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Poll 180 
Dummy 
 B 3  

West      Oost 
 A H 5 4      V 

  Leider zuid 
 10 9 8 7 6 2 

 
Leider zuid is aan slag, speelt 2 voor en zegt tegen dummy: ‘Hartenboer.’ 

Terwijl west nadenkt of hij laag moet bijspelen of hoog, speelt oost snel zijn 
secce V bij. Daar is leider zuid het niet mee eens, en nodigt de arbiter (jou) 

uit. 

 
Wat is jouw oordeel? 

a. Niets aan de hand, B geldt als gespeeld en oost mag desgewenst al 

bijspelen vóórdat zijn partner heeft bijgespeeld. 

b. Niets aan de hand, B geldt als gespeeld, oost mág formeel bijspelen, 

maar het snelle bijspelen is wel minder sportief. 

c. B geldt als gespeeld, maar oost speelt voor de beurt bij. De leider mag 

nu eisen dat west zijn hoogste harten bijspeelt. 

d. Omdat west nog niet heeft bijgespeeld, kan B niet gelden als 

gespeeld. V is daardoor voor de beurt gespeeld en is een strafkaart. 

De leider mag nu van west eisen om zijn laagste of hoogste harten bij 
te spelen. Waarschijnlijk zal hij kiezen voor hoogste . 

 
Een vrij eenvoudige zaak, vooral voor degenen die het spelregelboekje of de 

ArbitreerWijzer erop nasloegen. Verschillende arbiters gaven ook toe dat ze 
zónder die ruggensteun voor een andere (verkeerde) rechtzetting hadden 

gekozen. 
 

De ontvangen (ruim 180) antwoorden in grafiek: 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ruim 60% van de inzenders maakten de juiste keus. Snel hartenvrouw 
bijspelen is niet minder sportief. De leider was immers nog veel sneller . 
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Artikel 57 C: 

1. Een tegenspeler is niet aan een rechtzetting onderworpen 

wegens spelen voordat zijn partner heeft gespeeld als de leider uit 
beide handen heeft gespeeld. Een kaart in de blinde wordt echter niet 

geacht te zijn gespeeld tot de leider de opdracht heeft gegeven (of 
heeft aangegeven (Noot: Zoals door een gebaar of een hoofdknik.))) 

dat ze gespeeld moet worden.  
2. Een tegenspeler is niet aan een rechtzetting onderworpen 

wegens spelen voordat zijn partner heeft gespeeld, als de blinde uit 

eigen beweging voortijdig een kaart heeft gepakt voordat zijn RT heeft 
gespeeld, of onreglementair heeft gesuggereerd een kaart te spelen.  

 
Ook als de leider geen kaart noemt, maar dummy zo assertief is om alvast 

een kaart te pakken, heeft oost hetzelfde recht.  
 

En als je een recht hebt is het beslist niet onsportief om daar gebruik van 
te maken.  

  

Nieuwe Dossiers 
 

Getoond of gespeeld? 

Mijn collega-arbiter had afgelopen week het volgende probleem: 

 
Oost speelt een kleine schoppen, zuid legt een harten bij, west een schoppen 

en leider noord een hartenvrouw.  
 

West heeft nu deze slag gehaald.  En speelt een kaart. Noord heeft blijkbaar 

ingezien dat hij verzaakt heeft want hij heeft nog schoppenkoning en legt 
deze op tafel (op een bepaald ogenblik). 

 
De arbiter wordt nu geroepen. De partijen zijn het niet eens wat er precies is 

gebeurd. 
West zegt dat de kaarten al dicht lagen. West dacht dat hij de slag gehaald 

had en wou dus weer voorspelen; noord legde schoppenkoning, mogelijk (?) 
vanuit het idee zijn verzaking te herstellen. 

 
OW zien het als een verzaking door noord en vinden dat noord zijn 

schoppenkoning bijspeelde in de slag waarbij west voorspeelde. 
 

Noord vindt het geen voldongen verzaking. 
 

Vanuit de visie van oost speelt noord gewoon een kaart bij (H) waarmee de 

verzaking voldongen zou zijn. 

 

Uiteindelijk legden OW zich erbij neer en kon er in vrede verder gespeeld 
worden. 

 
Vragen:  

1. Wat is de juiste zienswijze inzake deze verzaking? 
2. Wat moet de arbiter doen als beide partijen het oneens blijven? 
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Rob: 

Altijd lastig als twee partijen elkaar tegenspreken. Essentieel voor de 
vaststelling van wel of geen voldongen verzaking is, met welke 

bedoeling leider nood zijn H op tafel legde. 

