
Ontvangen vragen naar aanleiding van de 

Spelregeltoets, bij Training 801 
 
De minste fouten! 

Maar laat mij eerst de vier lezers noemen die de meeste stellingen correct 
beoordeelden. 

 
1e, met slechts één fout: Bert Strack van Schijndel 

2e, met slechts twee fouten: Marga Beentjes, Ronald Kapper en Steven 
Verstraten 

 
Grote klasse, mijn oprechte complimenten. Want een toets in elkaar draaien 

is veel gemakkelijker dan die beantwoorden! 

 

De ontvangen vragen 
 

Stelling 3 

Betreft jouw antwoord op vraag 3 van de stellingen: 

 
Ik heb in mijn blauwe boekje genoteerd dat een verkeerd antwoord op 

Jacoby NIET gecorrigeerd mag worden, behalve als je er bijvoorbeeld 
naast gepakt hebt. 

 

Dit antwoord heb ik eens gelezen in een van jouw antwoorden op een 
eerdere soortgelijke vraag (of een antwoord van een van jouw 

collega’s). Ik  kan zo gauw niet meer vinden waar dit stond. 
Als je 2 zou moeten zeggen bij een langere hartenkaart, en je legt het 

hartenkaartje neer, dan doe je dat toch bewust! (ondanks dat het 
verkeerd is). 

 
Rob: 

In artikel 25 van de spelregels staat over dit schone onderwerp:  

ARTIKEL 25 
Het wijzigen van biedingen, al dan niet reglementair 

A. Niet bedoelde bieding 

1. Als een speler ontdekt dat hij niet de bieding gedaan heeft 

die hij wilde doen, mag hij, tot zijn partner een bieding 

gedaan heeft, de niet-bedoelde bieding vervangen door de 

bieding die hij wilde doen. De tweede (bedoelde) bieding 

geldt en is onderworpen aan het toepasselijke artikel, maar 

de voorspeelbeperkingen van artikel 26 zijn niet van 

toepassing.  

2. Als het de oorspronkelijke bedoeling van de speler was de 

bieding te doen die hij gelegd of genoemd heeft, blijft die 

bieding behouden. Een bieding mag gewijzigd worden als 

zij het gevolg was van een mechanische fout of een 

verspreking, maar niet als zij het gevolg was van 

concentratieverlies.  
 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.25%20Wijzigen%20biedingen.html


Vrij vertaald:  
Als jij 2 biedt, terwijl je op dat moment niets anders wilt dan 2 

bieden om je hartenlengte aan te geven, geeft artikel 25A1 de 
arbiter de ruimte om jou deze fout te laten corrigeren.  

 
Pak je echter, verblind door al je harten, heel bewust het 2-

kaartje, dan was het op het moment van bieden jouw 
oorspronkelijke bedoeling om 2 te bieden, waardoor dat valt 

onder artikel 25A2. Dan mag de arbiter geen correctie toestaan. 
 

Datzelfde geldt als je een kaart dubbel hebt zitten, waardoor je 
past, terwijl je met de opeens zichtbare aas 13 punten telt en wel 

degelijk wilt openen. Of een bod van een van je tafelgenoten over 
het hoofd zag. 

 

De arbiter moet dus vaststellen of jij op het moment van bieden 
bood wat je op dat moment wilde bieden. Dat lijkt een 

onmogelijke opgave. Maar … de toevoeging in 25A2, dat een fout 
niet mag worden gecorrigeerd als dat een gevolg is van 

concentratieverlies, maakt het een stuk gemakkelijker: want hoe 
kun je nu zonder concentratieverlies de verkeerde bieding doen? 

 
Met deze combinaties van vrijheden en beperkingen ligt het voor 

de hand dat in de praktijk vrijwel uitsluitend grijpfoutcorrecties 
worden toegestaan. En toegegeven: bij een Jacobyfout gaat het 

om naast elkaar liggende biedkaartjes … 
 

Stelling 4 

Vanmorgen weer met veel interesse je artikelen gelezen en met name deze 
keer: 

Waar of niet waar! 
 

 
 

Eén van onze gasten (tijdens een Boon-a-Part bridgearrangement) alerteerde 
 bovenstaande hand van zijn partner keurig en gevraagd naar de uitleg 

antwoordde hij: “Dit is de LUCAS – conventie” 

en benoemde dan ook keurig dat het zowel een “echte Muiderberg” kon zijn. 
maar ook een afwijkende zwak tweekleurenspel met bijv. een 6-4  of 6-6  en 

zelfs  7-4 verdeling.   
Ik had hier nog nooit van gehoord.  

Even gegoogled, en ik kwam inderdaad ergens deze  LUCAS- conventie tegen 
in samenhang met de Muiderberg. 

 
Mijn vraag: Zou je niet beter altijd als antwoord kunnen geven dat : “We 

spelen de Lucas conventie “? 

 



Rob: 
Neen! Mijn voorkeur gaat uit naar een heldere omschrijving van de 

concrete afspraak:  
‘Minstens 5-kaart in de openingskleur, minstens 4-kaart in een 

nog onbekende lage kleur.’ 
 

