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Inhoud 
 

Effe lekker kauwen op artikel 64:  

De gang van zaken na het voldongen worden van een verzaking 
 

De openingsvraag was duidelijk, ik kreeg daar ruim honderd reacties op. 
 

Wat mij vooral interesseert is: hoe gaan we als arbiter om met 

tegenwerpingen van spelers?  
 

Daarom confronteerde ik als verzaker de eerste inzenders met een 
tegenwerping. 
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Het voorgelegde vraagstuk 

  Noord 

   3 2 

    B 

Dummy west   Leider oost 
 -      6 

 10 9 2     A 4 

   Zuid 

 9 8 

    7 

 
Leider oost is aan slag in een SA-contract. 

Hij speelt A: zuid en west bekennen; noord speelt 2 bij. 

 
Dan speelt oost 4, dummy 9; noord wint die slag met B. 

De laatste slag speelt noord 3, voor zuids 9. 

Tegenspelers NZ wonnen de laatste twee slagen. 

 
Na de laatste slag meldt dummy als eerste dat noord in de elfde slag verzaakte. 

 
Jij bent de uitgenodigde arbiter. En uiteraard is je eerste vraag: Wat mag ik voor 

jullie doen? 
 

Leider oost: Noord verzaakte in de elfde slag. Als hij dat niet had gedaan, had 
ik alle slagen gewonnen: na A speel ik een kleine harten en wint 

dummy de laatste twee slagen. 
 

Zuid:   Volgens mij hoeven we geen slag over te dragen, want dummy 
meldde als eerste de verzaking.  

 

Dummy:  Na de laatste slag mag ik wel degelijk een verzaking melden. 
Volgens mij moeten NZ hun laatste twee slagen overdragen. 

 
Noord:  Ik heb toevallig de spelregels op mijn mobieltje staan. Daarin 

staat, onder artikel 64A, dat we één slag moeten overdragen 
omdat ik de slag waarin ik verzaakte, niet heb gewonnen. 

 
Leider oost: Dat klopt, maar … als het nadeel groter is dan die ene slag, moet 

de arbiter – volgens artikel 64C – een arbitrale score toekennen. 
Ofwel: het werkelijke voordeel van de verzakende partij (twee 

slagen), volledig opheffen. Dus moeten jullie wel degelijk twee 
slagen overdragen. 

 
Zuid:   Dat klinkt misschien logisch, maar ‘t klopt niet. Je verhaal over 

die mogelijke aanpassing (64C) geldt uitsluitend als er geen 

sprake is van automatische aanpassing van het aantal slagen 
(64B). Daarom staat de verwijzing naar 64C niet bij artikel 64A 

(wél automatische aanpassing van het aantal slagen). 
 

 
Wat beslis jij? Het genoemde artikel (64) staat op het volgende blad. 
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ARTIKEL 64 

 

De gang van zaken na het voldongen worden van een verzaking 

A. Automatische aanpassing van het aantal slagen  
Wanneer een verzaking voldongen is  

1. en de overtreder (Noot: In het kader van dit artikel is een slag gewonnen door de 

blinde, niet gewonnen door de leider.) de slag waarin verzaakt is heeft gemaakt, 

wordt nadat het spelen is beëindigd, die slag aan de niet-overtredende partij 

overgedragen samen met één slag van de slagen die de overtredende partij na de 

verzaking nog heeft gemaakt. 

2. en de overtreder (Noot: In het kader van dit artikel is een slag gewonnen door de 

blinde, niet gewonnen door de leider.) de slag waarin verzaakt is, niet heeft 

gemaakt, wordt nadat het spelen is beëindigd, één slag overgedragen aan de niet-

overtredende partij indien de overtredende partij deze en/of enige volgende slag 

gemaakt heeft. 

B. Geen automatische aanpassing van het aantal slagen      

Er is geen automatische aanpassing van het aantal slagen zoals voorzien na een 

voldongen verzaking (maar zie artikel 64C) als:  

1. de overtredende partij noch de slag waarin verzaakt is, noch enige volgende slag 

heeft gemaakt; 

2. het een volgende verzaking is door dezelfde speler in dezelfde kleur en de eerste 

verzaking voldongen is;  

3. de verzaking ontstaan is door het niet spelen van een strafkaart of een kaart van 

de blinde;  

4. pas op de verzaking wordt geattendeerd nadat een speler van de niet-overtredende 

partij een bieding heeft gedaan in het volgende spel;  

5. pas op de verzaking wordt geattendeerd na het beëindigen van de ronde;  

6. de verzaking in de twaalfde slag plaatsvindt. 

7. beide partijen verzaakt hebben op hetzelfde spel en beide verzakingen voldongen 

zijn;  

8. de verzaking rechtgezet werd overeenkomstig artikel 62C3.  

C. Herstel van schade  
1. Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen aanpassing van het 

aantal slagen voor voorzien is, de wedstrijdleider van oordeel is dat de niet-

overtredende partij onvoldoende schadeloos wordt gesteld door dit artikel, moet 

hij een arbitrale score toekennen.  

2.  

a. Als eenzelfde speler meer dan één keer verzaakt heeft in dezelfde kleur 

(zie B2 hierboven), past de wedstrijdleider de score aan als de niet-

overtredende partij zonder een of meer van deze verzakingen 

waarschijnlijk meer slagen gemaakt zou hebben.  

b. Als beide partijen op hetzelfde bord verzaakt hebben (zie B7 hierboven) 

en de wedstrijdleider is van oordeel dat een deelnemer benadeeld is, moet 

hij een arbitrale score toekennen gebaseerd op het resultaat dat 

waarschijnlijk behaald was als er geen verzakingen hadden 

plaatsgevonden.  

© NBB. Officiële spelregels voor bridge, toelichting onder auspiciën van de Nederlandse 

Bridge Bond.  

   

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.64%20Zaken%20na%20voldongen%20verzaking.html
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Een greep uit de ontvangen antwoorden 
 

Deze lijkt mij simpel. In art.42B3 staat dat de blinde het recht heeft de 

aandacht te vestigen op elke onregelmatigheid maar uitsluitend na afloop van 
het spelen. Dat is hier het geval.  

Verder staat in art. 64C1 'Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer 
er geen aanpassing van het aantal slagen voorzien is, de WL van oordeel is 

dat de niet-overtredende partij onvoldoende schadeloos wordt gesteld door 
dit artikel (gedoeld wordt op 64.A en 64B), moet hij een arbitrale score 

toekennen. In dit geval maakt Oost zonder verzaking van Noord altijd de 
laatste 3 slagen, dus dat wordt ook de arbitrale score: 2 slagen overdragen.  

Met vriendelijke groet,  
Willem Kerver  

 
Wat een flauwe kul. Leider krijgt alle slagen. We straffen tegenwoordig (onze 
kinderen en bridgers)  niet meer dus er wordt geen extra strafslag toegekend. 

Groet, 

Virginie van Engen 

 
Wat een slechte arbiter daar aan tafel … 

 
Waarom? Wel omdat er aan tafel door de spelers" arbitertje wordt gespeeld " 

en blijkbaar staat hij/zij dat toe …!! 
 

Hij bepaalt wat de rechtspraak is, zo niet dan kan men in protest gaan. 
 

Antwoord: dummy houdt zich keurig aan de regels, overigens dom dat de 
leider het niet ziet , en dus zal de arbiter beslissen dat alle slagen naar Oost 

gaan. 
Met vriendelijke groet, 

Teun 

 
Een mooi vraagstuk, met een hoop zogenaamde regelkenners aan tafel. 

Mijn antwoord is, kort gezegd, dat ik alle slagen toeken aan OW. De twee 

laatste slagen, gemaakt door N, neem ik deze af. 
 

Toelichting: 
Ten aanzien van het opmerken van de verzaking na afloop van het spel is 

artikel 42B3 de aangewezen plaats. Dummy (blinde) heeft keurig afgewacht 
totdat het spelen was afgelopen en de dertien slagen gemaakt waren. Op dat 

moment (en niet eerder) mag de dummy wijzen op iedere onregelmatigheid 
tijdens het afspelen en ook zelf het initiatief nemen om de arbiter aan tafel uit 

te nodigen. 
 

Ten aanzien van het aantal over te dragen slagen is 64A de basisregeling, die 
in een groot aantal van de gevallen geacht wordt dekkend te zijn. 

 
Ronald Velgersdijk 
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1. Art.62A: Noord verzaakt als tegenspeler in de elfde slag, maar maakt 
deze slag niet zelf. 

Dus de verzaking als zodanig afhandelen. 
2. Art. 63A1: De verzaking wordt voldongen in de 12 slag  

3. Van de laatste drie slagen halen de tegenstanders zo de laatste 2 
slagen en de leider dus 1. 

4. Art 42B3: de dummy mag na afloop van het spelen inderdaad de 

aandacht vestigen op de verzaking, zoals hier gebeurt. 
5. Art. 64A2: Op grond van dit artikel moet de overtredende partij 1 slag 

overdragen. 
Van de laatste drie slagen maakt de leider er zo dus twee.  

6. Art. 64C1: Echter op deze manier (zie onder punt 5) wordt de leider 
onvoldoende schadeloos gesteld. 

Zonder de verzaking zou de leider alle drie de laatste slagen gemaakt 
hebben. 

De arbiter kent een (vervangende) arbitrale score toe. 
7. Art. 12C1b: De arbiter beslist dat NZ de laatste 2 slagen moeten 

overdragen aan de leider. 
 

Mvg Steven Verstraten 

 

Los van wat ik van de sportiviteit van deze opmerkingen vindt, volgens mij 
zit het zo. 
      De dertiende slag is gespeeld, het spel is afgelopen dus er is geen 
dummy meer (het is immers geen ongeneeslijke aandoening). Art 9.4 waar 
Zuid zich op beroept, hoewel ik betwijfel of hij dat weet, is niet van 
toepassing. 
      Als we 64A toepassen dan is moet een slag worden overgedragen, 
immers de verzaker heeft de slag waarin werd verzaakt niet gemaakt. 
Echter evident is 64C van toepassing. De leider wordt onvoldoende 
gecompenseerd. Er moeten twee slagen worden overgedragen. 
      Wat betreft de sofistische redenatie van Zuid, (zucht...) Artikel 64A gaat 
uit van automatische overdracht, Artikel 64B van niet automatische 
overdracht. Het is altijd een van de twee bij een verzaking, er zijn geen 
andere situaties. Als 64C alleen van toepassing was op de situatie in 64B 
was het daar onderdeel van geweest. Maar het is een apart artikel! 
Als Zuid gelijk heeft dat een artikel  alleen van toepassing is als er naar 
verwezen wordt in een ander artikel dan hebben de opstellers van de 
spelregels nog een lange weg te gaan. 
      Kortom leider Oost heeft gelijk, hij wordt onvoldoende gecompenseerd 
door de automatische compensatie dus is 64C van toepassing. De laatste 
twee slagen worden overgedragen. 
      En misschien lukt het me te zwijgen over het opportunistische geklets 
van Zuid, maar ik geef geen garanties. 
 