 

Het is dan zaak om als arbiter concrete vragen te stellen. 
 

Uit het verslag blijkt niet dat noord een opmerking maakte bij het op 
tafel leggen van H. Als hij dat doet om zijn verzaking te herstellen, 

lijkt het wat vreemd als hij dat zonder toelichting doet. 
  

Kennelijk kan noord wél spreken; dat maak ik op uit de zin waarin staat 
dat noord het geen voldongen verzaking vindt. 

 

Mijn twee vragen:   
1. Wat zei noord op het moment dat hij H op tafel legde? 

2. Legde noord H net zo op tafel als dat hij daarvoor V bijspeelde?  

 

 Vragensteller: 

Heb je ook nog een antwoord op mijn 2e vraag: 

Als beide partijen elkaar blijven tegenspreken, wat beslis ik dan? Geen 
beslissing?  AS? 

 

 Rob: 
Ik hoor graag eerst het antwoord op mijn concrete vragen, vertel! 

 
Aan de hand van het antwoord op de eerste vraag bepaal ik wat naar 

mijn idee zal zijn gebeurd. Bij een welles-nietes tussen noord en OW 
vraag ik zonder voorafgaande waarschuwing aan de partner van noord 

wat precies is gebeurd! Vooral als die zich tot dat moment stil hield, 
pleit dat niet voor het gelijk van noord. Een weifelend antwoord 

evenmin. Als noord pas een verklaring gaf nadat OW hun verbazing 
uitspraken over schoppenheer, ga ik uit van ‘bijgespeeld’. 

 
En zijn ook daarover de meningen verdeeld, dan kies ik – in de lijn van 

de Strekking van de Spelregels voor het voorkomen van schade . 
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Mag het een slagje meer zijn? 

 10 6 4 

 A 10 

 A V 8 7 6 

 9 8 2 

 A V B 9    H  

 9 8     V 5 4 2 

 10 9 4 3     H 5 2 

 A B 4     H V 7 6 5 

 8 7 5 3 2 

 H B 7 6 3 

 B  

 10 3 

 

bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas   

1 pas  1  pas   

1  pas  1SA  pas   

3SA  pas  pas  pas 

 
West lette niet op en bood 1. (Achteraf bleek dat hij zich verpakt had) 

Arbiter erbij en zonder verdere vragen vroeg deze aan Noord: Accepteer je 
het onvoldoende bod of niet? 

Noord: Uh, wat zal ik doen weet niet ….  
Arbiter onderbrak en zei: Geen overleg je moet zelf beslissen.  

Noord: Nou ja ik vind het goed. 
Arbiter: Oke het bieden gaat verder. Na het spelen hoor ik wel als er een 

vreemde uitslag tot stand is gekomen. 

Resultaat +1. Frequentie staat 2 keer niet uitgeboden, 3 keer 3SA contract 

uitkomst harten, 2 keer 3Sa +1 uitkomst schoppen. 

Na het spelen maakte Zuid de opmerking dat hij niet met harten was 
uitgekomen omdat Oost harten had geboden. 

 
Over de arbitrage zeg ik maar niet veel want die klopt volgens mij van geen 

kanten.  
 

Mijn vraag gaat over het volgende. 

Bij een normaal bied verloop van O-W zou het als volgt gaan. 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas   

1walsh pas  1SA  pas   

3SA  pas  pas  pas 
Nu is harten door Oost niet geboden en zou Zuid zonder meer  met harten 

zijn uitgekomen. Je zou nu kunnen stellen dat N-Z zijn benadeeld met 1 slag. 
Echter.. 

De bieding van de andere paren met als eind contract 3SA verliep anders 
want deze paren spelen geen Walsh. 
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 West  Noord Oost  Zuid 
     1  pas   

1  pas   1  pas   

1  pas   1SA  pas   

3SA  pas   pas  pas 
Toch is 3 keer met harten uit gekomen. 

 
Mijn vraag is nu krijgen N-Z nu nog een slag of niet? 
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Rob: 
Als het – volgens de arbiter – een duidelijke grijpfout is, heeft noord 

geen enkele inspraak: west mag dan zijn 1-bod vervangen door het 

1-bod (artikel 25A).  

