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Het openingsvraagstuk 
 
Hoe ga je om met meerdere verzakingen door dezelfde speler in dezelfde kleur? 

 

Biedverloop (Noord gever / Niemand kwetsbaar) 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 
 

Zuid speelt 1SA. 

Spel 1 Spel 2 

  A 10 8 7 2 

 A B 10 8 

 A 8 

 9 3 

 H V B    9 4 3 

 9 5 4 2    H V 2 

 7 3     B 9 2 

 A 8 6 5    H 10 4 2 

 6 5 

 7 6 

 H V 10 6 5 4 

 V B 7 

  A 10 8 7 2 

 A B 10 8 

 A 8 

 9 3 

 H V B    9 4 3 

 9 5 4    H V 3 2 

 7 3 2    B 9 

 A 8 6 5    H 10 4 2 

 6 5 

 7 6 

 H V 10 6 5 4 

 V B 7 

 

West komt uit met 5, voor oosts H. 

Oost speelt 2 terug voor wests A. 

De 3e klaverenslag is voor zuids V. 

 

Zuid speelt dan: 
4 naar A, 8 naar H, dan achtereenvolgens: V, 10 en 6.  

 
In spel 1 bekende oost in de                In spel 2 bekende oost alleen in de 1e 

1e en 2e ruitenslag.                                ruitenslag. 
 

In de 5e ruitenslag zeggen de beide oostspelers dat ze minstens twee keer 

hebben verzaakt en B nog hebben. 

 

De arbiter laat doorspelen; beide oostspelers winnen de 5e ruitenslag en zuids 
laatste (zesde) ruitenslag is in de beide spellen onbereikbaar. 

 
Beide zuidspelers winnen zeven slagen: V, vier ruitenslagen en A en A. 

 

Welke arbitrale score is correct? 

a. 1SA+2 in beide zaken 
b. 1SA+3 in beide zaken 

c. 1SA+2 in zaak 1; 1SA+3 in zaak 2 

d. 1SA+3 in zaak 1; 1SA+2 in zaak 2 
e. Anders, namelijk: … 

Heb je jouw antwoord bepaald?  
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De 136 ontvangen antwoorden in grafiek 

 

 

Drie ontvangen antwoorden vallen buiten dit overzicht, omdat ze buiten de orde 
vallen van artikel 64: ‘De gang van zaken na het voldongen worden van een 

verzaking’. 
 De eerste vanwege de keus van G+ voor de leider en G- voor OW. 

 De tweede omdat de arbitrale score ook zou afhangen van de andere 
resultaten op dat spel. 

 De derde omdat die score (1SA+1) door een black-out slechts één keer werd 

toegekend. Pikant detail: ook de arbiter die spel 2 in de praktijk behandelde, 
koos voor 1SA+1. 

 
Toelichting op de grafiek 

  Per opleiding: 
- de linkerkolom (blauw) voor 1SA+2 in beide spellen (keuze a);  
- de tweede (oranje) voor 1SA+3 in beide spellen (keuze b); 
- de derde (grijze) kolom voor 1SA+2 in spel 1; 1SA+3 in spel 2 (keuze c). 
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Drie uit de hoge berg ontvangen toelichtingen 
 

2 x 1SA+2 
Motivatie: 

De verzaking is voldongen. 
Gelet op art 64 A2. wordt 1 slag overgedragen. 

Gelet op art 64 B2. vindt er geen verdere aanpassing plaats indien dezelfde 
speler in dezelfde kleur nogmaals verzaakt. 

Gelet op art 64 C.2.(a) past de WL de score aan wanneer eenzelfde speler 

meer dan een keer verzaakt heeft in dezelfde kleur als de niet overtredende 
partij waarschijnlijk meer slagen gemaakt zou hebben zonder een of meer 

van deze verzakingen. 
Zonder deze verzaking(en) zou de leider waarschijnlijk 1 Kl-slag, 6 Ru-slagen, 

1 Sch- en 1 Ha-slag gemaakt hebben. Voor beide zaken zou ik dus de score 
wijzigen in 1SA + 2. 

Dat de leider nog meer slagen zou kunnen halen, acht ik met normaal 
tegenspel niet waarschijnlijk. 

