord noodzakelijk. Met desgewenst een kwarttop korting als 

extra geheugensteun. 
 

Dat is ook zuiverder dan G+/G- voor de beide paren, omdat het recht 
doet aan het uitgeboden contract en de voorafgaande gemaakte slagen. 

Met G+/G- zou je dat allemaal overboord gooien. 
 

 
Openhartige tegenspeler 

Wij zijn benieuwd of je de volgende situatie al een keer hebt 
meegemaakt: 

In de A-lijn is in een spel al drie keer een kaart gespeeld. 

Op dat moment constateert de leider dat er…… 2 dummy’s open 
liggen……..! 

Hilariteit alom, maar wat moet je doen als WL. 
Ik heb besloten het bord als onklaar aan te merken en een 60-40 score te 

geven. 
Nadien zei een collega arbiter dat de kaarten in de onterecht open 

liggende dummy, allen als strafkaarten konden worden gezien.  
Kortom, wat is jouw oordeel in dezen. 
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Rob: 
Mmmm. Dan zal er nog vaak vrolijkheid ontstaan, want … jouw 60-40-

score maakt het heel aantrekkelijk om als tegenspeler de kaarten open 
te leggen na een scherp uitgeboden contract, waarvan je weet dat ze 

dat gaan maken omdat jij al aan jouw kaarten kunt zien dat die voor de 
leider bijzonder gunstig liggen. Dan houd je er in ieder geval nog 40% 

aan over … 
 

Met andere woorden: geen 40-60-oplossing. 
 

Wat dan wél? 
 

Artikel 51 geeft met twee of meer strafkaarten geen limiet: dus alle 

dertien kaarten zijn inderdaad strafkaart. 
 

Stel dat de bezitter van die strafkaarten zelf moet voorspelen, dan 
kan de leider inderdaad elke keer uit alle strafkaarten de voor te spelen 

kaart kiezen. 
 

Het wordt leuker als de partner van de strafkaartbezitter moet 
voorspelen. Stel even dat op tafel dertien strafkaarten liggen in alle 

kleuren. En de leider gebiedt de partner om in harten voor te spelen. 
Dan gaan – volgens artikel 51B2a – alle hartenkaarten terug in de 

hand en mag de eigenaar in die kleur bijspelen wat hij wil.  
 

Maar … met de eis om harten voor te spelen, verbiedt de leider het 
voorspelen in de andere drie kleuren. En volgens 51B2b gaan dan de 

kaarten van de verboden kleuren eveneens terug in de hand … Als de 

leider eist dat in een bepaalde kleur wordt voorgespeeld, gaan dus alle 
strafkaarten terug in de hand! 

 
Alleen als de leider het voorspelen in één of meer kleuren verbiedt, 

gaan alleen de kaarten terug in de hand van die verboden kleur(en). 
 

Ook leuk: de kaarten die terug gaan in de hand zijn voor de partner 
ongeoorloofde informatie!  

 
Carolien: 

Ik ben bang dat Rob toch iets te enthousiast is. 
Zijn laatste alinea klopt volgens mij niet. 

Je mag alleen de kaarten opnemen in kleuren die expliciet verboden zijn 
en niet impliciet door het eisen van een andere kleur. 

 

Verder helemaal mee eens dat 60-40 niet goed is. 
Het zij allemaal strafkaarten volgens 51b2b en als er al drie keer 

gespeeld is, is het jammer voor de leider, hij heeft geen kaart 
aangewezen, had hij maar op moeten letten 

 
Vraagje: was het een feestdrive? 
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Rob: 
Dus als de leider zegt: 'Ik verbied je in klaveren, ruiten en harten voor 

te spelen', wat betekent dat de ongelukkige in harten moet voorspelen, 
moeten de kaarten van die drie kleuren terug in de hand. En als hij 

zegt: Ik gebied voorspelen in harten - wat dezelfde voorspeeleis is - 
moeten alleen de harten terug in de hand... 

Best een leuke voor Ton ... 
Nog even en heel bridgend Nederland ligt in een deuk . 

 

Maar volgens mij heeft Carolien helemaal gelijk! 
Ik vergat even dat de spelregels letterlijk moeten worden uitgevoerd, 

met het verstand op nul. 
 

Dat leerde ik uit artikel 25A. 