In dat geval kun je stellen dat de uitslag is beïnvloed door een zwak 
moment van de arbiter en geef je beide paren G+. 

 
Is het uitsluiten van 25A een terechte keus van de arbiter, en noord 

geeft in alle vrijheid de voorkeur aan het handhaven van wests 
onvoldoende 1-bod, dan horen daar alle voor- en nadelen bij. Noord 

kan niet zeggen: ik kies voor handhaving, met het recht een eventueel 
nadeel daarvan op te heffen …  

 
 

Compensatie? 

Het volgende speelde zich af bij ons op de club, gisteravond: 
 

   H B 5 

 V 9 8 6 4 2 

 B 

 10 9 8 

 A 9 8 3    10 2 

 A H 5    B 10 

 10 6 5    V 9 4 2 

 A 4 3    V B 7 5 2 

 V 7 6 4 

 7 3 

 A H 8 7 3 

 H 6  

 

  (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

1SA  pas  pas  2 (door noord uitgelegd als Multi) 

pas  2 (relay) 3  pas 

pas  pas 
   

We (NZ) spelen niet vaak met elkaar, soms. 
 

We gaan spelen en na een paar slagen blijkt dus dat de 2 van mijn partner 

echt zijn. 

Hierop gaat Oost pissig het spel verder spelen en roept om compensatie!!! 

Hij gaat 2 down en de rapen zijn gaar. 
 

Ik vertel hem nog dat wij de biedingen pas mogen uitleggen na afloop ven 
het spel. 

 
Na een paar biertjes lieten we het maar zo en ik stelde voor om jou te 

raadplegen. 
 

Wat is wijsheid? 
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Ron: 

Oost gaat uit van harten of schoppen bij NZ (de kleur staat nog 
niet vast) en vindt het dan nodig om zijn 6 punten in de strijd 
te gooien met een vijfkaart waar de twee tophonneurs 
ontbreken. 
Ik vermoed, dat oost het NZ moeilijk wilde maken en ze naar 3 
hoogte wilde forceren, maar "om te spelen" zie ik dit niet als 
serieus bod. 
Natuurlijk wordt er verkeerd uitgelegd en als OW daardoor 
benadeeld worden, hebben ze recht op compensatie. Maar de 
compensatie geldt niet voor serieuze eigen fouten of 
gokbiedingen. 
Oost blijft aan zijn 3 hangen en gaat down. 

Een waarschuwing voor NZ dat ze hun systeem beter moeten 
afspreken en een serieuze waarschuwing voor oost dat hij te 
allen tijde de regels van artikel 74 moet respecteren en vooral 
in de plooi moet blijven. Schreeuwen (sowieso niet goed) om 
compensatie is alleen zinvol aan het einde van het spel, want 
dan kun je een inschatting maken. Naar mijn inschatting maakt 
het niet uit of er nu ruiten, harten of schoppen gespeeld zou 
worden. 3 is vragen om problemen en die heeft oost ook 

gekregen. 
 

Carolien: 

Ik kan niets toevoegen aan het verhaal van Ron: 3 is geheel voor 

eigen rekening (en onbegrijpelijk, maar dat moet hij zelf weten). 

Zijn vraag om compensatie is een geval van "via de arbiter een slechte 
actie willen goedmaken". 

 
Rob: 

Een pissige houding is onhoffelijk, dus een (ernstige) overtreding! Daar 
kan ik duidelijk over zijn. 

 
En over compensatie gaat alleen de arbiter; eveneens een duidelijke 

zaak.  
 

Hoe moet oost hier dan wél mee omgaan? Ik denk aan:  

 Tijdens het spel niet laten merken dat de verdeling van zuids 
kaarten niet strookt met de uitleg van zuids 2-bod. Daarmee kun je 

immers alleen maar zuid wekken. 
 Na afloop iets zeggen als: ‘De uitleg wijkt af van wat zuid in handen 

heeft. Ik wil graag dat de arbiter even met ons meekijkt naar het 
mogelijke effect van die uitleg.’ 

 
En de arbiter zal desgevraagd graag komen en met veel genoegen 

de gewenste service verlenen! 
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 Wat mij opvalt is, dat noord zuids 2 als Multi uitlegt, maar in zijn 

eerste biedbeurt niet voor Multi koos.  

 Oost ‘gokt’ na de Multi-uitleg op een (3)klaverencontract. Mijn vraag 
aan oost luidt: Waarom zou de andere uitleg ‘Lengte ruiten’, zijn 3-

actie minder riskant maken? 
 