Paul Konings 
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Ik zou als volgt te werk gaan. 

Beste leider, de opmerking dat als noord niet had verzaakt, u alle slagen zou 
hebben gemaakt, is correct. 

Beste zuid, nadat het spelen van het spel is beeindigd mag de dummy de 

aandacht vestigen op elke onregelmatigheid, zoals een verzaking. E.e.a is 
geregeld in spelregels voor wedstrijdbridge art. 42B3. 

Beste dummy, uw opmerking is juist, u mag dus de aandacht vestigen op de 
verzaking nadat het spelen is beeindigd., 

Beste noord, ook uw opmerking dat bij een automatische aanpassing van het 
aantal slagen in uw geval er 1 slag moet worden overgedragen, is correct. 

Beste leider, terecht wijst u er op dat de arbiter een arbitrale score moet 
toekennen indien de niet overtredende partij onvoldoende schadeloos gesteld 

is. E.e.a. is geregeld in art. 64C1 
Beste zuid, wanneer er een voldongen verzaking is, ook als er geen 

aanpassing van het aantal slagen is voorzien, kan de wedstrijdleider een 
arbitrale score vaststellen. 

Het woordje ook duidt er op dat in beide situaties t.w. automatische 
aanpassing van het aantal slagen en wanneer er geen automatische 

aanpassing van het aantal slagen plaatsvindt, een arbitrale aanpassing 

mogelijk is.  
In dit geval luidt de arbitrale score dat oost 2 slagen overgedragen krijgt. 

 
Dit geldt overigens altijd, in de meeste gevallen zal de niet overtredende 

partij akkoord gaan met de automatische aanpassing van 1 of 2 slagen. Maar 
het komt soms voor dat de dummy plotseling niet meer bereikt kan worden 

door de leider vanwege een verzaking. In zo’n geval zal de wedstrijdleider 
bekijken hoeveel slagen de leider gekregen zou hebben als er niet verzaakt 

zou zijn. Dat kunnen er wel 3 of meer slagen zijn die overgedragen moeten 
worden.  

Prettige voortzetting van de wedstrijd. 
Piet Schoon 

 
Ondanks alle regels lijkt het mij duidelijk dat OW de laatste drie slagen 
toebedeeld krijgen. 

Daar hebben ze immers recht op! 

Een eventuele staf voor NZ zou zelf ook nog in aanmerking komen. 
Groet, 

Martin 

 
Na het spelen (zie definities: spelen, 3) van de dertiende slag is dummy geen 

dummy meer (zie definities: blinde) en krijgt hij opnieuw alle rechten. 
Art. 64C is geldig bij alle voldongen verzakingen (let op het woord "ook"), dus 

OW krijgen de laatste 3 slagen van mij. 
 

Vriendelijke groeten 
 

Martijn Verstraelen 
WL, België 
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Leuke vraag.  
1. Om te beginnen: de verzaking is voldongen.  

2. Dan de kwestie of de dummy de aandacht op de verzaking had mogen 
vestigen. 

Ja,dat mag: de dummy mag de aandacht op élke onregelmatigheid vestigen, 
maar uitsluitend na afloop vanhet spelen, aldus art 42B3, en dat was hier het 

geval.  
3. De automatische rechtzetting is dat NZ één slag moeten overdragen, 

omdat Noord de slag waarin hij verzaakte niet gewonnen heeft.  

Maar omdat dat (64C) geen voldoende schadeloosstelling is wijs ik alle 3 
slagen  toe aan OW, als arbitrale score.  

  
Zuid probeert zich eruit te draaien met een verwijzing naar de actie van de 

dummy en heeft een klok- en klepelverhaal over artikel 64C. 
Verdient een draai om zijn oren.  

Ko Vijn 

 
Ik ben geen arbiter slechts een doodgewone bridgespeler.  Door het 

verzaken  van Noord mag de leider t.o.v. van alle andere ploegen niets 
verliezen. Dat betekent De leider krijgt de laatste 3 slagen toegewezen 

Kijk vol verwachting uit naar jouw altijd humorvolle antwoorden. 
Groeten 

Jos 

 
Beste Rob, 

Ik volgende de digitale ArbitreerWijzer: 2 slagen overdragen. 

Dat klinkt ook rechtvaardig. 
Groet, 

Jaap A.C. Groenewold, 

 
Hallo Rob, 

 
Volgens mij was het de bedoeling van 64A om scheidrechters te ontlasten. 

Er is een automatische regeling en daarmee zullen de spelers het moeten 
doen. 

Alles onder het motto: Soms zit het mee en soms het tegen. 
Net als jij zou ik het prettiger vinden als 64C ook toegepast zou worden na 

64A, maar dan hebben de scheidrechters weer meer werk. 
Misschien keert het terug in de volgende versie van de spelregels. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Jan (geen arbiter, wel Neerlandicus) 
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1. 42B3, na afloop van het spelen mag de dummy de aandacht vestigen 

op elke onregelmatigheid. 
2. 63A1, de verzaking is voldongen 

3. Niet 62D1,  want de verzaking was in de elfde slag. 
4. 64A2, er gaat eerst 1 slag over, want Noord heeft de slag waarin hij 

verzaakte niet gemaakt.  
5. Nu blijken OW onvoldoende schadeloos gesteld, want bij normale 

voortgang maken OW alle slagen. Dus treed 64C1 in werking. 

6. 64C1, Let op het woordje "ook" achter de eerste komma. Na elke 
verzaking waarin de niet-overtredende partij onvoldoende schadeloos is 

gesteld kent de arbiter een arbitrale score toe. 
7. 12C1b, de arbiter moet bij het bepalen wat een arbitrale score zo goed 

mogelijk vaststellen wat was gebeurd zonder verzaking: alle drie de 
slagen voor OW. 

8. Dan een reprimande aan alle spelers. Alleen feiten vertellen en de 
afhandeling van de spelregels overlaten aan de persoon die aan tafel 

komt. Het aantal foute uitspraken en halve waarheden van met name 
NZ is schrikbarend. Volg een spelregelcursus en let op regel 1: Nooit 

arbitreren aan je eigen tafel. 
Groet, 

Erik 

 
Ontvangen reacties op mijn ‘protest’ als verzaker 

 
Beste Rob, 
  

Gevoelsmatig kan het niet de bedoeling zijn geweest, dat een partij 
voordeel haalt uit vals spel. 

En ik zie 64 B5 van toepassing dus de arbiter mag rechtzetten. 
Het is in elk geval in de geest van de spelregels om NZ geen voordeel te 

laten halen uit de verzaking. 

  
Met vriendelijke groet, 

René Suiker 
 

Ik ben even de verzaker. 
Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 

blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 
automatisch worden overgedragen. 

Waarom houd je je niet aan de spelregels? 
 

Op grond van 64b5 geldt er geen automatische overdracht.  
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Fijn al die spelers die behalve het probleem ook de oplossing 

aandragen.... 
Voor de oplossing ben ik ingehuurd dus dat krijgen ze te horen :) 

De overtredende partij heeft klokken horen luiden en moet rap 
inbinden. 

  
De leider krijgt gewoon waar hij recht heeft, 3 slagen. Een AS dus.  

met vriendelijke groet, 

Wilbert  van Breukelen 

 
Ik ben even de verzaker. 
Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 

blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 
automatisch worden overgedragen. 

Waarom houd je je niet aan de spelregels? 
 

Er is geen verwijzing nodig om 64c1 zowel te laten gelden voor de 64a 

en b gevallen. 
De verwijzing in 64b is ten overvloede en schept dus blijkbaar 

verwarring. Ik vermoed dat schrijvers willen aangeven dat je c in de b 
gevallen vaker nodig zult hebben. 

 
Als ze echt gewild hadden dat c alleen voor de b gevallen is bedoeld, 

hadden ze het daar moeten opnemen. Dat zou stevige breuk met de 
vorige versies opleveren. 

Lang geleden hebben ze mij dit geleerd: Hoeveel slagen kost een 
verzaking? Antwoord 0, 1, 2 of meer slagen. 

 
Maar je mag in protest . 

 
OW krijgen laatste 3 slagen, na toepassing van 64c 

 
Groet, Michel 

 
Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 
Waarom houd je je niet aan de spelregels? 

 
Ik begrijp niet waar de verzaker dat vandaan haalt. 64C kan gelden 

voor beide situaties. Er staat 'ook'. 
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Volgens art 64C1 arbitrale score, die inhoudt 2 slagen overdragen. 

Met vriendelijke groet, 
Herman Brouwer 

 
Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 

Waarom houd je je niet aan de spelregels? 
  

Beste Rob, 
Spreken wij dezelfde taal?  

Art.64C “Herstel van Schade” (er is schade) 
lid1 Wanneer na een voldongen verzaking (daar is sprake van), ook 

wanneer er geen aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is (dus 
ook wanneer er wel aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is!) 

de wedstrijdleider enz. 
Een kwestie van goed lezen, mijns inziens. De clou zit hem volgens mij 

in het woordje “ook”. 
Volgens mij houd ik me daarmee aan de spelregels. En moet de 

betwister daarvan op leesles (al moet ik toegeven dat de formulering 
van het reglement duidelijker kan; een suggestie is om die hele zin “ook 

wanneer er geen aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is” te 

schrappen). 

 
Dag Roberto, 

 
Ten eerste, na afloop van het spel, dus na de laatste slag mag de 

dummy elke vergissing melden. 
Ten tweede, dat spelers de artikelen zo goed kennen lijkt mij 

onwaarschijnlijk, maar de arbiter beslist en als iemand het er niet mee 
eens is rest de protestcommissie. 