 
Ik citeer:  

Een speler mag een niet-bedoelde bieding vervangen, ongeacht hoe hij 

zich bewust werd van zijn fout, zolang maar aan de voorwaarden 

beschreven in A1 hierboven voldaan is. 
Als de ober langsloopt en hardop zegt: ‘Wat een raar bod is dat!’, is ook 

die informatiebron toegestaan voor het wakker worden van de speler en 
de correctie, mits het gaat om een bieding die inderdaad aan de 

genoemde voorwaarde voldoet. 
 

Dus: als de leider tegen de partner van de man met dertien 
strafkaarten zegt:  

 ‘Ik wil dat je in harten voorspeelt’: gaan alleen de hartenstrafkaarten 
terug in de hand. 

 En als de leider zegt: ik verbied je in klaveren, ruiten of schoppen 
voor te spelen, blijven alleen de hartenkaarten liggen! 

En inderdaad moet de partner in beide gevallen harten voorspelen.  
 

Pikant detail: de strafkaarten die teruggaan in de hand, zijn voor de 

partner verboden informatie! Zolang ze op tafel liggen mag de partner 
daar wél op inspelen. Het kan dus tactisch slim zijn om drie kleuren als 

uitkomstkleur te verbieden … 
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5 wel of niet onbedoeld?  

Graag zou ik jouw mening willen vragen over onderstaande bieding en 

hoe dit opgelost moet worden. Ik zit west, mijn partner oost. 
 

 A H 10 4 3 2 

 H 6 

 A 7 6 2 

 8 

 V     B 9 8 6 5  

 10 9 5 4 2   3 

 9 8     B 10 5  

 B 10 9 6 3   H 7 5 4 

 7 

 A V B 8 7 

 H V 4 3 

 A V 2 

 

Zuid  West  Noord Oost 
1  pas  stop 2 pas 

3  pas  4SA  pas 

5  pas  6  pas 

… denkt 
 

Noord meldt dat hij niet 6 had willen leggen en wil het bod wijzigen. 

Arbiter wordt geroepen. 

 
Eerste arbiter vindt het moeilijk om een beslissing te nemen en een 

andere arbiter wordt geraadpleegd. 
Deze zegt in eerste instantie dat het bod niet gewijzigd mag worden. 

Hierop meldt zuid (ook arbiter) dat een bod gewijzigd mag worden als de 
partner nog niet geboden heeft volgens artikel 25. 

 
Terwijl noord met de eerste arbiter overlegt, bekijk ik de systeemkaart 

van zuid en daarop staat dat het 5-bod betekent:  

- als de troefkleur niet vaststaat: twee ongelijke azen; 

- als de troefkleur wel vaststaat: wordt RKC geboden. 

 
NZ spelen dus 6 en gaan 2 down.  

De 2e arbiter komt terug en zegt het nagekeken te hebben en dat het bod 
gewijzigd mag worden omdat de partner nog niet had geboden. Hij 

besluit een arbitrale score toe te kennen. 
Als ik later thuis kom en de uitslagen bekijk, blijkt hij de score gewijzigd 

te hebben in 6+1, want dat was ook gespeeld, zei hij. 

 

De noordspeler blijkt later het bod te hebben willen wijzigen in 6 omdat 

hij zich verpakt had. Hij dacht dat hij 6 had gelegd. 

 
Wat is er nog meer gespeeld: 

6SA contract door zuid 
6 contract door zuid 

6 +1 door zuid 
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3SA +3 door zuid 
6 -2 door noord 

 
Ik heb geprotesteerd omdat ik het niet eens ben met de verpakking. De 

noordspeler heeft niet echt dikke vingers en ik kan me niet voorstellen 
dat je 6 per ongeluk pakt als je 6 had willen bieden. 

De score wordt nu gewijzigd in 50-50. 
 

Ik heb gevraagd om later met arbiter en de NZ spelers hierover te praten 

omdat ik wil weten (als ik zelf iets dergelijks moet arbitreren) wat de 
juiste gang van zaken is. 

Het gaat mij niet om de score maar om de juiste arbitrale beslissing. 
 

Tijdens deze bespreking meld ik dat ik het vreemd vind dat 5 wordt 

geboden als de troefkleur vaststaat en niet 5 = 3 keycards. 

NZ zijn ervaren spelers en behoren tot de top van onze club. 
Toen ik dat ter sprake bracht werd het even stil. 