Verder maakt het niet uit of je 2 of 3 keer in dezelfde kleur verzaakt. Voor 
beide zaken dus dezelfde aanpassing. 

CLB 

 
 

Ik zou in beide gevallen een arbitrale score geven op basis van artikel 64, lid 
C, 1 en 2a: 1SA+3. V, zes ruitenslagen, A en A en volgens mij komt 10 

ook nog binnen. 
CLB 

 

 

Wat een lastige openingsvraag dit keer.  

Spel#1 (kijk even niet naar die twee 2'en). Op de eerste verzaking is 64A 

van toepassing en de WL kijkt alsof ipv de tweede verzaking B is gespeeld 

(B wint dan van de 10). Dit zou resulteren in 6 slagen voor NZ + 1 slag 

overdragen wat tot 1SA+1 leidt. Op basis van 64C1 stel ik dan een arbitrale 

score van 1SA+2 vast. 
Spel#2 Ook hier is artikel 64A op de eerste verzaking van toepassing en de 

WL kijkt alsof ipv de tweede verzaking B is gespeeld (B verliest dan van 

V). Dit zou resulteren in 9 slagen voor NZ + 1 slag overdragen wat tot 

1SA+3 leidt. 

Ik heb mij bij deze analyse wel laten inspireren door voorbeeld 46 uit het 
vertaalde commentaar van de WBFLC bij de spelregels voor wedstrijdbridge 

2017, uit januari 2019. Zonder dat zou ik het niet hebben kunnen bedenken. 
Ik ben benieuwd naar jullie oplossing. 

WL 
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Onze rechtzetting (artikel 64) 
 

Hoe je met één verzaking moet omgaan, weet je waarschijnlijk wel.  
Je stelt dan allereerst vast óf sprake is van ‘automatische aanpassing van het 

aantal slagen’ (64A). En zo ja: of dat geen, één of twee over te dragen slagen 
moeten zijn.  

 
Automatische aanpassing is niet aan de orde (64B) als:  

 de verzakende partij vanaf de verzaking geen slag wint; 
 de verzaking ontstond door het niet spelen van een kaart die 

open op tafel ligt (kaart van dummy of een strafkaart); 
 de verzaking is ontdekt nadat een speler van de niet-

overtredende partij een bieding deed in het volgende spel; 

 de verzaking in de 12e slag plaatsvond; 
 beide partijen in hetzelfde spel voldongen verzaakten; 

 én … dezelfde speler al eerder in dezelfde kleur 
verzaakte. 

 
Altijd 64A + 64C of 64B + 64C 

Ongeacht of automatische aanpassing wel of niet aan de orde is, als de 
wedstrijdleider (jij dus) oordeelt dat de niet-overtredende partij 

onvoldoende schadeloos is gesteld door 64A of 64B, geldt artikel 64C. 
 

En in 64C2a staat wat je moet doen als dezelfde speler meer dan één 
keer (voldongen [toevoeging Roberto]) verzaakte in dezelfde kleur. 

 
Ik citeer: 

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. 
 
Voor het vaststellen van wel of niet meer slagen door een of meer 

volgende verzakingen in dezelfde kleur, moet de arbiter uitgaan van de 
situatie op het moment van verzaking.
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64C2a vrij vertaald: 

 

Dat betekent voor spel 1 Dat betekent voor spel 2 

1. De WL moet 
allereerst 

nagaan hoeveel 
slagen de leider 

zou winnen als 
het bij de eerste 

verzaking was 
gebleven. 

 
 

 
 

 
 

 

2. Heeft een of 
meer volgende 

verzakingen 
invloed op het 

aantal winners 
van de leider? 

 

Door de 1e verzaking zal 
oost zijn B maken. 

 
Zuid heeft verder geen 

entrees, waardoor zijn 
laatste vrije ruiten geen 

slag kan winnen. 
 

Automatische aanpassing: 
één slag. 

Nadeel voor zuid: twee 
slagen. 

Extra overdracht één slag, 
goed voor 1SA+2. 

 
Nee! Het kwaad is door de 

eerste verzaking reeds 

geschied: B wint een slag 

en zuids laatste vrije ruiten 

is onbereikbaar.  
Dus volgt ook geen 

aanpassing van het aantal 
slagen. Het blijft 1SA+2. 