Mijn beslissing; vanwege de verzaking moeten twee slagen worden 
overgedragen omdat de leider zonder verzaking alle slagen kan maken. 

Elk protest zie ik met vertrouwen tegemoet, uiteraard zit ik dan niet in 
de protestcommissie. 

Met vriendelijke groet, Peter. 
 

Ik speel even de advocaat van de duivel. 

Als 64C ook geldt na een automatische overdracht, had die verwijzing toch 
ook bij artikel 64A moeten staan! 

 
Leuk, maar daarom zie ik het protest met vertrouwen tegemoet. Het is 

natuurlijk wel duidelijker als het er wel zou staan (of niet bij 64B), maar 
64C volgt logisch op A en bij B is sprake van geen automatische 

overdracht en daar volgt het dus iets minder logisch op, vandaar de 
verwijzing. 

Met of zonder verwijzing, 64C volgt nadat je A of B  hebt afgehandeld. 
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Hierop is maar een antwoord mogelijk. 

Op grond van artikel 64 C-1: 
C. Herstel van schade 1. 

Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen 
aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is, de 

wedstrijdleider van oordeel is dat de nietovertredende partij 
onvoldoende schadeloos wordt gesteld door dit artikel, moet hij 

een arbitrale score toekennen.  

Leider moet een score krijgen die overeenkomt met een percentage 
alsof hij de laatste drie slagen maakt. 

Elke andere beslissing is een grove benadeling van de leider.. 
Dummy mag de verzaking constateren en de arbiter inschakelen. 

  
Groet Paul 

 
Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 
Waarom houd je je niet aan de spelregels? 

 
Correct. 

Maar jij als verzaker zou toch niet willen dat je voordeel hebt van je 

verzaking. 
Zo mogelijk zal ik als arbiter zeker de spelregeltekst volgen. 

Indien echter de spelregeltekst leidt tot een onrechtvaardige uitkomst 
treedt regel 1 in werking. 

 
Regel 1: Mijn arbitrage moet leiden tot een correcte rechtzetting van de 

verzaking. 
U als verzaker zult dat toch zeker met mij eens zijn. 

Bij een uitkomst zoals u mij aangeeft gaan straks anderen, u zeker niet, 
per ongeluk verzaken. 

Dat wilt u toch zeker niet. 

 
Na afloop spelen mag dummy onregelmatigheid melden. Rechtzetting is 

alsof er geen verzaking was. 
Martin 

 

Ik ben even de verzaker. 
Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 

blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 
automatisch worden overgedragen. 

Waarom houd je je niet aan de spelregels? 
 

Je hebt gelijk. Ik heb me gewoon vergist. 
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Dag Rob, 

Ik zou als volgt beslissen. 42B3 geeft dummy het recht om op de 
overtreding te wijzen. En los daarvan pas ik sowieso 64C1 toe. 

(Overtreding van artikel 42 door de dummy kan leiden tot een 
procedure straf en niet tot het niet toepassen van 64C1.) Derhalve gaan 

de laatste drie slagen gewoon naar OW. 
Vriendelijke groet, Laurens Hoedemaker 

 

Ik ben even de verzaker. 
Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 

blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 
automatisch worden overgedragen. 

Waarom houd je je niet aan de spelregels? 
 

Goedemorgen Rob, 
Ik ben het daar (nog) niet mee eens. Let op het woordje 'ook' in 64C1. 

Je kunt artikel 64C1 dus ook lezen zonder de zinsnede 'ook wanneer er 
geen aanpassing van het aantal slagen is voorzien'. Er staat dus in feite 

'Wanneer na elke (= een) voldongen verzaking'. Er hoeft in 64A niet 
een expliciete verwijzing naar 64C te staan. Als 64C1 niet van 

toepassing zou zijn na toepassen van 64A dan zou dat expliciet zijn 
vermeld. 

 

Als aanvulling hier een passage uit het commentaar van januari 2019 
van de Laws Committee op de spelregels 2017. 

 ARTIKEL 64 - ..............Als het erop lijkt dat de automatische 
overdracht van slagen niet genoeg compensatie biedt voor de verloren 

slagen als gevolg van de verzaking, past de WL Artikel 64C toe en 
beslist wat de waarschijnlijke uitkomst zou zijn geweest als de 

verzaking niet had plaatsgevonden. ........ 
Kortom, ik begrijp jouw vraag (Waarom houd je je niet aan de 

spelregels?  ) niet. Hier valt toch niets tegen in te brengen? 

 

Dag Roberto, 

  
Om te beginnen had ik de discussie afgekapt. Leuk dat de spelers er 

een gespreksgroep van maken, maar daarvoor is het op dat moment 
noch de tijd, noch de plaats. De arbiter beslist, zonder dat de spelers 

uitleggen wat er in de spelregels staat. Uiteraard mogen ze er wel op 
wijzen, nadat de arbiter heeft beslist, dat hij naar de mening van de 

betrokkene een fout heeft gemaakt. 
Dan nu naar de zaak. Zuid heeft geen gelijk met zijn opmerking over de 

dummy, want die mag na het einde van het spelen als eerste wijzen op 

een onregelmatigheid (art. 42B3). Hoewel het nergens duidelijk staat, is 
er, dacht ik, een communis opinio dat de dummy ophoudt dummy te 

zijn als de laatste slag is gespeeld. En zuid mag me vertellen in welk 
artikel is geregeld dat er geen overdracht is als de dummy als eerste op 

een verzaking wijst. 
Aangezien oost alle slagen maakt als niet wordt verzaakt, krijgt hij die 

ook. Dit is een overduidelijk 64C1-geval als maar één slag wordt 
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overgedragen, dus dat is onvoldoende compensatie. Mochten NZ van 
mening zijn dat oost wel eens die kleine schoppen had kunnen spelen, 

dan zal ik uitleggen dat 84C mij verplicht bij twijfel in het voordeel van 
de niet-overtreders te beslissen en dat ik in deze situatie bovendien 

geen enkele twijfel heb. Als zuid dan weer komt met dat verhaal over 
het niet geldig zijn van art. 64C, vraag ik hem naar zijn exemplaar van 

de spelregels, want daar staan toch heel andere dingen in dan in mijn 
boekje. Hij krijgt trouwens ook te horen dat het geen pas geeft ter 

plekke de spelregels in je voordeel uit je duim te zuigen. Bij verder 

gemekker volgt een waarschuwing. 
Groeten, Joost Boswijk 

 
Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 
Waarom houd je je niet aan de spelregels? 

 

Art. 64C: “Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen 

aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is, de wedstrijdleider 
van oordeel is dat de niet-overtredende partij onvoldoende schadeloos 

wordt gesteld door dit artikel, moet hij een arbitrale score toekennen.” 
Dat simpele woordje “ook” is cruciaal. Laat het weg plus de komma 

ervoor (daardoor is het een uitbreidende bijzin, die weggelaten kan 
worden) en je zou gelijk hebben, maar nu dus niet. 

Dan is er ook nog art. 12B1 “De bedoeling van het toekennen van een 
arbitrale score is de schade die een niet-overtredende partij heeft 

opgelopen, te herstellen en het voordeel dat een overtredende partij uit 

zijn overtreding behaald heeft, weg te nemen. Er is schade als een niet-
overtredende partij een resultaat behaalt dat door een overtreding 

slechter is dan het resultaat dat verwacht mocht worden als de 
overtreding niet had plaatsgevonden”. Dat is trouwens in 

overeenstemming met ‘De strekking van de spelregels’: “De spelregels 
zijn niet in de eerste plaats bedoeld voor het toekennen van straf in 

geval van onregelmatigheden, maar veeleer voor het herstellen van 
schade”. 

 

Hoi Rob,   
Conform artikel 62C(1) beide laatste slagen overdragen. En ik zou dat 

3-tje op het eind van 62B weghalen (zodat verwezen wordt na 62C). 
Groeten, Jac 

 
Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 
Waarom houd je je niet aan de spelregels? 

Zoals ik het van boven naar beneden lees: 64A is van toepassing, 64B 

is niet van toepassing, 64C is van toepassing. Conform 64C1 
geoordeeld.  

Of zie ik iets over het hoofd? 
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Leider Oost heeft gelijk; het zou van de zotte zijn als Noord door te 

verzaken er beter van wordt. 
Dummy mag na het spelen de aandacht vestigen op een 

onregelmatigheid (42B3). 
Met vriendelijke groet, 

Hans van Kampen 
 

Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 
Waarom houd je je niet aan de spelregels? 

  
Beste meneer Noord, 

de spelregels zitten soms ingewikkelder in elkaar dan het op het eerste 
gezicht lijkt. 

U bent op de goede weg, maar leest u even met mij 64C door, daar 
staat namelijk: 

"Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen aanpassing van 

het aantal slagen voor voorzien is, de wedstrijdleider van oordeel is dat de 

niet- overtredende partij onvoldoende schadeloos wordt gesteld door dit 

artikel, moet hij een arbitrale score toekennen."  
dus niet alleen zoals u van mening bent.  
Als u niet had verzaakt had Oost alle slagen gemaakt dus pas ik een 

arbitrale score toe waarbij u twee slagen overdraagt. 
Mocht u het hier niet mee eens zijn dan help ik u graag met het invullen 

van het protestformulier. 

 

Hallo Rob, 

Ik beslis dat OW alle slagen krijgen. En dat zuid voor straf 10 keer regel 
64C1 moet overschrijven en inleveren.  

Ik ben WL. Groet, Frans Buijsen 

 
Ik ben even de verzaker. 

Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 
blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 

automatisch worden overgedragen. 
Waarom houd je je niet aan de spelregels? 

 
64c1: Wanneer na een voldongen verzaking (…) de wedstrijdleider van 

oordeel is dat de niet- overtredende partij onvoldoende schadeloos 
wordt gesteld door dit artikel (dus art 64), moet hij een arbitrale score 

toekennen  
Het staat er toch vrij duidelijk. 

 
Of als extra, in de door mij weggelaten bijzin staat “ook wanneer” en 

niet “alleen wanneer”  
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Mijn mening over je casus…. 

We moeten natuurlijk wel ons gezonde verstand blijven gebruiken! Oost 
West maken gewoon de laatste drie slagen als Noord maar niet 

verzaakt. Mooi rookgordijn hoor van Noord en Zuid 😊 

Maar we moeten wel nuchter blijven denken en het vooral niet onnodig 
moeilijk maken voor elkaar als het toch wel héél duidelijk is dat Oost 

West de laatste 3 slagen moeten maken. Kortom hier is 64 C1 van 
toepassing. De WL kent een AS toe en geeft Oost West de laatste drie 

slagen. Gelukkig is er nog gerechtigheid in bridge! 