Door zuid wordt tijdens dit gesprek gemeld dat zuid zat te denken of hij 
na de pas van oost 6SA zou bieden. Tijdens deze denkpauze roept noord 

dat hij een fout kaartje heeft neergelegd. 
 

Tijdens dit gesprek kunnen we het niet eens worden. 
 

Wat is jullie visie? 
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Ron: 
Ik heb je situatie gelezen en ik heb wel een paar opmerkingen te 

maken. 
 

Als iemand meldt, dat hij iets anders heeft neergelegd dan wat de 
bedoeling was, moet de arbiter vaststellen of het gedane bod vervangen 

mag worden. Dit kan alleen volgens 25A en daarbij zijn een aantal 
voorwaarden.  

Het feit dat de partner nog niet geboden heeft is slechts één van die 
voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat er alleen vervangen 

mag worden na een misgreep (de spreekfout valt af bij biddingboxen) 
en dan hanteer ik de "duimbreedte" als regel. 

De arbiter moet dus eerst vaststellen (buiten gehoorsafstand van de 

tafel weg) wat die speler had willen bieden en waarom hij dan toch die 
6 bood. En op dat moment had Noord al aan moeten geven dat hij niet 

beter wist dan dat hij 6 had neergelegd. Maar tijdens de hele discussie 

is (althans, volgens jouw verslag) niet één keer naar voren gekomen 

wat de originele bedoeling was. En dat gaat er bij mij niet in. 
 

Ik ga ervan uit, dat je bij een misgreep één kaartje meer pakt dan de 
bedoeling is en ik kan me ook voorstellen, dat noord met zijn 6-kaart 

van plan is geweest om alleen maar schoppen te spelen. Daarbij zou de 
weifeling bij zuid best de aanleiding kunnen zijn geweest om het bod te 

willen veranderen, want kennelijk is zuid niet happy met de schoppens, 
dus dan liever de 4-4 fit in ruiten. In dat geval zie ik die denkpauze van 

zuid als OI die noord aan het denken zet. 
 

Er zijn wat mij betreft te veel mogelijkheden waarom noord van 
gedachten verandert en bij een verandering van gedachten, of een 

concentratiefout, mag 25A niet worden toegepast. Als jouw verslag 

waarheidsgetrouw is opgesteld, zou ik als arbiter die 6 laten staan. 

Natuurlijk staat het dan zuid vrij om er alsnog 6SA van te maken, maar 

de vraag is of hij dat dan alsnog zou doen. Ik mis dat in jouw verslag, 
want zuid en west moeten eerst nog PAS neerleggen, voordat noord de 

6 kan spelen. 

 

Formeel gezien kun je stellen, dat NZ door de commotie van het wel of 
niet mogen vervangen zich hebben neergelegd bij het eerste besluit om 

de 6 niet te vervangen en daarna is het bieden gestaakt, uitgaande 

van een eindbod. En als zuid alsnog 6SA had willen bieden, had hij dat 

natuurlijk gewoon moeten doen. Zuid heeft ook niet gemeld (ook niet 
achteraf direct na het spel), dat hij 6SA had willen bieden, dus wat mij 

betreft blijft die 6 min 2 gewoon staan. Er zijn te veel overwegingen 

mogelijk waarom noord 6 neerlegt (bedoeld) en later op dat besluit wil 

terugkomen. En dan begrijp ik ook niet waarom de arbiter alsnog 
besluit het contract op 6 vast te stellen ("Dat was ook gespeeld"). Dat 

moet noord natuurlijk wel (aan tafel en niet na de zitting) hebben 
gemeld, want achteraf kijken wat anderen gespeeld hebben en aan de 

hand daarvan een arbitrale score vaststellen is een actie die de arbiter 

nou juist NIET moet doen. 
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Carolien: 
Als eerste opmerking, maar die maakt niets uit voor mijn idee hierover:  

Bij velen is bij 4SA de laatst geboden kleur de troefkleur als er 
geen andere reeds bevestigd is. Dat is hier m.i. het geval, maar 

het kan zijn dat deze NZ deze-geen-troef bekend- afspraak 
hebben voor dit soort gevallen, maar dat noord dacht dat die wél 

vaststond. 
 

Dan het vergrijpen 
Ik denk dat hier ten onrechte het 'volkomen onbedoeld' uit de 

kast is gehaald. En 'als partner nog niet geboden heeft mag ik 
altijd wijzigen’, zou een mooie boel worden. Dat mag uitsluitend 

en alleen bij misgrijpen. 