 
In dit spel speelde oost zijn 

B pas in de 5e slag.  

Stel dat hij dat had gedaan 

in de 4e slag. Dan kost dat 
zuid drie ruitenslagen en is 

het resultaat 1SA-1. De 
compensatie is dan 3 

slagen (naar 1SA+2).   

 
En als oost B had 

bewaard tot de laatste 
slag, dus geen enkele 

ruitenslag wint? 
Dán alleen wint zuid negen 

slagen, plus de 
automatische overdracht = 

1SA+3. 

Als het bij één verzaking 
blijft, valt oosts B onder 

zuids V. 

 

Zuid wint alle (zes) 
ruitenslagen, de twee azen 

en V. Dat zijn negen 

slagen, met de 

automatische aanpassing 
van één slag is dat goed 

voor 1SA+3. 
 

 
 

 
Ja! De volgende verzaking 

kost de leider twee 

ruitenslagen: hij verliest 
de 5e ruitenslag én kan 

zijn zesde vrije ruiten niet 
maken. 

 
Nadeel door de volgende 

verzaking(en): twee 
slagen.  

 
Is twee slagen overdragen 

gunstiger voor de leider 
dan het verwachte aantal 

slagen na de 1e verzaking?  
 

Nee! 

Dus blijft het resultaat 
1SA+3. Het wordt anders 

veel te aantrekkelijk om 
vaker te verzaken.   

 

Onze rechtzettingen: Spel 1: 1SA+2; spel 2: 1SA+3 (keuze c). 

 
Maar we geven het ruiterlijk toe: ook wij moesten hier even flink op kluiven 

voordat we met z’n allen op dezelfde lijn zaten . 
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Als arbiter omgaan met protesterende spelers die veel 

sterker bridgen dan jij 
 
Rob Stravers 

   
Je zou kunnen denken dat je een ernstige afwijking moet hebben als je het vak van 

arbiter leuk vindt. Je volgt een stevige opleiding om … te worden ontboden aan 
tafels waar de sfeer vaak het meest onaangenaamst lijkt van de hele speelzaal.  

En als je dan verschijnt, luistert en je oordeel velt, loop je ook nog het risico een 
flinke bak kritiek over je heen te krijgen. Regelmatig ontvang ik 

spelregelvraagstukken van arbiters, waarover duidelijk een saus van irritatie is 
gegoten. Dat kan helemaal vervelend voelen als je het gevoel hebt dat een 

protesterende speler een veel sterkere bridger is dan jij.  

 
Recent ontving ik het volgende bericht. 

 

Een speler opende onder de vlag van Muiderberg 2. 

Hij had een 5-kaart harten, een 4-kaart ruiten én een 4-kaart schoppen. 
 

De tegenspelers waren verontwaardigd, omdat volgens hen naast de hoge 5-
kaart geen vierkaart hoog in Muiderberg mag zitten. Ze stuurden mij een link 

met allerlei conventies waaronder ook Muiderberg. Zij maken mij als arbiter 
erg onzeker omdat ze veel sterker zijn dan ik en erg overtuigend overkomen. 

 

Fijn trouwens dat jullie het met mijn oordeel eens waren. Wel toegestaan, 
maar je schiet daarmee gemakkelijk in je eigen voet als je partner ook een 4-

kaart heeft in die andere hoge kleur. 

 

Ik kan natuurlijk roepen dat je je vanaf nu niet meer onzeker hoeft te voelen, maar 
dat werkt niet. We hebben nu eenmaal niet een schuifje waarmee we de 

onzekerheid kunnen ‘dichtdoen’. 
 

Veel gemakkelijker is: dompel het gevoel van onzekerheid in het weldadig voelende 

bad van ‘leergierigheid’! 
 

Stel je bij dat soort klanten leergierig op, met iets als: 
 

‘Dat klinkt heel interessant; ik ga dat uitzoeken en kom er later op terug. Tot 
dat moment volgen we mijn kennis en inzicht van nu. Ik zie op dit moment 

slechts één overtreding: een uiting van boosheid verstoort het genoegen in 
het spel van je tafelgenoten en volgens artikel 74A2 mag dat niet.’ 