Groetjes Frans 
 

Ik speel even de advocaat van de duivel. 
Als 64C ook geldt na een automatische overdracht, had die verwijzing toch 

ook bij artikel 64A moeten staan! 
 

Ja, wat zal ik daar over zeggen… 

Natuurlijk geldt artikel 64A. Dus moeten NZ op basis van 64A één slag 

overdragen. Maar de WL moet daarna nog steeds beoordelen of ook 
artikel 64 C van toepassing is en dat is dus zo, gezien mijn eerdere 

opmerking over gezond verstand… 
Wat vind ik dan van die verwijzing in artikel 64 B naar 64C toe? 

Overbodig en onnodig verwarrend voor WL’s die hun gezonde verstand 

vergeten zijn en juridische pennenlikkers zijn geworden 😊. Ik denk dat 

die verwijzing  er staat omdat als je als WL 64 B toepast je makkelijk 

zal verzuimen 64C toe te passen als dat valide is. Kennelijk doen we het 

wel goed als we 64A toepassen en ons gezonde verstand verwijst ons 
dan naar 64C. In 64 C staat “ook wanneer er geen aanpassing van het 

aantal slagen voor voorzien is”. Dat is feitelijk de relatie tot 64B die je 
als WL dus niet mag vergeten. 

 

Aldus de advocaat van het gezonde verstand 😊 
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Beste Rob, 

Leuk probleem: 
De dummy mag de aandacht vestigen op elke onregelmatigheid maar 

uitsluitend na afloop van het spelen (artikel 42 B 3). Dit is hier het 
geval. 

 Zelfs als de dummy eerder had gereageerd, liet ik de tegenspelers hier 
niet zomaar mee wegkomen. 

  

Ik zou de laatste 3 slagen aan oost-west toekennen volgens artikel 
64C1. 

Ik ben benieuwd naar jouw oordeel. 
hartelijke groeten, 

Dick Kuijper (CLB) 
 

Ik ben even de verzaker. 
Volgens de spelregeltekst moet het bij één automatisch over te dragen slag 

blijven. Want de verwijzing naar artikel 64C geldt alleen als géén slagen 
automatisch worden overgedragen. 

Waarom houd je je niet aan de spelregels? 
 

Dan heb ik nog een ander artikel: art. 12. A : bevoegdheid naar eigen 

goeddunken te handelen en B1: de opgelopen schade voor de niet-

overtredende partij te herstellen. 
Van opmerking: "waarom houd je je niet aan de spelregels" zou ik 

denken: "moet dat nou?" maar zou dit maar even voor mij houden 🙂. 

 

Epiloog 
Bij enkele arbiters proefde ik een zekere weerstand tegen de ‘wijsheden’ die 
de verschillende spelers verkondigden.  

 
Mijn advies: het kan beslist geen kwaad om de spelers hun visie te laten 

geven. Dat maakt het voor jou alleen maar gemakkelijker om je rechtzetting 

geheel op maat te snijden. Door ze de ruimte te geven, en daarbij ook 
respectvol om te gaan met spelers die in jouw ogen ‘een minder sterke’ 

opmerking plaatsen, bewijs je naar de spelers dat wij arbiters in de eerste 
plaats service verlenen. Dat maakt het voor hen alleen maar aantrekkelijker, 

en leuker, om jou uit te nodigen bij een volgende onregelmatigheid. 
Een ander voordeel is dat je ze allemaal hun punt hebt laten maken. 

Daardoor zullen ze meer open staan voor wat jij nu gaat zeggen. Terwijl ze 
anders vastgeklemd blijven aan hun overtuiging en in het gunstigste geval 

met slechts een half oor luisteren. 
 

Maar … je staat absoluut geen discussie toe. Ze mogen uitsluitend met jou 
communiceren. Onderonsjes kap je onmiddellijk af. Beschuldigingen dienen 

direct te worden teruggenomen. Alleen verwondering tot verbazing mag. En 
leergierigheid. 

 

Na de laatste spreker zou je met een ontspannen glimlach kunnen opmerken: 
‘Zal ik nu ook iets zeggen?’ 

 



Arbitrair 182 11 februari      robstravers@xs4all.nl 
 17 

Leuk ook om te zien hoe verschillend we ons vak uitoefenen. Sommigen 
sommen de relevante artikeltekst op, terwijl anderen zich beperken tot de 

rechtzetting: ‘Twee slagen overdragen’. Als ik een prijs zou moeten uitreiken 
voor de arbitrage die mij het meeste aanspreekt, gaat die naar onze 

zuiderbuur, Martijn Verstraelen: 
 

Na het spelen (zie definities: spelen, 3) van de dertiende slag is dummy 
geen dummy meer (zie definities: blinde) en krijgt hij opnieuw alle 

rechten. 

Art. 64C is geldig bij alle voldongen verzakingen (let op het woord 
"ook"), dus OW krijgen de laatste 3 slagen van mij. 

 
Vriendelijke groeten 

 
Martijn Verstraelen 

WL, België 

 

In slechts twee korte zinnetjes schept Martijn volledige duidelijkheid voor alle 

spelers. Mijn complimenten! 
 

Ook leuk om te zien hoe met mijn veertien ‘protesten’ wordt omgegaan. De 
meeste arbiters klampen zich vast aan het woordje ‘ook’ in de tekst van 64C: 

 

C Herstel van schade  
Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen 

aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is, de wedstrijdleider 

van oordeel is dat de niet-overtredende partij onvoldoende 

schadeloos wordt gesteld door dit artikel, moet hij een arbitrale 

score toekennen.   
 

De mening van Herman Brouwer (Pagina 10 bovenaan) dat de tekst 

duidelijker kan, bijvoorbeeld door de verwijzing uit 64B te halen, onderschrijf 
ik. 

 
Ik gaf al door aan de ‘wetschrijvende macht’ dat de verwijzing naar artikel 

64C beter boven het hele artikel 64 kan staan, in plaats van alleen bij 64B.  
 

Allen hartelijk dank voor jullie medewerking aan deze daardoor extra 
leerzame Arbitrair. 
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Effe roddelen over Ton Kooijman … 

Beste Roberto, 

 
Acht jaar geleden nam ik deel aan de cursus wedstrijdleider, de leider van 

deze cursus was Ton Kooijman. 
In de vorige uitgave van jouw arbitrair trof het korte antwoord van Ton mij 

onaangenaam. Het was alsof ik weer op die cursus zat. 
Blijf positief gestemd, jouw rondschrijven hebben een hoger doel dan in 

discussie gaan met Ton over het al of niet correct zijn van de Nederlandse 

taal. 
Houd het kanaal open want zijn deskundigheid staat buiten kijf. 

Met vriendelijke groet, 
 

Piet 

 

 Rob 
Een hele goedemorgen, Piet! 

 

Hartelijk dank voor je advies. En ik kan je geruststellen, ondanks het 
soms hoge azijngehalte in Tons teksten, kunnen we toch van elkaar 

genieten. Zo reageerde hij eind vorig jaar op mijn uitnodiging om mee 
te doen met onze (BridgeService) jaarlijkse Eindejaarsdrive met: ‘Schrik 

niet: ik kom!’  En Ton kwam. Dat ging niet onopgemerkt. In dat 
individuele gevecht werd Ton namelijk eerste.  

 
Maar echte indruk maakte Ton aan mijn tafel als tegenstander. Mijn 

partner opende 1SA en begreep mijn transferbod van 2 niet. In een 

duidelijke wolk van vraagtekens bood hij 4. Omdat dat bod duidelijk 

maakte dat mijn partner mij niet begreep, bood ik – met mijn 5-kaart 
schoppen - 4. Uiteraard leidde dat tot een kort moment van extra 

stilte, die Ton verbrak met: ‘Jouw 4-bod is inderdaad een legale actie.’ 

Maar 4 leidde tot nog meer vraagtekens bij mijn partner, waarop Ton 

hem allervriendelijkst uitlegde dat mijn 2-bod minstens een 5-kaart 

schoppen beloofde en hem eigenlijk min of meer verplichtte op 4 te 

passen. Waarop mijn partner, nog steeds vrij onzeker, uiteindelijk zijn 

paskaartje op tafel legde.  
 

Ton en ik staan voor hetzelfde doel: arbiters zo goed mogelijk helpen de 
juiste rechtzetting te vinden. We doen dat alleen vanuit twee 

verschillende kampen: Ton als voorzitter van de W.B.F. LAW-commitee, 
dus de belangrijkste man van de wetgevende macht.  

Ik sta – als een enthousiast schrijvend wedstrijdleidertje – aan de 
andere kant van die toonbank. Een voorstel van mij om een artikel op 

een bepaald punt te verduidelijken, zoals het in deze Arbitrair 
behandelde artikel 64, kan voor Ton voelen als een punt van kritiek op 

de wettekst. En daardoor kan er weleens iets van enige spanning 
ontstaan. 

 
Maar ter geruststelling: Ton en ik spraken al met elkaar af dat Ton 

volgend jaar zijn titel komt verdedigen . En daar verheugen we ons nu 

al op. 
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Behandelde Dossiers 
 
Bij het beantwoorden van voorgelegde vraagstukken gaan wij uit van correcte en 

volledige informatie. En dat bij een geschil alle partijen achter de tekst staan die wij 
op ons scherm krijgen. 

 
Standaard geven wij ons antwoord op de volgende pagina, zodat je op eigen kracht 

je eigen oordeel kunt vormen. 
 

Wat is gespeeld? 

Gisteravond een lastig geval; in de dummy ligt Ha V,B,8 en Ru 8. 
De leider zegt (volgens hem en zijn partner): Ru 8. 

  
De eerste tegenspeler heeft in zijn hand Ru H, Ha Hxx en speelt een  

kleine Harten bij, leider ook een kleine harten en nu vraagt  
de laatste tegenspeler: wat is er eigenlijk gespeeld? 

  
De leider en dummy zeggen vol overtuiging: Ru 

De tegenspelers zeggen vol overtuiging: Ha. 
  

Na diverse checkvragen kan ik niet achterhalen of echt Ru 8 gespeeld 
is (en 1 tegenspeler dus onvoldongen verzaakt heeft) of dat Ha gespeeld is. 