 
Misgrijpen komt er bij mij echter niet door en verder: Noord meldt 

dat hij geen 6 had willen leggen na een periode waarin hij kon 

bedenken dat hij zich vergiste (troefkleur staat bij hen kennelijk 

niet vast). 
 

Mijn conclusie 
Het bod had absoluut (ik ben echt heel stellig) niet gewijzigd 

mogen worden. Na al deze ongeoorloofde informatie mag Zuid 
ook niet meer vluchten naar 6SA. 

 
Rob: 

In wezen hangt het correctierecht af van wat noord wilde bieden op het 
moment dat hij 6 bood. 

 
Om die reden zou ik buiten gehoorsafstand beginnen met de vraag: 

‘Waarom bood je 6?’ Als daar iets anders op komt dan: ‘ik wilde 

helemaal geen 6 bieden’, sluit dat het correctierecht van artikel 25A al 

meteen uit. 

 
Antwoordt noord meteen: ‘Ik wist niet beter dan dat ik 6 had 

neergelegd’, dan kan de arbiter controleren hoe gemakkelijk/moeilijk 
noord die grijpfout kan maken, door noord te laten zien hoe hij toch 6 

biedt.  
Zonder lichamelijke beperkingen, en met goed zicht op het bedoelde 

biedkaartje tijdens het neerleggen, heeft noord de pech dat hij de schijn 
tegen heeft. 

 
Wat mij ook opvalt is de opmerking van zuid. Ik citeer uit jouw verslag: 

Deze [Rob: de andere arbiter] zegt in eerste instantie dat het bod niet 
gewijzigd mag worden. Hierop meldt zuid (ook arbiter) dat een bod 

gewijzigd mag worden als de partner nog niet geboden heeft volgens 
artikel 25.  

 

Als op dat moment alleen nog werd gesproken over de wens van 
wijzigen – zónder het predicaat ‘onbedoeld’ – raad ik zuid aan 

voorzichtiger te zijn met dit soort opmerkingen, juist vanwege zijn 
arbiteropleiding.  



Arbitrair 178 25 juni 2019      robstravers@xs4all.nl 
 29 

Twee verschillende afspraken 

Spelverdeling en bieding 

Spelnr.: 14 

Gever: Oost 
Kwetsbaar: niemand 

 
 

  B,9,8,5,3 

 6,5 

 8,5,4 

 8,6,2 

 

 H 

 9,4 

 A,V,B,3,2 

 H,V,10,5,4 

  A,V,10,6,2 

 A,H,B,10,8,7,3 

 7 

 - 

  7,4 

 V,2 

 H,10,9,6 

 A,B,9,7,3 

 

West 
 

3 

3SA 

pas 

Noord 
 

pas 
pas 

pas 

Oost 
2! 

3 

4 

Zuid 
2SA 

pas 
pas 

 

Toelichting op het bieden:  
- de 2! van oost worden door west uitgelegd als: zwak in hoge kleuren of 

sterke Sans met 23+ of in zijn geheel sterk MF. 

- De 2SA van zuid wordt door noord uitgelegd als sterk. 
- Geen verdere uitleg bij de vervolgbiedingen. 

 
Relevante feiten: Na afloop van het spel verklaart Zuid dat hij 2SA bedoelde “voor 

de lage kleuren” hetgeen noord tegenspreekt. West roept de arbiter en zegt dat 
een juiste uitleg van het 2SA-bod van zuid OW naar een betere score en mogelijk 

een klein slem in harten zou hebben gebracht. 
Arbiter besluit: 

 60% voor OW ingevolge artikel 12/75 met score handhaving voor NZ van 4+2. 

 Aftrek op behaalde score van 2 MP voor NZ ingevolge artikel 40/75. 

 
Vraag/vragen: Zuid is in protest gegaan tegen de aftrek van 2 MP op dit spel met 

als belangrijkste argument: “Een verkeerde uitleg wordt wel vaker gegeven”. De 
arbiter was echter van mening dat het in dit geval niet gaat om een “vergissing in 

de uitleg” maar om verschillende interpretaties van het systeem van noord en zuid. 
Hun onderlinge afspraak op dit punt is niet eenduidig. 

 

Het OW-paar heeft de arbiter tot op heden niet zijn vraag beantwoord, hoe ze dit 
spel in hun systeem bieden na 2SA met waarde van een opening. 
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Rob: 
Over de boodschap van 2SA zijn de visies van NZ duidelijk verschillend. Zuid 

verkeert in de veronderstelling dat hij interesse toont in de lage kleuren en 
noord geeft als uitleg ‘Sterk’.  

