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1. Zuid is gever en past. Voordat west een bieding doet ziet hij dat A 

verscholen zat waardoor hij 13 punten heeft in plaats van 9. Hij wil zijn 

pas terugnemen.  
Stelling:  Dat mag de arbiter toestaan omdat partner noord nog geen 

bieding deed. 
 

 
2. Leider zuid is in dummy aan slag, maar speelt uit de hand 3 voor. 

Dummy meldt onmiddellijk dat hij op tafel aan slag is. Tegenspeler oost 
zegt dat hij het voorspelen van 3 accepteert. 

Stelling:  3 geldt als voorgespeeld. 

 

 
3. Je partner opent 1SA en je rechtertegenstander past. Jij hebt een 5-kaart 

harten en geeft die 5-kaart aan met Jacoby. De man die koffie rondbrengt 
kijkt even met je mee en zegt: ‘Vergis je je niet?’ Waarop je verschrikt 

vaststelt dat je niet het 2-kaartje maar 2 hebt neergelegd. 

Stelling:  De arbiter moet jou toestaan 2 te corrigeren in 2. 

 
  

4. Je bent gever en hebt in handen:  B 9 8 7 6 2 

 2 

 H V 4 3 2 

 6 

Stelling: je mag met deze hand 2 openen als Muiderberg. 

 
 

5. Oost is leider in een klaverencontract. Na de eerste tien slagen is de 
situatie: 

Partner noord 


 7 6 5 

Dummy west     Leider oost 

      

 4 3 2       - 

        8 7 2 

   Jouw zuidkaarten 

     3 2 

     3 

  
Dummy west won de vorige slag, waarop leider oost zonder verdere 

toelichting de drie laatste slagen claimt. 
 

Jij merkt op dat je daar nog niet zo zeker van bent, waarop leider oost 

zegt: ‘Dat kunnen we even controleren door verder te spelen.’ Hij laat 
dummy 2 voorspelen, troeft met 8 en haalt met 7 jouw 3 op. 

Jij hebt daar toch geen goed gevoel over en nodigt de arbiter uit. 
Stelling:  De arbiter mag het resultaat aanpassen. 

   



 

 

 
 

6. Je speelt met een gelegenheidspartner. Afgesproken is 2 als sterkste bod, 

waarop partner verplicht 2 moet antwoorden. 

Je hebt een zeer zwakke hand met een lange ruitenkaart. 
Stelling:  omdat je partner rekent op een sterke hand mag je 2

openen als psych, met het voornemen om op partners 2-

bod te passen. 

 
 

7. Zuid is gever. Het bieden gaat: 
 

West Noord Oost  Zuid 

      pas 
  pas  pas 

 
Waarop zuid zegt: ‘West heeft nog helemaal niet geboden.’ 

Stelling:  Als zuid nu past is het bieden beëindigd en is sprake van 
een rondpas. 

 
 

8. West Gever, Biedverloop: West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas  pas  2 

pas  4SA  pas  5 

pas  6SA  pas  pas 

pas 
    2 is Muiderberg; 4SA vraagt azen, 5 is een afwijkende 

afspraak: meldt alleen A. 

 Stelling:  4SA en 5 mogen niet worden gealerteerd. 

 
 

9. NZ bieden 7SA uit, te spelen door zuid. Nadat west is uitgekomen en dummy 

zijn kaarten heeft opengelegd, kijkt hij even naar de kaarten van de leider. 
In de 7e slag speelt de leider 8 voor uit zijn hand, waarop dummy zegt dat 

hij op tafel aan slag is. Dummy vergiste zich echter, noord was wel degelijk 
een slag. 

Stelling:  Als oost of west nu eist dat vanuit dummy’s hand moet 
worden voorgespeeld, moet de arbiter die wens laten 

vervullen. 
 

10. Het bieden gaat (noord gever):  

West  Noord  Oost  Zuid  Zuidhand 
1   1  2   9 8 7 6   

2   … 3   pas  pas   H V 5 4 

 A 4 2 

 7 6 

 Stelling: Na de denkpauze van noord is de pas van zuid correct. 

 



 

    

11. Zuid moet zijn gedane 1-bod terugnemen. En de arbiter oordeelt dat 

zijn eerstvolgende bieding niet vergelijkbaar is.  

Stelling:  Als het 1-bod: 

a.  voor de beurt is gedaan, moet noord verder passen; 

b. onvoldoende was, moet noord in zijn eerstvolgende beurt 
passen. 

 
12. Het bieden gaat (zuid gever): West  Noord Oost 

 Zuid 
1

Oost begon voor zijn beurt. Het 1-bod wordt geannuleerd. Zuid opent 

1SA, noord 3SA, west moet uitkomen. 

Stelling:  De leider mag west verbieden of verplichten in 

   schoppen voor te spelen. 
 

 
13. Zuid is leider in een SA-contract. Oost heeft een kleine strafkaart: 6.  

Stelling:  Als west aan slag is mag de leider geen enkele 
voorspeelbeperking opleggen. 

 
14. Zuid speelt 6. 

 2 

 A H 3 

 A 

 - 

 -     - 

 9 8 7    V B 10 

 -     10 9 

 7 6     - 

 3 

 6 5 4 

 8 

 - 

 
Dummy noord is aan slag; NZ wonnen de eerste acht slagen. 

 
De leider laat dummy A voorspelen en speelt zelf 4 bij. 

Daarna AH, 3 getroefd, en 8 uit de hand in dummy getroefd. 

OW roepen in koor dat de leider op A heeft verzaakt. 

Stelling:  De arbiter moet de leider één slag laten overdragen: 6C. 

 

 

15. Het bieden gaat: West  Noord Oost  Zuid 
1  1  doublet 2 

pas  2  pas  pas 

pas 

Noord maakt probleemloos zijn 2-contract. Goed voor een top, omdat de 

meeste OW-paren 3C noteerden. Zuid legt desgevraagd uit dat zijn 2-

bod hartensteun belooft met minstens 10 punten. Oost vindt dit bod 
alerteerplichtig. Dat is niet gedaan, waarop oost de arbiter uitnodigt. 

Stelling:  De kans is groot dat de arbiter de score voor beide paren 
moet veranderen in: OW 3C. 