  

85D zegt dat ik een beslissing moet nemen dat het spel door kan gaan, 
maar dat kon ik niet, want dat impliceerde dat een van beide partijen 

zich vergist had. Ik kon ook niet met zekerheid vaststellen middels de  
dummy of Ru 8 daadwerkelijk gespeeld was (maw door de ligging van de 

kaart). 
  

Ergo; een dilemma, waarbij ik gekozen heb om het spel te annuleren. 
Dat voelt niet goed, maar ik wist niet wat hier de beste aanpak was. 

  
Wat is volgens jullie de goede oplossing? 
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Ron: 
Stel jij bent leider en je zegt tegen de dummy: ‘Hartenacht’, en 

vervolgens pakt dummy 8: dan meld je dat toch meteen? 

 

Nu andersom: de leider zegt: ‘Ruitenacht, de dummy speelt 8 en als 

leider aan de beurt is speelt hij ruiten bij. Geen reden om iets op te 

merken.  
Maar als de tegenspeler harten had gehoord, dan moet hij toch wel 

piepen als hij de dummy 8 ziet spelen. 

 

Wat mij betreft zo klaar als een klontje, hoewel ik de indruk heb dat de 
situatie op tafel heel anders was toen jij daar kwam. Ik zou de 

tegenspelers vragen waarom ze niets gemeld hebben toen de leider 
harten zei en de dummy 8 speelde. Misschien hebben ze daar een 

goed antwoord op, maar ik betwijfel het. 
 

Je zegt dat je niet kunt achterhalen of 8 daadwerkelijk gespeeld was: 

had iemand die kaart dan weer opgenomen? 
 

Ik zou dus uitgaan van Ruiten genoemd en gespeeld en de 
rechtertegenstander heeft een niet voldongen verzaking.  

 
Als de leider niet wil winnen door deze consternatie, dan kun je hem 

aanbieden art. 81C5 toe te passen, waardoor de gespeelde harten geen 
grote strafkaart wordt. Maar dan zul je net zien, dat de leider daarmee 

akkoord gaat en vervolgens maakt links daar dan weer slinks gebruik 
van. 

 
Maar je moet een beslissing nemen waardoor het spel verder gaat. 

Annuleren is niet de juiste oplossing. Wat heb je als score genoteerd? 
NG? Dat is in strijd met de waarheid, want het spel is gespeeld. 

Gemiddelde? Geen idee waarom, want iemand heeft iemand anders 

gedupeerd. 
 

Maar als je je verplaatst in de persoon die iets anders hoort dan dat er 
gespeeld wordt, of als je je verplaatst in de persoon die iets anders zegt 

dan dat er gespeeld wordt, moet je er toch vrij simpel uit kunnen 
komen omdat iemand toch wel moet zien dat de dummy een andere 

kaart speelt dan verwacht. En als een speler beweert, dat hij niet op de 
dummy let omdat hij uitgaat van wat de leider zegt, volg je het spel dus 

niet nauwgezet en dat valt al gauw onder desinteresse. Daar kun je 
nooit mee winnen. 

 
Carolien: 

Ik sta achter het antwoord van Ron met als toevoeging dat het toch 
vaker voorkomt dan je denkt. Dat artikel is er apart voor gemaakt! 
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Wel of geen toegestane vlucht? 

Een arbitrage 
 

 Noord 
 A H 7 3 

 A V 5 

 10 2 

 H 9 8 6 

 

Zuid 

B 10 5 

 7 6 

 H V B 8 7 6 4 3  

 4 

 
Bieding 

West  Noord Oost  Zuid 
  1SA  doublet* 3 

pas  4  pas  4 

pas  pas  doublet pas 

pas  pas 
 

*Doublet = SA met minimaal 16 punten 
 

Resultaat: 4 gedoubleerd C 

 

Na het 4bod vroeg oost wat 3 betekende. 

Noord zei: ‘Ik weet het niet.’ 

Na het bieden werd door NZ geen verdere uitleg gegeven; oost merkte op dat 
hij zijn rechten voorbehield. 

 

Na het spelen werd duidelijk dat 3 een transfer voor  is. Noord was dat 

vergeten. 

Arbiter erbij; deze oordeelde dat zuid niet mocht weglopen en wijzigde de 
score in 60/40. 

Het komt mij voor dat dit niet juist is.  
 

Door de 1SA opening kan het nu niet ineens zo zijn dat deze noord een hele 
hand met klavers kan hebben. Zuid mag nu weglopen met zijn zevenkaart 

ruiten, wetend dat noord er  minstens twee mee heeft.  
 

Wel een aftrek van 25% van de top vanwege het niet alerteren en de uitleg 
voor het spelen niet nader uitleggen. 

 
Nog een vraag: is het doublet een ernstige fout? 

Oosts hand:  V 9 4 

 H 2 

 A 9 5 

 A V B 10 7 

Graag jullie bevinding? 
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 Rob: 

Als een speler de betekenis niet weet van een kennelijke afspraak, kan 
de arbiter deze speler even van tafel sturen, waarna de bieder uitlegt 

wat de afspraak is. Maar dan moet je op dat moment de arbiter wel 
hebben uitgenodigd . 

 
Na afloop van het bieden is zuid leider; dan hoort hij vóór de uitkomst 

de juiste uitleg te geven. Waarom deed zuid dat niet? 
 

Wat ook vreemd overkomt is dat noord de betekenis niet zou weten van 

3, maar wél 4 biedt. 

 

Zuid kan maar één wens hebben: ruiten spelen. Daar heeft hij geen 
enkele (ongeoorloofde) informatie van noord voor nodig. Na een 1SA-

opening kan noord niet opeens een 7- of 8-kaart klaveren uit zijn hoed 
toveren. Dus sta ik het 4-bod toe.   

 
Ik kan mij voorstellen dat oost - vooral door de gebrekkige informatie 

en het niet weten wat 3 betekent - denkt aan miscommunicatie.  

 

Om die reden gun ik NZ niet het voordeel van deze krakkemikkige 
informatie.  

 
NZ noteert dus NZ 4 C. 

 
Oost gaf zijn kracht al aan met zijn doublet. En nu zuid kiest voor 4 

moet het voor oost duidelijk zijn dat zuid in slechts één kleur is 
geïnteresseerd en daar heel veel van zal hebben. Dan is het doublet 

toch echt voor eigen rekening.  

 
Voor OW blijft staan: NZ 4x C. 
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Zelfbediening toegestaan? 

Deze zaak werd mij toegemaild. West is de arbiter van de avond en heeft 

volledig op eigen initiatief de beslissing genomen van een 60-40 score. Over 
het verloop van de beslissing, dat noord niks meer had mogen vragen, ben ik 

het wel eens, maar hij had niet aan zijn eigen tafel mogen arbitreren. Wat is 
hierin de juiste beslissing? 

 
Oostgever / NZ kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1gealerteerd 1   

doublet pas  1SA  pas   
pas   

 
Na de pas van west vraagt noord: ‘Wat betekent 1?’ 

west antwoordt: ‘Ten minste één klaveren.’  
Noord: ‘Dat betekent dan niets over de klaveren.’ 

West: ‘Dat heb ik al gezegd, west heeft tenminste 1 klaveren.  
 

Na deze dialoog past noord. Oost speelt 1SA. 
 

Zuid komt uit met B! Door de klaverenstart maken NZ uiteindelijk twee 

klaverenslagen waardoor het contract 1 down gaat. 

 
Volgens mij maakt zuid gebruik van ongeoorloofde informatie door noord die 

met zijn vraag de nadruk legde op zijn klaverenbezit. Dus zei ik:  

‘Ik ga nu nog niet akkoord met de uitslag, eerst straks kijken wat er door 
anderen gedaan is.’ 

 
De spelregels zeggen dat zuid na de eerste biedronde nog informatie mag 

vragen, maar pas nadat zijn partner is uitgekomen. Dat is nou precies om te 
voorkomen dat partner om een start gevraagd wordt. 

 
De score voor OW was 8% . Ik heb in de computer nagekeken wat er 

geboden werd en welke start. Daarna heb ik de score gewijzigd in een 
arbitrale score 60% voor OW en 40% voor NZ. 

 
Vervelend was wel dat ikzelf oost was; daarom heb ik jou nog gezocht, maar 

kon je op dat moment niet vinden. Ik heb zuid nog laten weten dat ik de 
score gewijzigd heb en dat ze mag protesteren. Noord was al vertrokken. 

Zuid was zeer boos. 
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Rob: 
Zeker met klaveren in handen, moet noord zeer voorzichtig zijn met het 

stellen van vragen. Als noord na het alert in zijn eerste beurt vraagt: 
‘Wat kun je vertellen over de 1-opening?’, is er niets aan de hand. Die 

vraag uitstellen tot net voor de afsluitende pas, roept gemakkelijk een 
vervelend gevoel op. Ik zou dan ook van noord willen weten waarom hij 

niet meteen om uitleg vroeg. En waarom niet het antwoord van west 
meteen aannemen? 

 
Maar ik heb ook een leerpunt voor OW. Als de 1-opening duidelijk 

afwijkt van de gebruikelijke en eveneens alerteerplichtige 1-opening 

met de minimum 2-kaart, moet je je tegenstanders al voor aanvang 

van elke nieuwe ronde daarover informeren: het zogenaamde pre-alert.  
Daarmee voorkom je dat tegenstanders automatisch aannemen dat het 

wel de 1-opening zal zijn als onderdeel van 5-kaart hoog. 

 

Leerpunt voor oost is dat hij dit soort correcties inderdaad nooit 

eigenmachtig moet vaststellen. Natuurlijk kun je als meespelende 
arbiter te maken krijgen met onregelmatigheden waarin het voor vriend 

en vijand vast staat dat G+ G- de enige juiste oplossing is. Maar ook 
dan laat je dat oordeel over aan een derde partij. 

 
Wat ik mis in het verslag is: de hand van zuid. Zeker als je voor eigen 

rechter meent te moeten spelen, is het zaak om – vooral ter 
bescherming van jezelf – de feiten duidelijk vast te leggen. 

 
En de hand van zuid speelt daarin een centrale rol. Aan de hand 

daarvan kun je meestal vaststellen of de klaverenuitkomst opgelegd is 
(zonder vraag van partner noord). 