Deze uitleg maakt het bieden voor OW een stuk lastiger. West verwacht 
daardoor immers geen sterke oosthand.  

Dat lijkt mij voor west een extra reden om te kiezen voor de hoge kleur van 
oost: daarom verrast het 3-bod mij.  

Het 3-bod moet voor west een bevestiging zijn van een zwakke hand met 

harten. Daarom verrast mij het 3SA-bod nog méér dan het 3-bod. 

 
Ik heb het gevoel dat oost op 3SA beter kan reageren met 4. Daarmee geeft 

oost tegelijk zijn kracht én 2-kleurenspel aan, met een duidelijke voorkeur 
voor harten. Ja, en dan mag west toch wel aan slem denken, met zijn 15 

punten mee en H! 

 

Zolang OW niet aangeven hoe zij met een juiste uitleg van het 2SA-bod 6 

hadden bereikt, sta ik volledig achter het oordeel van de arbiter om OW niet 
te belonen met 6. 

 
Omdat alleen een goede OW-afspraak ontbreekt, en er geen sprake is van OI-

gebruik of een andere overtreding, vind ik een stichtend woord dat leidt tot 
een eenduidige afspraak voldoende. 

 
En wat mij betreft blijft voor beide paren het oorspronkelijke resultaat van 

4+2 staan. 

 

Ron: 
Ik denk er iets anders over. 

Ten eerste is er mijns inziens geen reden voor de arbiter om een G+ uit te 
delen. De arbiter moet beoordelen of de verkeerde uitleg ertoe leidde dat OW 

niet in 6 terecht komen. 

 

Ik denk ook dat west beter iets anders had kunnen bieden dan 3. Maar het 

feit dat west biedt, betekent dat hij niet onbemiddeld is tegenover een 

zwakke oost. Dat moet oost zich realiseren. 

 
Oost biedt 3 en west gaat geheel vrijwillig naar 3SA. Met een hand van 

maximaal 10 punten en een 6-kaart is west bereid om 3SA te spelen. Dan 
moet bij oost toch wel een lichtje gaan branden. Oost biedt nu 4 en 

daarmee eindigt het bieden. 
 

Ik vind dat NZ het bieden weldegelijk hebben verstoord en NZ hebben hierbij 
het recht op een 6C door OW.  

Maar oost weigert zijn partner te geloven en wil 4 spelen, terwijl hij met een 

minimale west slechts drie verliezers heeft en hij weet dat west sterker is 

(minimaal 15 punten). Oost had dus het initiatief moeten nemen om alsnog in 
6 te komen en hoewel NZ het wat moeilijker hebben gemaakt, weigert oost 

zijn partner te geloven en dan ga ik OW ook niet helpen. Dus alleen voor OW 
4+2. Een splitscore dus. 
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Rob: 
Ik ben het volledig eens met Rons splitscore. Daar ga ik graag in mee. 

Waarom dacht ik daar niet aan?  
 

OW krijgen van mij alleen 6C als ze aannemelijk kunnen maken dat ze dat 

zonder het gerommel van NZ probleemloos hadden uitgeboden.  

 
Omdat Ron niets zegt over de extra straf van 2MP voor NZ, neem ik aan dat 

ook Ron die niet uitdeelt. 
 

Carolien: 

Niet met iedereen eens. 
 

OW zijn gehinderd, maar in hoeverre hebben ze zich laten hinderen? 
West biedt 3, wat houdt dat in op een vermoedelijke zwakke hand van oost 

(als Z sterk is, is Oost (heel) zwak)? M.i. dat hij toch wel wat heeft. Oost kan 
dus al bevroeden dat zuid niet sterk is en ze komen ook in 4. Ze geven niet 

aan hoe ze anders in 6 gekomen zouden zijn, maar dat je stopt als de 
tegenpartij 15 punten oid heeft, vind ik ook niet zo gek. 

 
Ik zou zeker eerst twee polls houden onder spelers van gelijk niveau voordat 

ik oordeel dat OW het aan zichzelf te danken hebben (dat zeg je met 4+2). 