 
En als ze later vragen: ‘Je zou erop terugkomen, hoe zit dat nu?’ 

Dan kun je met een glimlach zeggen dat je er later op zou terugkomen (als je het 
antwoord nog niet weet) … . 

 



Arbitrair 183 22 februari 2020      robstravers@xs4all.nl 
 8 

Behandelde Dossiers 
 

Heft een vergelijkbare vervanging van een onvoldoende bod het 
acceptatierecht op van de linkertegenstander? 

Deze week opende ik met 1 (voorbereidend); mijn linkertegenstander legde 

ook 1.  

 
De arbiter kwam erbij en vergat mijn partner te vragen of hij de bieding wilde 

accepteren.  

 
Maar los daarvan: mijn linkertegenstander legt plotseling doublet neer als 

zijnde een gedeeltelijk voldoende bod; immers ook deze bieding zegt niets 
over de kleuren maar wel over het aantal punten.  

Het klaverbod zegt natuurlijk wel iets over de kleuren, namelijk dat er in ieder 
geval sprake kan zijn van een vierkaart hoog dan wel een reële klaver. 

  
De arbiter accepteerde dit bod. Ik maak hier bezwaar tegen maar de arbiter 

handhaaft de beslissing.  
 

Mijn vraag is natuurlijk of dit correct is. Met andere woorden: prevaleert in dit 
geval de mogelijkheid van een van de ‘gelijkaardige betekenis van de bieding 

of prevaleert het artikel 27B:3? Mijns inziens is de tekst van laatstgenoemd 
artikel. duidelijk. 
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Rob: 
Jouw linkertegenstander legt een onvoldoende bod op tafel. Dan moet 

de arbiter allereerst nagaan of sprake is van een onbedoelde bieding. 
Buiten gehoorsafstand van de tafel vraagt hij die speler waarom hij 

eerst 1 bood. 

 

Als de arbiter na dat interview ervan overtuigd is dat je 
linkertegenstander geen moment 1 wilde bieden, maar dacht het 

doubletkaartje te hebben gepakt, heeft jouw partner geen 
acceptatierecht. Artikel 25A gaat dan voor, wat betekent dat de 

linkertegenstander zijn 1-bod mag verruilen voor doublet. 

Onder de vlag van artikel 25A hoeft de vervangende bieding ook 

NIET vergelijkbaar te zijn. Logisch, omdat de betreffende speler 
geen moment de eerste bieding had willen doen.  

 

Is de arbiter van mening dat er geen sprake is van onbedoeld, en 99% 
van de arbiters zal dat waarschijnlijk zijn, dan geldt artikel 27. Dat 

begint met het recht van de volgende speler, van jouw partner dus, om 
het onvoldoende bod te accepteren. 

 
Alleen als deze het onvoldoende 1-bod niet accepteert, wordt het 1-

bod geannuleerd. Als dat wordt vervangen door een doublet, zou ik dat 
als vergelijkbaar behandelen. Omdat ik achteraf het resultaat mag 

aanpassen als naar mijn oordeel de overtredende partij toch voordeel 
haalt uit deze onregelmatigheid, probeer ik het natuurlijke vervolg 

zoveel mogelijk te beschermen. 
 

Mijn vraag aan de arbiter luidt: Welk artikel paste je toe: artikel 25 
(onbedoelde bieding) of artikel 27 (onvoldoende bod)? 
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In protest 

Wij hebben zelf wel een idee over het feit of de arbiter het goed gedaan heeft, 
maar we willen graag wat meer zekerheid, "van buitenaf".... 

Graag met artikelnummers als dat even kan. 
 

Het betreft de arbitrage van op spel 20. De arbiter heeft besloten het resultaat op dit spel 

te annuleren (waardoor beide partijen effectief hun eigen gemiddelde krijgen). 

 

De reden hiervoor is al volgt. 

 

Op spel 20 (West / Allen) 

 

West  Noord Oost  Zuid 

2A  pas  2A  pas 

2  pas  pas   Nu vraagt zuid of  2♠ schoppen aangeeft. 