 
Ron: 

Zoals Rob al aangeeft is de kaart van zuid hier leidend. Als zuid klaveren HB109 

heeft, is een klaverboer start de goede start en hebben OW niets te klagen. 
Het gaat erom, dat Noord ongeoorloofde informatie verschaft (aan zijn partner) en 

dat zuid daar geen gebruik van mag maken. Als hij een keuze heeft, moet hij 
volgens artikel 16B de keuze maken die niet ingegeven zou zijn door de 

ongeoorloofde informatie. 
Dat gaan we dus de hand bekijken (na het spel) en dan zien welke keuzes hij heeft. 

Mocht je twijfelen, dan moet je een spelersraadpleging houden en kijken wat de 
gevraagde spelers zouden starten. Als vrijwel iedereen met klaveren start, is er 

kennelijk geen alternatief en staat de score. Als er minstens 2 spelers een andere 
start bedenken, dan is dat een logisch alternatief en zou zuid met die kleur moeten 

starten. En in dat geval gaat de arbiter bekijken wat het resultaat zou zijn geweest 
als die andere start opgelegd zou zijn. Is het resultaat goed te voorspellen, dan 

wordt dat het resultaat. Alleen als de arbiter na een andere start teveel 
mogelijkheden ziet om een echte score vast te stellen, past hij de G+/G- toe. 

Bij de spelersraadpleging wordt natuurlijk niet vermeld, dat Noord nogal 

nadrukkelijk om klaveren vroeg. 
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OI? 

 10 7 5 3 

 H 10 9 6 5 

 H V 

 10 7 

 H V 6 4 2    B 9 8 

 3     A 4 

 10 8 4 2    A B 7 3 

 H 6 3    V B 4 2 

 A 

 V B 8 7 2 

 9 6 5 

 A 9 8 5 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  2SA*  3  pas 

pas  4  pas  pas 

pas 

 
Arbiter: 

* Het 2SA bod met de betekenis van 10-11 pnt. met 
hartensteun werd niet gealerteerd waardoor zuid de 

ongeoorloofde informatie krijgt dat noord het bod op dat 
moment niet begrepen heeft. Daarom zou het 4-bod van 

zuid wel eens gebaseerd kunnen zijn op deze o.i. en dat mag 
niet. 

Daarom heb ik het contract teruggedraaid naar 3C. 

 

Beide partijen mogen hiertegen in protest komen. Dan wel 
uiterlijk vandaag.  

 
Noord: 

Wij zijn het niet eens met jouw beslissing aangaande spel 3. 
Ik heb op basis van het volgende 4 geboden: 

* wij hebben samen 10 troeven; 

* gezien het biedverloop heeft mijn partner 1 of 0 schoppen; 
* gedoubleerd 1 down in 4 scoort beter dan 3 voor de 

tegenstander; 
* gezien mijn 5 2 2 4 kaart heeft 4 een goede kans. 

Wat bedoel jij nu toch met ongeoorloofde informatie? 
Mocht mijn partner (zuid) het 2SA bod wel begrepen hebben 

en met zijn kaart passen, zou ik op basis van bovenstaande 
ook 4 geboden hebben!! 

Arbiter:  

O.K., ik zal a.s. maandag een protestcomité samenstellen 

waartoe ikzelf natuurlijk niet toe behoor.  

 

Noord: 

Ik leg de briefwisseling voor over een arbitrage, waar ik geen 
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plezierig gevoel bij heb. Ik begrijp namelijk niet, ook nadat 
iemand van de protestcommissie ons het heeft proberen uit 

te leggen, wie op welk moment van wiens ongeoorloofde 
informatie gebruik heeft gemaakt. 

 
Mijns inziens maakt de arbiter in zijn uitleg al een cruciale 

vergissing door noord en zuid door elkaar te halen.  
 

Mijn partner zuid opent 1. IK maak geen gebruik van info. 

IK bepaal na dit biedverloop zelf dat ik 4 H bied (zie mijn 
argumentatie) 

In de eindlijst stond 2 x 4H, 2 x 3H+1 voor NZ, 1x 3S, 1x 3S 
-1 en 1 x 3S+1voor OW.. Vervolgens is onze 4 H veranderd in 

3 S voor de tegenstander. 
Met iemand vd protestcommissie hebben wij weer ad orde 

gesteld dat noord en zuid zijn verwisseld in het betoog vd 
arbiter, maar dat kwartje viel niet. het advies was uiteindelijk 

dat we het voor konden leggen ad bond. Nou meneer, zover 
willen we helemaal niet gaan. Er zijn belangrijkere dingen in 

mijn leven. 
Ik ben heel benieuwd naar jullie visie. 
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Rob: 
Ik weet de kwetsbaarheid niet; als 4 gedoubleerd -1 beter scoort dan OW 

3C, moet ik aannemen dat NZ in ieder geval niet kwetsbaar zijn. 

 

Ik stel vast dat: 
 ook zonder enige vorm van OI, noord – met samen tien troeven – een 

hartencontract wil spelen; 
 noord met 2SA een uitstekend beeld geeft van zijn kracht en steun in 

harten; 
 noord verder moet bieden alsof zuid het 2SA-bod uitstekend begreep. 

 
Ervan uitgaand dat zuid rekent op noords hartensteun met 10-11 punten, 

geeft zuid tóch de voorkeur aan een pas.  
 

Vraag is nu of het 4-bod van noord onaantrekkelijker was geweest als zuid 

het 2SA-bod had gealerteerd met de juiste uitleg. Zo ja, dan kan dat een 
reden zijn om 4 niet toe te staan. 

 
Ook kunnen we er niet omheen dat door oosts 3 de waarde van noords hand 

stijgt: maximaal één schoppenverliezer. 
 

De oplossing is eenvoudig: conform de spelregels de noordhand aan zes 
spelers voorleggen van gelijkwaardige kracht, met de kwetsbaarheid, 

hetzelfde biedverloop én de correcte uitleg van het 2SA-bod. Als dan twee 
spelers passen, is dat een logisch alternatief en zou ook ik pleiten voor een 

wijziging naar 3 C voor OW. 

 

Dubbele verzaking in dezelfde kleur 

De leider speelt 3SA en vraagt uit de blinde een hoge ruiten.  
Zelf speelt de leider een kleine andere kaart bij.  

 
In de volgende slag speelt de leider weer een hoge ruiten en wederom gooit 

de leider een kleine kaart van een andere kleur bij.  
 

Bij de derde hoge ruiten bekent de leider met 2; hierop reageren de 

tegenstanders en verzoeken de arbiter aan tafel te komen.  

Deze vraagt om door te spelen waarna de leider alle overige slagen maakt.  
 

De arbiter zegt na afloop: ‘U heeft verzaakt en daarna nog slagen gemaakt, u 
moet er twee overdragen.  

 
Aan het eind van de avond bleken alle paren 3SA+3 gemaakt te hebben, 

behalve dit paar natuurlijk.  

Voor de einduitslag was deze score niet belangrijk; ze werden 1e in de A lijn, 
dus daar gaat het mij niet om. Wel wil ik graag jouw mening.  

 
Het paar vertelde tegen iedereen dat "van de zomer" de spelregels zijn 

aangepast en dat ze geen strafslagen hadden mogen krijgen. Daar wil ik voor 
waken en onze arbiter van dienst beschermen.  

 
Van de genoemde wijziging had ik geen weet, maar ik leer graag. 
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Rob: 

Ook ik leer graag; vraag aan dat paar om mij het bericht toe te mailen 
waarin de spelregelaanpassing staat van de afgelopen (prachtige) 

zomer. Dat kan naar: rob.stravers128@gmail.com. 
 

Zolang ik dat niet heb, zal ik het moeten doen met de spelregels die 
sinds 2017 van kracht zijn. En dat betekent het volgende. 

 
 Allereerst stel ik vast dat beide verzakingen voldongen zijn. Een 

verzaking is namelijk voldongen zodra een speler van de verzakende 
partij een kaart (bij)speelt in de volgende slag. 

 Bij het rechtzetten van een verzaking kennen we de zogenaamde 

automatische aanpassing van het aantal gewonnen slagen. Dat is: 
-   twee slagen als de kaart waarmee is verzaakt die slag won; 

- één slag als de kaart waarmee is verzaakt die slag niet won. 
 Als een speler in hetzelfde spel, én in dezelfde kleur, nog een keer 

verzaakt, valt de volgende verzaking niet onder de automatische 
aanpassing. 

Als de tweede verzaking een of meer extra slagen oplevert voor de 
verzakende partij, moet de arbiter alleen dat voordeel opheffen.  

 
Dat betekent concreet: 

 Vanwege de eerste verzaking, die niet is gewonnen door de kaart 
waarmee is verzaakt, moet deze leider in ieder geval één 

áutomatische’ slag overdragen. 
 Als de niet verzakende partij – in dit spel de tegenspelers – zonder 

de beide verzakingen inclusief de overdracht van één slag méér 

slagen hadden gewonnen, krijgen ze dat hogere aantal slagen. 
 

Van alle gemaakte slagen, draagt de leider in dit spel:  
 één slag over, als de eerste verzaking géén of slechts één extra 

slag opleverde; 
 twee slagen over, als alleen de tweede verzaking een extra slag 

opleverde. 
 

Opgelet 
Een verzakende partij kan nooit meer slagen overdragen dan 

het aantal slagen dat hij vanaf de verzaking won.  
 

Door een verzakende tegenspeler kan het resultaat dus nooit 7+1 

worden! 

 
Ron: 

Ik ben het eens met Robs oordeel. Er is echter 1 ding wat misschien 

wat onduidelijk is en tot discussie kan leiden: 
Bij een tweede verzaking in dezelfde kleur moet de arbiter als volgt 

handelen: 
- de eerste verzaking wordt afgehandeld volgens de standaard 

overdracht van slagen (1 of 2 afhankelijk van wie de slag won) 
- de tweede verzaking wordt niet op standaard wijze bestraft, maar de 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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arbiter moet nu kijken wat er zou zijn gebeurd als de verzaking op tijd 
was opgemerkt en dus als niet voldongen verzaking zou zijn 

afgehandeld. Dus in dit geval: wat zou het resultaat zijn geweest als de 
leider ruiten twee had bekend. En wat was er dan met die andere kaart 

gebeurd. 
Daarmee voorkom je discussie als zou de leider "in dat geval" misschien 

de ruitens niet hebben doorgespeeld. 
 