Antwoord oost via de betreffende arbiter: 

Oost voelt zich benadeeld (al tijdens het spel). 

Hij “ziet” een slechte score ontstaan op dit spel en “eist” (bij voorbaat) 

om compensatie. 

 

Rob: 
Niets menselijks is ook oost vreemd. Als je een slechte score ziet 

aankomen én je constateert tegelijk dat een uitleg niet strookt met de 
werkelijkheid, is het best verleidelijk om de ramp te wijten aan de 

verkeerde uitleg.   
 

Als een tot zichzelf uitgeroepen slachtoffer alleen maar schreeuwt om 
een correctie van de score, vraag ik daarom standaard naar de 

onderbouwing. Dat kan in ieder geval bijdragen meer inzicht en 

daardoor aan een andere opstelling als het weer een keer misgaat.  
 

Overigens betekent mijn vraag niet dat ik een uitslag alleen bijstel als 
een speler de juiste onderbouwing geeft! Als ik om een heel andere 

reden vindt dat een speler is benadeeld (zoals het gebruiken van de 
verkeerde uitleg door de partner van de uitlegger), zal ik evengoed voor 

een passende correctie kiezen. 
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Spreek nu of zwijg voor altijd 

Hieronder geef ik een speldiscussie waar onenigheid over was. 

Het gaat mij niet zo zeer om het gelijk of iets dergelijks maar meer wat ik in 
dit soort situaties kan doen. 

  
Men wil het tenslotte op de juiste manier afhandelen en ik dacht ook dat hier 

ieder tevreden was doch achteraf blijkt van niet. 
  

Sorry dat ik je hier mee lastig val, maar ik moest het even van me 

afschrijven. 
 

Ik word aan tafel geroepen/gehaald in de laatste ronde na afloop van het  4de 

spel. 

 
Op spel 3 was er iets niet goed gegaan. OW speelden 3SA. 

 
Tijdens de invoer van het spel zegt NZ: ‘Het was min 1’, OW zijn van mening 

dat zij 3SA hadden gemaakt.  
Er werd geen WL bijgehaald, men ruimde de kaarten op en voerden als 

resultaat ‘3SA C’ in. 
Uitslagen op dit spel door OW: 1x 3SA+1; 1x3SA C en 2x 3SA-1 + 

3SA? Men ziet wel op dit moment dat 3SA 2 maal down ging. 
 

Ik werd dus pas uitgenodigd nadat het volgende (laatste) spel was gespeeld 

met de vraag wat ik met spel 3 kan/of ga doen. Ik loop mee naar tafel en 
luister naar hun verhaal. 

 
Ik stel voor het spel gezamenlijk nogmaals met ze door te nemen. Dit vinden 

zij niet zo nodig.  
Noord zegt: ‘Ik heb deze, deze en deze twee slagen gemaakt voor min 1’, en 

zij laat mij de desbetreffende slagen zien. 
OW willen hier verder vanaf en zeggen: ‘Geef het hun maar.’ 

 
Wat kan of moet men hier verder nog mee. Dus ik verander de score in C 

 
Achteraf in de wandelgangen hoor ik noord (die kwaad weggelopen is) nog 

zeggen: “De WL heeft het gecontroleerd.” … Niet dus. 
Ik heb niet eens de gelegenheid hiertoe gekregen. 

 

Maar dit alles heeft nog een staartje. 
Gisteren wilde het desbetreffende paar alsnog verhaal halen. Zij zeiden 

dat gelijk bij de 1ste tafel. Zij waren nl. gedegradeerd en ik dacht dat 
het een grapje was. Dus zei ik: ‘Vertel maar’, maar dat wilde hij onder 

vier ogen. Dit is m.i. niet nodig. 
 

Ik gaf aan dat het voor mij afgesloten is. 
Wat kan ik in dit soort situaties doen? Het is een bridgeclub waar de meeste 

mensen voor ontspanning spelen maar waar wel geprobeerd wordt om 
volgens de regels te bridgen. 
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Rob: 
Het gaat fout na jouw voorstel om het spel gezamenlijk door te nemen. 

Als een speler/paar daarop afwerend reageert, zeg je: ‘Laat mij even 
heel duidelijk zijn: ‘Wie niet wil meewerken aan het naspelen van alle 

slagen, zweert daarmee dat hij achteraf ook niet meer over dit spel 
zeurt. Met getoonde kaarten van één hand kan en doe ik niets!’ 