Oost  

Zegt nu: 'Ja, schoppen'. Daarna biedt Zuid: 

3♥ 

pas  Noord vraagt na wests pas of partner wel heeft begrepen dat west 

schoppen en harten heeft (de 2 ♣-opening geeft een hand aan met 5-4 of 4-5 

hoog en minder dan openingskracht, dit staat op de systeemkaart).  

 

Zuid antwoordt: 'Nee, ik begreep uit oosts reactie 'ja, schoppen', dat west 

alleen schoppen belooft, 'anders had ik nooit 3♥ geboden met deze zwakke 

vijfkaart harten'.  

 

Zuid had voor hij 3♥ bood wel op de systeemkaart gekeken, maar dat het 2♣-

opening harten én schoppen belooft, was niet doorgedrongen'. 

 

Arbiter geroepen die besluit dat het 3♥-bod mag worden teruggenomen omdat er sprake 

was van onjuiste uitleg want de woorden 'ja, schoppen' suggereert sterk dat er niet ook 

(minstens) 4 harten bij zitten. Omdat het teruggetrokken 3♥-bod gebaseerd was op 

onjuiste informatie was er geen voorspeelstraf.  

 

Bij nader inzien lijkt het afspelen mogelijk te zijn beïnvloed door het teruggetrokken 3♥-

bod. Omdat beide partijen daar enigszins schuldig aan zijn (OW een beetje wegens de 

woorden 'ja, schoppen', al stond de afspraak wel duidelijk op de systeemkaart en zijn er 

veel andere paren op de club die dit ook zo spelen, en NZ een beetje omdat je toch eerst 

kunt vragen na de woorden 'ja, schoppen' of er ook harten bij zitten gezien de afspraak op 

de systeemkaart) is de conclusie dat annuleren van het resultaat het beste is. Het spel is 

echter gewoon gespeeld na het terugdraaien van het contract naar 2♠ door West. 
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 H 7 4 2 

 A 

 V 9 8 6 4 

 8 5 3 

 V B 10 9 5   8 6 3 

 H 10 6 2    V 8 5 

 10     A 7 5 2 

 V 4 2    H 10 7 

 A 

 B 9 7 4 3 

H B 8 

 A B 9 6 

 

De andere resultaten: 
   NZ-score 

West 1x 2-3 +300 

Zuid 2x 3C +110 

Zuid 2x 2+1 +110 

West 1x 2-1 +100 

West 2x 1+1 -110 

West 2x 1+1 -110 

Zuid 1x 2-2 -200 

 
Zoals je ziet gaat dat contract 3 down. OW gaan na afloop in protest. 

 
Opmerking van de arbiter: 

Gezien de resultaten die de andere paren behaalden op 2 (7 of 8 slagen) lijkt er 
toch invloed te zijn geweest. Het is gewoon niet meer met redelijke zekerheid te 
bepalen wat er zonder de onregelmatigheid zou zijn gebeurd. Daarom is het spel 
geannuleerd. 

 
Verweer  van Z: 

Laat ik voorop stellen dat het niet handig van mij is geweest om de betekenis van 
2♣  niet tot mij te hebben laten doordringen. Maar leidend is niet de systeemkaart 
(zoals ik vaker in de WEKO heb gelezen), maar de uitleg. Die moet bij navraag over 
een afspraak volledig zijn! Bij volledige uitleg had ik natuurlijk geen 3♥  meer 
geboden. Terecht mocht mijn bod dan ook terug. 
Vervolgens gaat de leider 3 down. Zonder al het gedoe erom heen, dus met een 
gewone “pas” op 2♠ , zou het spel niet anders gegaan zijn . De leider had nog het 
voordeel, boven anderen in hetzelfde contract, dat zij op de hoogte was van de 5-
kaart ♥  bij mij. Het slechte resultaat is dan ook volledig aan het spelen van de 
leider te danken.  
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Verweer van N: 
Met de wetenschap dat Z harten  had ben ik zeer ethisch niet met harten Aas 

gestart. Met 4 troeven tegen en een tegenstander die niet naar de manche gaat is het 

niet zo moeilijk om van een lange kleur te starten als je tegen zit in de troefkleur 

van de tegenstander. 

Dus of Z nu kracht heeft getoond of niet, mijn start is normaal en logischerwijs 

geënt om de leider troefkort te spelen. Dat het nu in de roos is heeft niets met extra 

informatie van het bieden door Z te maken. 