Voor MK klopt dat, maar voor de wat minderen spelers kan ik me het heel 

goed voorstellen. 
1) met als uitleg "lage kleuren"   

2) met als uitleg 'sterk'  
 

NZ: Als het de eerste of tweede keer is dat zij hun systeem niet beheersen, 

een reprimande voor NZ, anders inderdaad 1/4 top straf. 
 

‘Oom’: 
Ik begrijp deze zaak niet helemaal.  

 
Ze hebben het over relevante feiten maar die ontbreken juist in hun verhaal. 

Hoe reageert een zwakke resp. sterke hand op 3?  

Waar haalt west 3SA vandaan na 3? Wat was 3 trouwens? 

 
Over het vervolg zal ik zwijgen. Ik laat de score staan bij gebrek aan inzicht 

(bij mij maar vooral bij OW zelf) in wat er werkelijk aan het gebeuren is. 
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Correcte uitleg … 

West / Allen 

 9 7 5 4 2 

 H 10 9 2 

 10 7 2 

 5 

 V 6     A H B 10 8 

 A B 8 5    7 4 3 

 4 3     8 6 

 V B 9 4 3    A H 10 

 3 

 V 6 

 A H V B 9 5 

 8 7 6 2 

 
Bieding 

 West   Noord Oost  Zuid 

 pas   pas  1SA  2 Uitgelegd als 6-krt hoog 

3 (Stayman) pas  3  pas 

3SA   pas  pas  doublet 
pas   pas  pas 



Wij eindigen in 3SA omdat we volgens ons dekking hadden in harten en 

schoppen. Dat werd gedoubleerd. We gingen 2 down. 
Kan de score aangepast worden. De uitleg was goed maar de conventie niet 

gevolgd. 
 

Andere resultaten: 
OW:  1 x 3SAx-2 

 2 x 4-2 

2 x 3-2 

2 x 2-1 

2 x 4-1 

1 x 4+1 

 

NZ: 1 x 4x -2  
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Rob: 
Als de Multi Landy-afspraak op de systeemkaart staat, en NZ het 

eens zijn over de uitvoering, moeten we deze zaak behandelen als een 
biedfout. Met veel geluk voor NZ dat OW 3SA bieden en dat zuid mag 

uitkomen … 
Ik laat de uitslag staan. 

 
Is er geen systeemkaart met deze afspraak, dan zie ik geen reden 

om van Multi Landy uit te gaan waarmee de uitleg verkeerd is en west 
helemáál zal kiezen voor 3 als Stayman. Vraag is wat west zal doen na 

oosts 3-bod. Wetend dat 2 echt is, is 3SA dan niet zonder risico. Met 

oost op de achterhand is een ruitenopvang niet geheel uitgesloten … 

Omdat de actie van west niet bekend is, pleit ik zonder systeemkaart 
voor G+ voor OW en G- voor NZ. 

 

Siger: 
Ik ben het niet helemaal eens met Rob.  

 
Zuid biedt 2, uitgelegd als een 6-kaart hoog.  

Wat niet duidelijk is, of NZ daadwerkelijk Multi-Landy spelen.  
 

Ik er voor het gemak vanuit dat ze dit spelen.  
Daarmee is de uitleg correct. Na 3 van oost, past noord. Weliswaar 

heeft Noord maar 3 echte punten, maar hij heeft minimaal een 6-4 of 
zelfs een 6-5 fit én een singleton klaveren. Waarom biedt hij geen 3, 

met (bijna) gemarkeerde snit over oost?  
 

Hoe vaak gaan NZ in de fout met hun biedsysteem? Totdat het 
tegendeel is bewezen, ga ik ervan uit dat NZ wel vaker in de fout gaan. 

Daarmee is er sprake van verkeerde uitleg. Wetend dat er ruiten in zuid 
zitten, komen OW waarschijnlijk in een schoppencontract terecht. 

Daarin maken ze, als ze het goed doen, 11 slagen (5x schoppen, 5x 

klaveren plus A). 

  

Of het 3- of 4 wordt, laat ik in het midden. 

 

Mijn arbitrale score zou 50% van 3+2 en 50% van 4+1 zijn. 

Met een waarschuwing aan het adres van NZ om hun systeem beter 

onder de knie te krijgen.  
 

Rob: 

Dat was ook mijn eerste gedachte, Siger: waarom past noord op 3? 

Mijn tweede gedachte was: omdat west met 3 interesse toont in de 

hoge kleuren. 
 Als oost dan 3 biedt, en west – met zijn 3SA – duidelijk een 4-kaart 

harten belooft, blijkt dan niet uit het legale bieden dat zuid zich moet 
hebben vergist? 