En als dan zou blijken dat de tegenstander dan alsnog 1 of meer slagen 
zou maken, dan worden die slagen ook overgedragen, bovenop de 

slagen van de eerste verzaking. 
 

Verzaker versmaadt gewonnen slag  

OW spelen 3.  

Na de 13e slag blijken OW één down te zijn gegaan. 

 
Daarop reageerden OW met de mededeling dat tegenspeler noord in de 5e 

slag had verzaakt met 6 op hun ruitenslag. Die slag is echter niet door NZ 

geïncasseerd.  

 
Noord (de verzaker) noch zuid heeft de verzaking opgemerkt (pover licht in 

de zaal (kantine) en de kleuren rood op rood in de slag hebben waarschijnlijk 
daarbij een rol gespeeld). De erbij geroepen spelleider besliste dat OW op 

grond van de verzaking één slag krijgt toebedeeld met als resultaat: 3 

gemaakt. 
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Rob: 
Altijd leuk, een dubbele onregelmatigheid. Vaak veel interessanter dan 

een ordinair contractje als 3 af- of tegenspelen. 

 

De 1e onregelmatigheid is de verzaking in de 5e slag: noord troeft een 
ruitenslag af terwijl hij kan bekennen.  

 
De 2e onregelmatigheid vindt plaats in de 6e slag: noord is door de 

aftroever aan slag, maar de leider speelt die slag voor, waarop OW 
braaf bijspelen.  

 
Volgens artikel 60 wordt door het bijspelen door oost of west, het 

onreglementair voorspelen door de leider beschouwd alsof dat 
voorspelen correct was. Daarmee is de onregelmatigheid in de 6e slag 

afgehandeld. 

 
Blijft over: de door vriend en vijand over het hoofd geziene verzaking. 

 
 OW telden acht gewonnen slagen: resultaat 3-1.  

 Alle spelers telden de 5e slag onterecht als gewonnen door OW; die 
slag is echter gewonnen door de aftroever van noord, dus is de juiste 

uitslag: 3-2. 

 NZ moeten in ieder geval de slag waarin is verzaakt afstaan, met als 

gevolg: 3-1. 

 Maar … omdat noord de slag won met de kaart waarin hij verzaakte, 

moeten NZ een tweede slag inleveren, mits noord of zuid na de 5e 
slag minstens nog een slag wonnen. Is dat het geval, dan is de 

uitslag na rechtzetting: 3C. 

 Als NZ alleen de eerste vier slagen hadden gewonnen en na de 5e 

slag niets meer, had de eerste telling moeten uitkomen op 3C.  

 Uit 3-1 stel ik vast dat NZ in ieder geval na de verzaking minstens 

één slag wonnen en moet de automatische overdracht twee slagen 
zijn, met als definitieve uitslag: 3C.  

 Ik kom dus op dezelfde uitslag als de arbiter, maar langs een andere 

weg. 
 

Verzaking van dummy door verstopte kaart 

In een spel zat in de dummy een ruiten vastgeplakt achter een andere kaart 

en de leider die geen ruiten meer zag, troefde en ruiten in de dummy in.  
Enige slagen later, ook door de leider/dummy gewonnen, kwam de ruiten 

tevoorschijn. 
 

Hoe te handelen? 
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Rob: 
De arbiter moet dan inschatten wat het resultaat zou zijn bij normale 

voortgang van het spel, zonder deze verzaking. En dat resultaat wordt 
dan genoteerd. Na een verzaking van dummy’s hand vindt geen 

automatische overdracht plaats van een of twee slagen. 
 

Leuk? 
In deze zaak was het de leider die dacht een ruiten te troeven, grote 

kans dat hij met de zichtbare ruiten voor een andere speelwijze had 
gekozen, en nu – door het spelen van ruiten – een (extra) slag verliest. 

Dat zie ik dan als pech voor de leider. 
 

Maar stel nu dat de tegenpartij aan slag is, het contract down speelt 

door een ruitenslag te incasseren, maar dat niet doet vanwege de 
vermeende ruitenrenonce, dan zou ik als arbiter het wél spelen van 

ruiten meenemen in dat vervangende resultaat. 
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Na denkpauze 

Ik heb een vraag inzake een arbitrage die ik gisterenavond heb afgerond, 

maar het zit mij niet erg lekker. 
Ik werd gisterenavond bij een arbitrage geroepen wegen het van oordeel 

zijn van lang nadenken. 
 

Zuid/OW  A H B 4 3 

 B 3 

 H B 4 

 A 9 5 

     V 9 7 

 A H 10 8 7 6   V 5  

 V 10 8 6 2   A 9 5 3 

 3 2     H 10 7 6 

   10 8 6 5 2 

 9 4 2 

 7 

 V B 8 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      pas 

1  doublet 2SA  3 

… pas  pas  3SA           pas 

pas            4            pas            pas 

pas 

 
Resultaat: 4-2. 

 
Na  het  3-bod dacht oost lang na.  

 
Noord vroeg arbitrage na het bod van West 3SA, dus nog tijdens het bieden, 

want ik vond dat west 3SA mocht bieden.  
 

Bij de tafel gekomen hand van west bekeken en daarna die van oost, naar 

mijn idee mocht hij 3SA bieden. 
Bod werd uitgenomen met 4. 

 
Dit verhaal bleef mij bezighouden. Volgens de spelregels is art 16 B van 

kracht en had ik een arbitrale score moeten geven. Maar over de hele 
avond is schoppen gespeeld.  

 
2 x 1+1 

2 x 1 C 

3 x 3-1 

3 x 4-1 

1 x 4-2 

 
Mijn vraag is: had oost 3SA mogen bieden in dit geval ??? 

 
Of  had  ik het anders moeten aanpakken? 
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Rob:  
Hoofdregel: Bij mogelijke OI-zaken laat je het bieden doorgaan zónder 

de handen te bekijken. Kijk je wél, dan geef jij met jouw 
oordeel (OI) informatie over die hand. 

 
Maar je liet het bieden gelukkig doorgaan! 

 
West opende 1.  

Oost belooft na noords doublet met 2SA 10-11 punten met opvang in 
schoppen. 

West denkt lang na en past; oost biedt dan – kwetsbaar – 3SA, terwijl 
hij niets meer heeft dan dat hij al vertelde met zijn 2SA-bod. 

Noord weet dat OW samen maximaal 23 punten moeten hebben, maar 
geeft toch de voorkeur aan 4. 

 

Alle reden om voor NZ 4-2 te laten staan. Een doublet op OW’s 3SA 

had leuker voor hen uitgepakt. 

 
Oost wekt inderdaad de suggestie dat hij de denkpauze van west 

meenam in zijn 3SA-bod. Dat mag niet. Daarom pleit ik ervoor om 
alleen voor OW: NZ 3-1 te noteren.   

Dus voor NZ -100 
Voor OW +50 

 
Carolien: 

Allereerst geheel met Rob eens, dat je niet in de kaart had mogen 
kijken. Door toestemming te geven voor 3Sa geef je de partner west de 

informatie dat oost een stevige hand zou hebben. Dat had het tegenspel 
(en ook het verder bieden) kunnen beïnvloeden 

Dus volgende keer: "okay, ik noteer de biedingen, ga door met bieden 
en spelen en ik kom na afloop kijken of 3Sa màg en zo niet of er nadeel 

is voor NZ doordat Oost dat wel bood." 

 
Er is dus OI door het denken. En dat mag oost niet gebruiken. Nu moet 

je een poll houden met het biedverloop tot en met noord - zónder het 
denken van west te vermelden - en vragen wat ze met de oosthand 

bieden. Als minstens 2 van de 5 voor 'pas' gaan, was het 3Sa bod niet 
geoorloofd (of ook passen is een logisch alternatief). Het zou me niet 

verbazen als dat er ook uitkomt. 
 

Maar dan het 4sch bod van zuid: zelfs niet-wel m.i. geheel voor eigen 
rekening. Noord heeft duidelijk geen rekening gehouden met het feit 

dat Zuid barrage biedt (althans zo lijkt het) 
Maar ook daarover moet je een poll houden: "wat doe je na dit 

biedverloop met de noord hand als oost 3Sa biedt en zuid past" 
 

Mochten 2 van de 5 passen dan was het 4Sch bod beslist géén 

overtreding, maar wèl voor eigen rekening. 
Mijn ruling zou dan zijn: 

NZ 4Sch-2 (-100) en OW 3Sch-1 (+50). 
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Na verkeerde uitleg … 

West gever/  A B 

NZ kwetsbaar  B 8 6 4 

 V B 8 4 3 

 3 2 

 8 4 3    7 6 5 

 H 7     5 2 

 5 2     A H 10 7 

 A B 9 7 6 4   H V 10 5 

 H V 10 9 2 

 A V 10 9 3 

 9 6 

 8 

(ik) 

West  Noord Oost  Zuid 

pas  pas  1  2

pas  2  pas  2 

pas  2SA  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 
 

*West vraagt naar betekenis; antwoord noord: ‘Echt.’ 
 

Er is verder geen enkel bod gealerteerd. 
 

Na de afsluitende pas vertelt zuid, dat 2 niet echt is,  

maar een 2-kleurenspel met harten en schoppen belooft. 

 
OW roepen de wedstrijdleider. 

De uitleg van het 2bod was verkeerd. 

Het klopt, dat het een 2-kleurenspel is. 

Partner noord zegt nu, dat er na het 3-bod bij haar een licht opging en 

daarom 4 bood met Bxxx. 

 
Het eindbod is al 4. 

 

Wat moet je nu besluiten als wedstrijdleider? 
Zuid weet, dat partner hem verkeerd begrijpt en gaat gewoon zijn 

kleuren bieden na 2 van partner. 

Het had wat mij betreft geen zin om op dat moment alle biedingen 

na te lopen, die wel of niet hadden gemogen. 
West had zeker iets in klaver geboden als de uitleg goed was 

geweest. 
Je kunt de bieding niet meer rechttrekken. 

 
Ik heb besloten om het spel niet meer te laten spelen, omdat er al 

zoveel informatie over tafel was gegaan. 
Ik heb G+ en G- gegeven. 
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De mensen vonden het niet leuk, dat ze het spel niet konden 
spelen. Maar ze hadden vrede met deze oplossing. 