Dat andere tegenspelers dit niet vinden doet m.i. niet ter zake.  

De enige speler die voordeel uit de situatie kan hebben is de leider. Ik mag in geen 

geval gebruik maken van de informatie die Z heeft gegeven met zijn 3♥ bod. 

Het zwak openen heeft tot doel het bieden van de tegenstander te belemmeren, met 

als risico zelf een slechte score op te lopen. Nu loopt de leider tegen deze slechte 

score aan. Risico van het vak. 

 
Verweer OW: 

Toen N zag dat zij in een fout contract kwamen is hij tijdens het biedverloop Z te 

hulp geschoten. Z mocht zijn bod terug trekken van de arbiter en het werd wel heel 

duidelijk dat Z nu moest passen van N.  

N mocht uitkomen en wist nu dat Z een opening moest hebben met een 5 kaart 

harten.  De juiste uitkomst was toen niet moeilijk meer. En na het zien van de 

dummy zag hij gelijk dat de punten van Z in de lage kleuren moeten zitten. Het 

tegenspel was dus niet meer moeilijk voor NZ, want ze hadden me snel troef kort 

gemaakt.  

Ik ben geen arbiter maar ik vind het heel vreemd dat tijdens het biedproces een 

reactie op een bod van je partner gegeven mag worden. Dit spel werd daardoor 

gelijk onbespeelbaar en de redding voor een slechte score werd daarna ook nog 

eens beloond. Mijn mening is dat het 3♥ bod van Z gewoon had moeten blijven 

staan, zodat  het spel zonder verdere gegevens aan de tegenpartij gespeeld kon 

worden. Ik vind dat wij (oost/ west) met de uitslag van gisteravond, maar ook met 

het annuleren van het spel behoorlijk benadeeld zijn. 
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Rob: 
Een mooie zaak met leerpunten voor alle partijen. 

 
Om te beginnen:  

OW spelen een 2-opening waarvan je op z’n minst kunt vermoeden 

dat de tegenstanders graag hun systeem daarop willen aanpassen. 

Begin daarom elke nieuwe ronde met een waarschuwing voor deze 
opening (pre-alert).  

 
NZ vragen niet om uitleg van de gealerteerde 2-opening. Omdat 

tegenwoordig verschillende varianten worden toegepast, denk alleen al 
aan de bekende variant van sterk, met de mogelijkheid van een zwakke 

hand met lengte ruiten, is het toch niet te veel gevraagd om een blik te 
werpen op de systeemkaart. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een 

goede communicatie, dus ook de spelers van de niet-alerterende partij. 

 
Zuid vraagt expliciet of het 2-bod schoppen belooft. Mijn advies: 

vraag nooit naar de lengte of kortheid in een bepaalde kleur! Vraag 
liever, wat je nu van de westhand mag verwachten.  

 
Oost: beantwoordt de vraag van zuid bevestigend. Dat is onvolledig; 

het juiste antwoord moet mijns inziens minstens zijn: voorkeur voor 
schoppen. 

Daar staat wel tegenover dat oost ziet dat noord én zuid de 
systeemkaart bestuderen. Dan mág oost toch verwachten dat de 

boodschap van de 2-opening duidelijk moet zijn. 

 

Noord mag op geen enkele wijze ten behoeve van zijn partner uitleg 
vragen. Dat doet noord ook niet, hij gaat een stap verder. Feitelijk gaat 

hij in gesprek met zijn partner, geeft zelf de betekenis van de 2-

opening en vraagt aan zuid of hij dat wel heeft begrepen.  

 

Zuid is dan zo vriendelijk om te antwoorden dat hij dat niet had 
begrepen uit de uitleg, en meldt – terwijl het bieden nog in volle gang is 

– daarbij dan ook nog zijn zwakke 5-kaart harten. 
 

De arbiter komt tijdens de biedperiode ter plaatse. Die heeft op dat 
moment een uiterst gemakkelijke taak: Vertellen dat 3 blijft staan en 

dat het bieden moet worden voortgezet, noord waarschuwend dat hij de 
informatie van zuid – de zwakke 5-kaart harten – absoluut niet mag 

gebruiken. 
 