 
Vragensteller: 

Dank je wel voor alle moeite die jullie voor me gedaan hebben. Ik heb 
jullie reacties doorgestuurd naar de betreffende arbiters. Zij waren zeer 
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ontstemd dat ik de arbitrage aan jullie had doorgestuurd. Ze zeiden: de 
uitleg was correct en je mag bieden wat je wilt. Daar had ik geen goed 

gevoel over en dus terecht. Maar ja, nu boze collega-arbiters. 
 

Ron: 
Ik hanteer vaak de volgende uitspraak: 

Juist als je een verschil van mening hebt over vaststaande feiten, kan 
er iets moois gebeuren. 

 
Daarmee wil ik zeggen, dat je het lang niet altijd met elkaar eens hoeft 

te zijn. Maar dat is dan juist een goede basis om met elkaar te praten 
en mogelijk samen tot een nieuw en gezamenlijk standpunt te komen. 

Ik zou, als arbiter, blij zijn met een speler die een arbitrage ter 

discussie stelt. En als er dan ook nog een aantal argumenten naar voren 
komen waar die arbiter op dat moment niet aan gedacht heeft, zou dat 

je kennis en inzicht moeten verrijken. En dan is het absoluut ongepast 
dat men nu boos op jou is, omdat je een probleem aankaartte, wat naar 

onze mening geen opgelegd ABC-tje is. 
 

Vooral de mening van Siger (waarom bood Noord niet 3 met een 

gegarandeerde fit in de hoge kleuren, tenminste als hij zijn eigen uitleg 

nog gelooft) geeft je als arbiter een gevoel, dat het niet helemaal lekker 
zit met die conventie. En als dat zo is, moet je uitgaan van verkeerde 

uitleg en dan hebben OW recht op een correctie. 
 

En dan natuurlijk het doublet van Zuid. Dat kan toch echt niet. Zuid 
weet dat hij straks 6 slagen op mag rapen, maar men komt in het 

verkeerde contract vanwege een biedfout van diezelfde zuid, waar OW 
door de (juiste) uitleg op het verkeerde been zijn gezet. 

 

Als je arbiters zich gepasseerd of zo voelen, laat ze dan rechtstreeks 
met ons de discussie voeren. Het is voor ons niet interessant wie er 

gelijk krijgt of wie er met de punten vandoor gaat. Ons doel is om 
arbiters (en spelers) zo goed mogelijk te helpen en scherp te houden 

als het op het toepassen van de spelregels aankomt. Dus bij deze 
nodigen we ze alsnog uit om hun visie neer te leggen c.q. te reageren 

op onze visie. 
 

Siger: 
Jouw verhaal gaat op als NZ zich nooit vergissen met dit systeem én ze 

nogal conservatief zijn in hun bieden.  
Voor OW is het volgens mij niet duidelijk dat zuid zich moet hebben 

vergist. Voor Noord moet dat echter glashelder zijn. Immers, hij hoort 
een 4-kaart schoppen in oost en een 4-kaart harten in west. Met zijn 5-

4 in - kan zuid noooooiiit meer een 6-kaart hoog hebben. Maar OW 

weten dat niet, want die zien de kaart van noord niet.  
Nee, ik blijf bij het voordeel van de twijfel geven aan OW. Alleen als NZ 

zich nooit vergissen én dit kunnen aantonen, ga ik nadenken over het 
laten staan van 3SA.  
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‘Oom’: 
Omdat, naar men mij verteld heeft, het beklijvingtijdperk voorbij is, kan 

ik op het eerste gezicht geen kant meer uit. Dit is een standaardgeval 
voor het hanteren van de beklijvingsregel.  

 
Aangezien deze "regel" van bewijsrechtelijke aard is, staat het me vrij, 

deze nog steeds te gebruiken maar ik mag dat misschien niet meer 
hardop zeggen. 

 
Voor mij staat niet vast dat de ML-afspraak bestaat. Het bieden van OW 

kan mij evenmin bekoren; de 1SA-opening met een daarvoor 
ongeschikte hand is de bron van alle ellende. 

 

Met mijn idee van 40-40 (G-/G- voor de liefhebbers) komen OW nog 
goed weg. 

 
Int iemand van jullie nog de bijdrage voor het aloude Fonds? 