 
Aan degenen die dan toch liever niet meewerken, vraag je nog even 

voor alle duidelijkheid, of ze jouw woorden goed hebben gehoord en 
begrepen. Zodat je daaraan kan refereren als je daarna toch nog iets 

opvangt dat op gemopper lijkt. 
 

 

Aangekondigde optocht afgeblazen 

Gisteravond een probleempje waarvoor ik niet onmiddellijk een oplossing 

paraat had. Geen nood: ik ga er samen met anderen (jullie dus) over 
nadenken  (waarvan acte)  en dan kom ik er volgende week op terug. 

 
 Zuid is leider in 6SA en in dummy aan slag.  

 
 In dummy ligt een ruitenoptocht (dicht), en nog twee entrees (zo 

nodig).  
 

 Leider zegt: speel de ruiten maar af. Maar: na de derde slag zegt hij: 

stop even. Hij realiseert zich dat hij door deze optocht zelf (dwz: in de 
hand) in dwang komt. Hij wil dus eerst een andere slag (in dit geval 

harten) veiligstellen door 9 te spelen, hiermee in de hand een slag 

maken en dan weer oversteken naar dummy om verder te gaan met de 

ruiten. 
Speelt hij de ruiten af, dan komt hij in dwang, moet hij van slag en 

maakt wellicht geen enkele slag meer. 
 

De vraag is: mag dit? 
 

Ik lees in 45C4(a) dat deze reeks van zes ruiten als gespeeld / te spelen 
opgevat moeten worden…  

 
Of lees ik het verkeerd en geldt er iets anders? 
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Rob: 
Het komt inderdaad regelmatig voor dat de leider zijn plan om een hele 

optocht af te draaien aan dummy meedeelt. Maar die kaarten zijn 
formeel dan nog niet alle gespeeld. Dat kan ook niet. Stel dat een kaart 

uit die reeks door een tegenspeler wordt getroefd, dan is die slag echt 
voor die tegenspeler, en is de leider niet verplicht om in de volgende 

slagen de kaarten van die reeks met voorrang bij te spelen. 
 

Ook als de leider zegt: ‘Draai de hele optocht maar af’, mag hij dat 
voornemen herzien als tegen zijn verwachting de ontbrekende kaarten 

van die kleur extreem verdeeld zitten.  
 

Formeel kan een kaart van dummy pas worden gespeeld als de vorige 

slag dicht ligt. En als de leider zei dat dummy alle kaarten van een kleur 
kan spelen, hoort dummy toch bij elke te spelen kaart toestemming te 

vragen. 
 

Verder stel ik als absolute voorwaarde dat de leider geheel op eigen 
kracht zijn uitgesproken voornemen moet intrekken. Als dummy angstig 

kijkt, of na de eerste twee zonder toestemming gespeelde kaarten bij 
de derde om toestemming vraagt, dan laat ik de optocht doorgaan als 

dat inderdaad in het nadeel gaat uitpakken van de leider.  
 

 
Vergissing of tactiek? 

Gisteravond ging er iets mis met het bieden en de uitleg over het 3-bod. 

 
Noord gever 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  2SA  3*  3** 

pas  3SA  pas  pas 

pas 
 

*3: gealerteerd en uitgelegd als Multi Landy, conform systeemkaart 

**3: echt 

 
Nu blijkt dat de 3-bieding echt was, 9-kaart klaveren, en 3SA gaat -4. 

 
NZ zijn van mening dat ze duidelijk op het verkeerde been zijn gezet en 

verwachten een rechtzetting.  
 

Op dit spel is gespeeld: 

NZ 2 x 4 C  OW 1 x 4X -1   

1 x 3 C    1 x 3X C 

1 x 4-1 

1 x 3SA-4 

 
Wat moeten we doen met dit spel? 
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Rob: 
Zonder de handen kan en wil ik geen specifieke uitspraak doen over dit 

spel. 
 

Dus in zijn algemeenheid … 
Het maakt voor mij niet uit of oost zich vergiste óf bewust NZ én 

partner misleidde met zijn 3-bod. Een dergelijke afwijking sta ik 

namelijk alleen toe als die ook op de systeemkaart staat.  