Na afloop van 3 (waarschijnlijk -3) stelt de arbiter vast dat: 

- OW geen prealert gaven; 

- noord én zuid de systeemkaart raadpleegden; 

- dat oost desgevraagd bevestigde dat het schoppenbod echte 

schoppen belooft, in plaats van dat het schoppenbod voorkeur 

uitspreekt voor de schoppenkleur; 
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- dat zuid tegenover een passende partner kwetsbaar het risico 

nam van een 3-bod; 

- dat noord – die met zijn ene harten én de wetenschap dat west 

harten én schoppen belooft – een ernstige overtreding maakt 

door zijn partner te waarschuwen. 

 

De conclusie van de arbiter zou moeten zijn: 
NZ hadden alle benodigde informatie, waardoor ik geen reden zie 

het 3-bod te laten intrekken. Door het bestuderen van de 

systeemkaart door beide spelers, mag oost aannemen dat over de 

betekenis van de 2-opening geen onduidelijkheid kan bestaan, 

het bevestigen van de gestelde gesloten vraag, acht ik daardoor 

van geen belang. Sterker, meer uitleggen dan zuid vraagt zóú ook 
kunnen worden opgevat als informatie aan de partner. 

 
Probleem is dat de arbiter ten onrechte ingreep en OW liet spelen.  

Zeker is dat zowel west als oost na zuids 3 zouden passen. 

Zonder zuids informatie over de pierige hartenkaart, is het lastig 
in te schatten of zuid zijn heil zal zoeken in 4. Zuid zou ook een 

stevige 6-kaart harten kunnen hebben. 
 

Ik stel daarom vast dat door het ingrijpen van de arbiter niet te 
bepalen is wat het resultaat anders was geworden.  

 
In zo’n situatie ligt G+ voor beide partijen voor de hand. Maar dat 

vind ik voor NZ toch iets te veel van het goede, vooral vanwege 
noords zware overtreding. Mijn voorkeur gaat daarom op dit 

moment uit naar: G+ voor OW en 35% voor NZ (G+ - een 
kwarttop). 
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54 of 56? 

Een open uitkomst uit de verkeerde hand is redelijk standaard in ons 

arbitragerepertoire. Maar wat te doen in het volgende geval? 
 

Noord is leider in 2 en west, de verkeerde hand dus, komt open uit met B. 

 

Tegelijkertijd begint zuid, de dummy, zijn hand open te leggen met A.  

 

Moet de arbiter art. 54C toepassen:  

“Als de leider een kaart van de blinde had kunnen zien (uitgezonderd 
kaarten die de blinde getoond heeft tijdens het bieden en die behandeld 

zijn volgens artikel 24), moet hij de uitkomst accepteren en wordt hij 
leider”,  

hoewel niet is voldaan aan hetgeen in de eerste alinea van art. 54 staat:  
“Als een uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven wordt 

gelegd en de partner van de overtreder uitkomt met de beeldzijde naar 
beneden, bepaalt de wedstrijdleider dat de gedekte uitkomst 

teruggenomen moet worden”.  
Oost had namelijk nog geen kaart gedekt op tafel gelegd.  

 
Of is dit art. 56, dat gaat over het voor de beurt voorspelen door een 

tegenspeler?  
 

Uitkomen is immers voorspelen in de eerste slag. In dat geval wordt B wel 

een strafkaart en heeft noord de keuze om leider of dummy te worden. 

 

Ik zou zelf kiezen voor art. 54, maar wellicht denk jij er anders over en heb ik 
weer eens niet ver genoeg in het boekje gekeken. 
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Rob: 
Artikel 56 spreekt over het voor de beurt voorspelen van een kaart 

met de zichtbare beeldzijde. Dat zou dan inderdaad ook op de uitkomst 
(artikel 54) kunnen slaan. Omdat de uitkomst uitsluitend slaat op de 

eerst te spelen kaart, geldt in dat geval artikel 54. Vooral ook vanwege 
de meerdere keuzes, zoals de mogelijke rolwisseling van leider en 

dummy én het zonder consequenties mogen terugnemen als de 
verkeerde tegenspeler uitkomt op uitnodiging van leider of dummy. 