Stelling 6 

Bedankt, Rob, voor de spelregelvragen en -antwoorden. Leerzaam, maar ik 

blijf het lastige materie vinden. Ik heb nog een vraag naar aanleiding van 

stelling 6: het verplichte 2-bod na partners als sterk uitgelegde 2-opening, 

waarop de 2-openaar tot ieders verrassing past en een zwakke hand blijkt 

te hebben met lengte ruiten. Een ontoelaatbare beschermde psych, zoals je 
toelichtte.  

 
Mag dan ook niet de volgende biedactie?  

 
West  Oost 

1SA  2 * 

2// pas! 

 
OW spelen 2 als manche-inviterend, minstens 8 punten, en leggen dat ook 

desgevraagd uit. 
 

Het komt echter weleens voor dat een oostspeler met heel weinig kracht, en 
kort in klaveren dan toch 2 biedt, met het voornemen om op partners 

antwoord te passen, wat dat antwoord ook is. 
 

Is dat ook een beschermde psych? Nooit te oud om te leren, hoop ik 😉 

 

Ook Stelling 6 

Inderdaad heel fijn dergelijke spelregeltoetsen! 

 
Wel blijft er bij mij een vraag door het hoofd spoken na de uitleg van toets 

nummer 6. 

 
Als 2 openen en passen op het 2-bod van partner NIET mag, waarom mag  

ik dan wel met bijvoorbeeld slechts 2 punten en één klaverkaart staymannen 
(4-4-4-1 verdeling) en passen op  het 2-ruiten/harten/schoppenbod van mijn 

partner? 

 

Rob: 
Daar was ooit op het hoogste niveau discussie over.  

 
Na partners 1SA-opening heb je met:  6 5 4 3 

 9 8 7 6 

 9 8 7 6 5 

 - 

echter geen keus. In een 1SA-contract neem je geen slag mee. Vooral 
vanwege partners SA-verdeling is de kans groot dat een troefcontract 

meer slagen oplevert dan 1SA. Dat is de reden om dan toch maar 2 te 

bieden als vast staat dat partner alleen maar zal kiezen uit 2, 2 en 



2. Deze actie heeft echter niets te maken met het misleiden of storen 

van de tegenpartij en alles met het voorkomen van een ramp. 

 
Vriend en vijand zullen deze Staymanvluchtweg alleen maar begrijpen 

en waarderen.  
 

Moet je dan als 2-uitleg geven: ‘Vraagt naar hoge 4-kaart, vanaf nul 

punten.’ Juist zo’n uitleg kan tegenstanders op het verkeerde been 

zetten, omdat die daar dan rekening mee gaan houden, terwijl de SA-
openaar gewoon rekent op minstens 8 punten. 

 
Ik geef als extra bijlage een tekst mee van Ad Cosijn over dit 

onderwerp. 
 

Stelling 15 

Dat was zeer nuttig én leuk om te doen. Hier lust ik er wel meer van. 
 

Vraag bij 15: waar vind ik in de spelregels dat de arbiter het bieden kan 
heropenen? 

 

Rob: 
In artikel 21B1a staat dat de arbiter het bieden kan laten hervatten 

zolang de biedperiode niet is afgelopen. En in artikel 17D staat dat de 
biedperiode pas eindigt met het openleggen van de uitkomstkaart. 

 

ARTIKEL 21 
Onjuiste informatie  

A. Bieding of spelen gebaseerd op verkeerd begrijpen door de speler zelf 
Een speler heeft geen recht op rechtzetting of herstel als hij gehandeld heeft op basis van 

wat hij verkeerd begrepen of verstaan heeft. 

B. Bieding gebaseerd op onjuiste informatie van een tegenstander 
1.  

a. Een speler mag zonder sancties voor zijn partij een bieding wijzigen als de 

wedstrijdleider oordeelt dat de te vervangen bieding redelijkerwijs 

beïnvloed kan zijn door onjuiste informatie van een tegenstander. 

Voorwaarde is dat de biedperiode nog niet is afgelopen (zie artikel 17D) 

en de partner van de speler die zijn bieding wil wijzigen nog geen bieding 

deed na de te wijzigen bieding. Het niet meteen alerteren wanneer dit 

alerteren voorgeschreven wordt door het Bondsbestuur, wordt beschouwd 

als onjuiste informatie. 

b. De wedstrijdleider dient bij afwezigheid van bewijs van het tegendeel 

eerder uit te gaan van een foutieve uitleg dan van een foutieve bieding. 

2. Wanneer een speler het verkiest een bieding te veranderen vanwege onjuiste 

informatie (zie 1. hierboven), mag zijn LT op zijn beurt elke daarna gedane 

bieding wijzigen zonder een verdere rechtzetting, maar artikel 16C is van 

toepassing. 

3. Als het te laat is om een bieding te wijzigen en de wedstrijdleider oordeelt dat de 

overtredende partij voordeel gehaald kan hebben uit de onregelmatigheid, kent hij 

een arbitrale score toe. 

Artikel 17D 

D.  Einde van de biedperiode 

1. De biedperiode eindigt als na het einde van het bieden zoals bepaald in artikel 22A, een 

van beide tegenspelers een uitkomst met de beeldzijde naar boven op tafel legt. (Als het 

een uitkomst voor de beurt is, zie artikel 54.) De periode tussen de laatste pas en de open 

uitkomst wordt uitlegperiode genoemd.  

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.21%20Onjuiste%20informatie.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.21%20Onjuiste%20informatie.html


 