 
Ik heb dit probleem voorgelegd aan een aantal collega-arbiters 

omdat ik onzeker was over mijn besluit. Maar er kwamen geheel 
tegengestelde meningen uit naar voren. Zelfs tot direct biedingen 

navragen zoals wat zou 2 betekenen?  

Maar ook: eerst laten spelen en dan na afloop van het spel een 

oordeel vormen over het nadeel. 

 
Bij nader inzien zou het volgens mij gezien het doel van de 

spelregelveranderingen beter zijn geweest om het spel wel te laten 
spelen. 

Dan moet je als arbiter alleen constateren, dat de uitleg verkeerd 
was en dat het eindcontract desondanks toch 4 is geworden. Dan 

verder geen vragen meer stellen en zo vermijden, dat O en W hun 
kaarten verraden aan elkaar, want dan is het spel inderdaad 

onspeelbaar geworden. 
 

Maar als ze het spel dus toch gaan spelen, vertellen, dat een zo 
goed mogelijk tegenspel belangrijk blijft. (Je kunt niet van twee 

walletjes eten. Blunderen bij het tegenspel en dan toch G+ 
krijgen) 

 

Na het spelen gaat de arbiter bepalen of er nadeel is opgelopen 
voor OW. 

Als het goed wordt tegengespeeld gaat 4 1 down. 

Dat is gezien het totale eindresultaat op dit spel van alle andere 

spelers ongeveer net zoveel als de G+ had opgeleverd.  
Dan kan je die eindscore laten staan. 

 
Maar wat moet je doen als 4 op de een of andere manier wordt 

gemaakt? Moet de arbiter nu vaststellen, waar het om gaat? 
 

Nu het om een echte blunder gaat in het tegenspel:  
Dan krijgen OW toch 4 C tegen. 

En krijgen NZ dan toch 4-1???? 

 

Als het niet om een blunder gaat, maar om iets onzorgvuldiger 
tegenspel?  

Wat moet je dan doen? 
Dan toch weer AS?  

G+/G- 

Dan lijkt het of NZ altijd negatief scoren, wat ze ook doen. 
Of krijg je dan voor NZ andere mogelijkheden om de score uit te 

rekenen? Moet je dan naar de totaalscore op het spel kijken? 
 

4 alleen maar 1 down gegaan. 

Ook 2+1 en 3 C 

Tegenpartij 3 contract 
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Dit zit niet in mijn CLB competentie, maar het komt dus wel voor. 
Daarom zou ik wel graag willen weten hoe het zit! 

Rob: 

Na de verhalen van de spelers te hebben aangehoord, kun je vanwege 
de verkeerde uitleg én de mogelijkheid dat OW op grond van de juiste 

informatie nog een bod willen doen, het bieden laten hervatten. Dat 
moet dan beginnen bij west.  

Vervolgens laat je het spel spelen. Alleen op grond van de verkeerde 
uitleg bepaal je of je wel of niet het bieden laat hervatten; je bekijkt in 

deze fase absoluut geen handen. 
 

Na de 13e slag bekijk je pas het hele spel. Daarvoor begin je bij het 
begin. 

 
 Zuid biedt 2 in de overtuiging dat hij zijn harten- en 

schoppenlengte vertelt. 
 De uitleg van noord is voor zuid verboden kost; hij moet verder 

bieden alsof noord vertelde dat zuid een 2-kleurenspel belooft in de 
hoge kleuren! 

 En als noord dan toch ruiten biedt, zegt dat maar één ding: noord 

speelt – ondanks zuids hoge kleuren – liever ruiten. Met zijn 2-kaart 
mee en klaverensingleton is het dan niet gek om – na noords eerste 

pas – op 2 te passen. 

 

 Het is niet meer dan logisch dat west – na noords uitleg – ook past. 
 

Mijn oordeel is dan ook – voor beide paren: NZ 2 C. 

 

En zuid moet – zonder kopieren en plakken – de volgende tekst 
honderd keer uittikken: 

 
‘Regel 1: Ik moet altijd verder bieden alsof mijn partner uitlegde wat ik 

dacht toen ik bood. 
Regel 2: als hij iets anders vertelde, geldt regel 1.’ 

 

Ron: 
Ik ben het met Rob eens, met een kleine uitzondering: 

Je moet doorvragen bij NZ hoe hun afspraken zijn. Als de 2 een 5-5 

hoog belooft (iets als Michaels Cuebid) dan moet noord kiezen en 

daarmee is het in principe over. Maar soms wordt deze variant gebruikt 
om een 5-4 hoog aan te geven en dan kan 2 betekenen: kies zelf 

maar, ik heb geen voorkeur (moet dan wel door zuid gealerteerd 
worden). En als dat het geval is, is het correct dat zuid nu verder biedt 

en één van zijn hoge kleuren kiest. En noord mag dan uit het verdere 
biedverloop (geoorloofde informatie) concluderen, dat hij verkeerd heeft 

uitgelegd, maar hij mag wel doorbieden. 
De verkeerde uitleg moet dan door Noord worden gecorrigeerd en 

Noord heeft daar twee momenten voor (naar eigen keuze): direct nadat 
hij dat constateert of na de afsluitende pas. 

 
En natuurlijk krijgt dan de tegenpartij de gelegenheid om na die 4 nog 



Arbitrair 182 11 februari      robstravers@xs4all.nl 
 37 

wat te bieden (5 bijvoorbeeld, maar dat gaat waarschijnlijk 2 down). 

Er wordt gespeeld en als OW niet benadeeld zijn, staat de score. Als OW 

wel benadeeld zijn en er is sprake van een overtreding, dan stelt de 
arbiter een arbitrale score vast. 

Je kunt je afvragen of west wel benadeeld kan zijn: Oost opent 1 

zonder alert, dus minimaal 3-kaart. West heeft er 6, dus zuid kan 

hoogstens 4 klaveren hebben. Daar doe je geen volgbod op. Dus west 
weet vanaf het begin dat de uitleg niet klopt. 

Als 2 het eindbod zou zijn, is er ook nog wel een mogelijkheid, dat 

west dan 3 biedt, maar dan heb je weer het risico dat Noord nu via 

geoorloofde informatie wakker wordt en 3 biedt. Dus als je als arbiter 

besluit om 2 C vast te stellen en OW komen nu met "ja, maar dan had 

ik nog wel 3 geboden", dan zou ik alsnog G+/G- vaststellen. 

Maar, als de 2 zuid de vrijheid geeft om zelf zijn lange kleur te kiezen, 

mag het bieden wat mij betreft gewoon doorgaan, alleen krijgt OW de 
gelegenheid om na de 4 nog wat te bieden. 
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Spelverdeling en bieding 

Spelnr.:16 
Gever:W 

Kwetsbaar: OW 
 

Viertallen 

  A 10 5 

 B 8 6 

 B 10 7 3 

 V 9 6 

 

 V B 9 4 2 

 - 

 H 5 4 2 

 A H 10 8 

  8 7 6 3 

 A V 10 5 

 A V 9 8 

 3 

  H 

 H 9 7 4 3 2 

 6 

 B 7 5 4 2 

 

West 

1 

3 

4 

4 

5 (1aas van 5) 

6 

Noord 

pas 

pas 
pas 

pas 
pas 

allen passen 

Oost 

2SA * 

3 

4 

4SA 
5 (na 20 sec 

denkpauze) 

Zuid 

pas 

pas 
pas 

pas 
pas 

 

Toelichting op het bieden: 
Na de afsluitende pas stel ik vast dat het 6 schoppen bod na een ruime 

denkpauze van partner is gedaan. De tegenpartij spreekt dat niet 
tegen. 

 
Relevante feiten: 

Het betreft een spel uit de tweede divisie. 
 

Vraag/vragen: 

Aangezien OW een down gingen waren we niet benadeeld. De vraag 
gaat ook niet over dit specifieke spel, maar de situatie riep een vraag 

bij me op over de mogelijkheden van de tegenpartij in zo’n situatie. 
 

Pas lijkt me een logisch alternatief in deze situatie voor west. Laten we 
aannemen dat de arbiter dat ook zou vinden (stel dat het slem gemaakt 

zou worden). 
Als ik als Noord ervan overtuigd zou zijn dat 6 uiteindelijk niet door de 

ballotage komt, kan ik dan risicoloos het contract doubleren?  
Als 6 gemaakt wordt, wordt het toch teruggedraaid naar 5, en als 

het niet gemaakt wordt hebben we “gratis” drie imp-jes verdiend. 
 

Klopt deze redenering? 
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Roberto: 
Interessante vraag. En mijn antwoord is dat je nooit zonder risico kunt 

doubleren. Als west het eindcontract van de azenvrager toch verhoogt, 
kán hij daar een plausibele reden voor hebben. Bijvoorbeeld een 

extremere verdeling dan hij al aangaf. Of een sleutelkaart te weinig 
gemeld op de vraag van de azenvrager. Als west, aan de hand van de 

legaal verkregen informatie een opgelegd slembod kan doen, waardoor 
de boodschap van de denkpauze niets toevoegt, is de correctie naar 6 

wel degelijk correct. 
 

In deze zaak zou ik als arbiter trouwens wel vragen op welke grond 
west voor 6 koos. Zonder geloofwaardige verklaring riekt die actie 

naar OI-gebruik, en dat kan ‘recht’ geven op een korting.  
 

 

Carolien: 
Ik ben het met je eens dat pas waarschijnlijk een logisch alternatief is 

(moet met een poll worden uitgezocht). 
West geeft heel erg de indruk door denkpauze + zijn renonce naar 6Sch 

te zijn gegaan 
Nu wordt 5Sch waarschijnlijk gemaakt, dus je hebt geen nadeel van de 

6Sch en is het probleem voorbij 
 

Maar jouw laatste opmerking kom ik graag op terug. 
 

Wat jij hier beschrijft is "double shoot": dat wordt in arbiterskringen als 
'afkeurenswaardig' gezien. Netjes wordt dat een 'speculatieve actie' 

genoemd.  
Als ze down gaat, zit je goed en als ze niet down gaan probeer je over 

de rug van de arbiter de 6Sch er af te krijgen. 

12C1e zegt daar heel nadrukkelijk iets over (let op foutje in de 1ste 
druk: in begin artikellid moet het zijn: niet-vertredende partij): 

Er komt een splitscore: Indien 6SchX gemaakt wordt, dan krijgt OW 
5Sch+1 en jullie zelf 6SchX tegen! 
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