Ik beschouw én behandel die namelijk als een zogenaamde 
beschermde psych. Oost neemt met zijn 9-kaart klaveren 

namelijk geen enkel risico met zijn 3-bod. Op een verwacht 

3/-bod van partner kan hij probleemloos 4 bieden. En als NZ 

– in de verwachting dat het gevaar in de hoge kleuren schuilt – 
3SA bieden kan oost passen en toeslaan. 

 

In zijn algemeenheid zou ik OW hoogstwaarschijnlijk de score 
geven van NZ: 4C. 

 
Als zuids 3 is om te spelen, en niets zegt over diens kracht, 

neemt noord met 3SA zeer veel risico. Ik zit redelijk 
serviceverlenend in elkaar. Maar om zonder spelverdeling de 

beste manche voor NZ uit te bieden, gaat mij dan te ver. Wel is 
duidelijk dat door de uitleg een 4/-contract onaantrekkelijk is. 
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Louter uit nieuwsgierigheid 

N/OW  A 7 6 

 A 8 

 H 9 

 V B 10 9 8 6 

 H 5      V B 2 

 H 9 6 5 2     V 3 

 10 8 7     A V B 6 5 4 3 

 A 5 3     7 

 10 9 8 4 3 

 B 10 7 4 

 2 

 H 4 2 

     NZ-scores 

1 x +200 
1 x +140 

1 x -130 

3 x -150 
1 x -600 

 
Op dit spel ontstond na afloop discussie over het bieden en de uitleg. 

Allereerst het biedverloop. 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1SA  doublet* 2 

2  3  3  3 

pas  pas  pas 

 
 

*dbl gealerteerd en uitgelegd als DONT 
 

2 niet gealerteerd, door West gevraagd en uitgelegd door Noord als 

Rubensohl (echt en zwak). NZ spelen ca. 1 jaar Rubensohl. 

 

3 door West gevraagd. Noord: ‘Waarschijnlijk vergist.’ 

 

OW vragen zich af of Noord mag passen of 4 moet bieden. 

Ik was daar niet zeker van en we besloten het aan jou voor te leggen. 

 
Door een fout in het tegenspel werd 3 gemaakt. Overigens zou de score niet 

anders zijn als 3-1 of -2 zou gaan. 

 

4 zou -2 moeten gaan en ook dat zou geen verandering in de score gebracht 

hebben. 

Louter een arbitrage voor het begrip. 
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Rob: 
Mmm. Rubensohl … Ik speel dat zelf niet, maar volgens mij is 2 na 

een doublet een transfer voor ruiten. Ik heb echter de sterke indruk dat 
deze zuidspeler dat ziet als Stayman. 

 
In dat geval moet zuid verder bieden alsof partner noord ook díé uitleg 

gaf (Stayman). En als noord ondanks zuids interesse in de hoge kleuren 
dan toch 3 biedt, gaat zuid niet – met liefst Hxx mee – nog een keer 

schoppen bieden omdat hij in die kleur een ‘gesloten’ 5-kaart heeft … 
 

Noord zal deze keer wel toevallig een 6-kaart hebben in die kleur. En 
zéér toevallig – en gelukkig voor zuid – heeft noord die ook! 

 
Voor NZ zou ik de score veranderen in: NZ 4-2.  

En als zuid geen goed verhaal heeft voor zijn 3-bod, komt daar een 

kwart top korting bovenop vanwege het gebruik van noords uitleg. 

 

OW hadden de kans om 3 down te spelen. Wat mij betreft mag NZ 3 

C voor OW blijven staan.  

 
Carolien: 

Met Rob eens: 3 komt er bij mij nooit door. 

 

Maar niet eens met 'zijn' Rubensohl :-) 
3 is een transfer voor de Ru, 2 is to play. Zuid vergiste zich kennelijk 

inderdaad, maar mag na de uitleg van Noord niet meer naar 3. 

 

Máár, waarom zou zuid met deze hand 4 móeten bieden? Volgens mij 

is pas het logische alternatief en zeker niet 4. 

Dan wordt het contract 3 voor OW en dat gaat +2 is +150 

3 C was -140, dus er was nadeel voor OW door het 3-bod. 

 
3C voor OW zou ik zeker niet laten staan: iemand moet een zeer 

ernstige blunder hebben begaan, wil dat tegenwoordig nog aangerekend 
worden (oekaze van de WBFL) en daar valt een tegenspeelfoutje niet 

onder. 
 

Mijn conclusie:  

-150 voor NZ en +150 voor OW en  
+ preek voor zuid zijn conventie te leren of deze anders niet meer te 

spelen. 
+ een waarschuwing over het flagrant gebruik van OI en pas een 

volgende keer 1/4 top. Velen weten niet eens dat dit een overtreding is! 
 

Ron: 
Ik heb het gisteravond even snel doorgenomen en aangezien het geen 

verschil zou maken, was ik het in ieder geval met Rob eens voor wat 
betreft het 3-bod. 

Ook ik dacht aan pas, waardoor OW waarschijnlijk 3 gaan spelen en 

dat zou best voor +2 kunnen gaan. 

Nu kijk ik naar de mening van Carolien en ik sluit me daar volledig bij 
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aan. Ook wat betreft de "ernstige fout" ga ik met Carolien mee. Het 
moet tegenwoordig een heel behoorlijke blunder zijn, wil je die kunnen 

aanrekenen. Achtergrond is dat bij een onregelmatigheid de niet 
overtredende partij misschien wat snel van zijn stuk is gebracht en 

daardoor misschien een slordigheidje begaat. En dan zou de 
overtredende partij hiermee weg komen, of in ieder geval zou de niet-

overtredende partij niet de score kunnen krijgen die ze wel zouden 
halen als de overtreding niet had plaatsgevonden. 

 
Nog wel even de formele procedure: 

Je moet de hand van zuid voorleggen aan een stuk of 6 spelers van 
gelijkwaardig niveau met een vergelijkbaar biedsysteem. 

Bij 2 legt Noord uit, dat het "om te spelen" is en als zuid dan weer aan 

de beurt is, gaan we kijken welke mogelijke varianten we krijgen. 

Als er twee spelers zijn die passen, is pas een logisch alternatief en 

moet zuid passen op 3. 

Als iedereen 3 biedt, is er kennelijk geen alternatief (althans voor die 

speelsterkte). 
 

Maar voorlopig ga ik ervan uit, dat wanneer Noord netjes uitlegt wat 
zuid bedoelde ("echt") dat zuid helemaal geen reden heeft om zijn 

schoppens nog in de aanbieding te gooien. 
 

Rob: 
Daarom speel ik geen Rubensohl, Carolien: ik zie te veel verschillende 

toepassingen op internet . 
 

Ik ga mee met Caroliens -150 voor NZ en +150 voor OW. 

 
Pikant detail is de algemene opvatting dat na een biedserie als: 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1SA  doublet 2 

pas  pas  doublet 2 

 
 2 niet gealerteerd, maar bedoeld als transfer voor harten 

 
de pas van noord het misverstand over de Jacoby van zuid op legale 

wijze duidelijk maakt, waardoor zuids redding van 2 wél is toegestaan.  

 

In de voorgelegde zaak denkt zuid te vragen naar de hoge kleuren, en 
daarop reageert noord met een vrijwillig 3. Stel dat zuid zijn 3-bod 

verdedigt met: ‘Met het 3-bod vervalt de OI van partners uitleg. Want 

zijn 1SA-opening sluit een 6-kaart uit!’ 

 
Wat zou dan ons antwoord zijn? 

 

In deze zaak telt dat niet, anders had zuid die opmerking al meteen 
gemaakt .  
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De flexibele grens van vergelijkbaar 
Spel 3 

Z/OW 

AHV43 

6 

V82 

HVB6 

 

B9765 

AH73 

AB 

A8 

 

Hoi Rob, 

Hier weer een vraagje. Gisteravond speelde zich het volgende biedverloop af. 

Zuid moet openen, maar Noord opent voor de beurt 1♠ Na uitleg van mij als arbiter 

over de mogelijkheden, besluit Oost de opening niet te accepteren. 

Zuid dus aan de beurt en opent ook 1♠ 

 

Vraag:  
welke biedingen vallen wel of niet onder geaccepteerde vervangende 

biedingen van Noord? 

4♣/4♦/4sa (alle 3 conventionele biedingen) 

4♠/6♠  

 

Aanvulling: 

Stel dat 4♠ geboden wordt. Dit betekent in hun systeem: geboden op 

verdeling/preemptive. Het paar speelt verder Garozzo-splinters (3sa=12/15 zonder 

splinter; 2sa: 8/11of 16+ met splinter of 16+ balanced. En 3sa betekent: 3+ ♠-steun, 

12/15 en geen splinter. En 3♥ tm 4♦ geeft 3+♠-steun aan, splinter en 12/15).  

 

Vraag 1:  

Mag partner met onderstaand Zuid-handje hier op doorbieden. Uiteraard moet 

ik dat voorleggen aan een qua sterkte ongeveer vergelijkbare groep. Maar wat 

vindt je team ervan? 

 

Vraag 2:  
Is een bieding van N waarin hij via de Garozzo met 2sa aangeeft een 3+ ♠-

steun te en een splinter te hebben (in dit geval 16+ en splinter in ♥) een 

toegestane vervangende bieding?   

 

https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3250:3611306516002:VAN_PAGE_SPELVERDELINGEN:NO:RP:P0_SPL_ID,P0_SPK_NUMMER:16713311,3
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Rob: 
Noord heeft geen OI van zuids hand; zuid wel van noord. 

 
Zuid mag geen gebruik maken van de OI. Ook zonder OI is zuids 1-

bod normaal.  
 

Als noord sleminitiatief neemt, behandel ik dat als vergelijkbaar. Dat 
geldt ook voor jouw twee vragen onder het kopje aanvulling. Ik ben 

daar vrij soepel in, omdat ik achteraf het resultaat kan bijstellen als ik 
niet kan uitsluiten dat OW door het 1-bod van noord zijn benadeeld. 

 
Daarbij zal ik dan vooral kritisch letten op zuid.  

 
Om een voorbeeld te geven.  

Stel dat zuid na een controle bod van noord RKC-toepast. En op 

4SA een 5-antwoord krijgt: twee sleutelkaarten zónder 

troefvrouw. Als zuid dan toch 7 uitbiedt, komt dat bij mij alleen 

door de keuring met Vxx achter AH . Ik kan als arbiter 

immers niet uitsluiten dat zuid – door noords 1-opening – weet 

dat noord minstens AHxxx heeft, waardoor de kans dat de 

ontbrekende V zeer waarschijnlijk valt uiterst groot is. 

 
Alleen als noord – vanwege zijn 5-kaart schoppen – toch V 

aangeeft, laat ik 7 staan. 

 

Met de gegeven noordhand zal noord zéker 5 bieden . 

 

 
Onhaalbaar … 

Laatst heb ik een arbitrage meegemaakt die nog al wat vragen bij me 
oproept. Contract 3. De tegenpartij verzaakt twee keer troef en haalt aan 

het einde van het spel nog een paar slagen. 

 
Arbitrage … 

Antwoord: ‘Gewoon de gemaakte score invullen en op het eind van de avond 
kijk ik wat de beslissing wordt.’ 

Wat blijkt? Iedereen heeft 3 geboden en gemaakt, niet meer en niet minder.  

De beslissing van de arbiter is: ‘Score blijft staan want jullie hadden op geen 

enkele manier meer kunnen halen.’ 
Is dit juist. Is dit de modernere manier van arbitreren? 
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Rob: 
Modern is het zeker. Sterker, deze arbiter loopt in mijn ogen flink voor 

ons uit. Ik hoor graag uit welke literatuur de arbiter deze aanpak haalt. 
 

Want de spelregels anno 2018 wijzen naar een andere weg. 
 

Omdat de verzaker geen troef bekende, kan hij de slag waarin is 
verzaakt niet hebben gewonnen. De 'automatische overdracht' is dan 

één slag.  
De tweede verzaking in dezelfde (troef)kleur levert géén automatische 

overdracht op.  
 

Stap 1. Met de huidige spelregels (!) stelt de arbiter vast wat het 

resultaat van de leider zou zijn ná en door de eerste verzaking, en telt 
daar één slag bij op.  

 
Stap 2. Vervolgens stelt de arbiter vast hoeveel slagen de leider vanaf 

de verzaking had gewonnen zónder verzaking. 
 

De stap die voor de niet-verzakende partij de meeste slagen oplevert, is 
de arbitrale score! 

 
 

Omdat de verzaker twee maal geen troef bekende, is de kans groot dat 
het resultaat van de andere paren gelijk is aan het aantal slagen van de 

correcte rechtzetting. Omdat de verzaker daarna hoogstwaarschijnlijk 
met zijn extra troeven slagen won die hij anders nooit had kunnen 

winnen. Maar zeker is dat niet. Stel dat de tegenspelers vóór de eerste 

verzaking een tegenspeelfout maakten waardoor deze leider als enige 
3Kl +1 zou scoren. Dan zou dat voordeel door de verzakingen worden 

opgeheven. 
 

Of zal ik gewoon te ouderwets zijn voor dit werk? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