 
Artikel 54 lijkt inderdaad te beginnen met de algemene voorwaarde 

dat de regels A t/m E alleen gelden als de partner van de verkeerde 
uitkomer een kaart met de beeldzijde naar beneden neerlegt. Het 

afsluitende ‘Bovendien:’ van de eerste alinea lijkt voor die dubbele 

uitkomst een extra rechtzetting toe te voegen.  
 

Als we verder lezen, zien we dat de wetmakers dat kennelijk niet zo 
bedoelen. Regel A bewijst dat al; daarin wordt alleen de open uitkomst 

voor de beurt genoemd. Maar misleidend is de gesloten uitkomst van de 
partner in de eerste alinea wél. Interessanter lijkt het mij wat je moet 

doen als die partner ook een open kaart voorspeelt.  
 

En waarom moet de gedekte uitkomst meteen terug? Die kun je beter 
gesloten laten liggen, voor het geval de leider de verkeerde uitkomst 

niet accepteert! 
 

Wel of geen overtreding? 

Oost gever /OW kwetsbaar  9 7 4 3 

 9 5 

 H V 5 2 

 8 7 5 

 A V 6      8 

 A H V 10 8 4     B 7 6 3 

 A 3       10 9 8 6 

 4 3       A H 10 9 

 H B 10 5 2 

 2 

 B 7 4 

 V B 6 2 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  2 Uitgelegd als Sterke twee 

3  3  pas  pas 

pas 
 

Zuid speelt 3, gaat een paar down en zegt daarna: We spelen geen Sterke 

twee; het was gewoon Muiderberg, ik wou een 5 kaart schoppen en 4-kaart 

laag aangeven.  
 

OW voelden zich bedrogen en riepen arbiter om dit voor te leggen. Arbiter 

zag geen overtreding.  
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Rob: 
Ik zal mijn verbazing eerlijk verdelen tussen alle spelers … 

 
Mijn eerste gedachte is: waarom noord met zijn 4-kaart schoppen mee 

en mooie 5 punten slechts 3 biedt na partners sterke 2. Vertrouwt hij 

zijn eigen uitleg niet? 

 
En nu voor west vaststaat dat alle punten zijn verdeeld tussen hem en 

zuid, waarom dan niet 4? H moet goed zitten. En met minstens acht 

schoppen bij NZ zal partner oost in het ongunstigste geval één 

schoppenaftroever meenemen. 
 

Oost biedt – ondanks de uitleg van noord – kwetsbaar 3. Dan moet 

deze prachtige oosthand toch goed zijn voor minstens 4. 

 
En waarom vertelt zuid niet meteen na de afsluitende pas dat de uitleg 

van zijn partner verkeerd is? Een biedfout hoeft hij niet te melden, 

maar als zuid meent dat Muiderberg de afspraak is, valt ‘Sterke twee’ 
onder verkeerde uitleg. 

 
Als zuid de verkeerde uitleg meteen had gecorrigeerd, had de arbiter 

het bieden kunnen laten hervatten. En alhoewel west met zijn pas op 
3 niet direct zijn lef bewees, verwacht ik dat hij na de juiste uitleg 

toch wel 4 op tafel zal leggen. 

En oost? Met zijn pas dong hij al niet mee naar de verkiezing van de 

Grootste waaghals van 2019. Maar na een kwetsbare 4 van west – 

tegenover een passende partner – zou met deze hand een 4SA-bod 

toch niet misstaan. En als west dan vier sleutelkaarten meldt, hoeft oost 
- met samen minstens tien troeven - niet eens te weten of west ook 

toevallig troefvrouw heeft. 
 

Wanneer het merendeel van de OW paren in dezelfde lijn eindigden in 
6, geef ik dit OW-paar het voordeel van de (hevige) twijfel. Ook voor 

hen 6C. Bood de helft of minder 6, dan mag dit OW-paar 4+2 

noteren. 
 

NZ geef ik in ieder geval als score: OW 6C. En daar komt dan gratis 

het advies bij om verkeerde uitleg meteen na de afsluitende pas te 

melden als je leider of dummy wordt. 
 

Reactie vragensteller: 

Hartelijk dank voor je snelle en duidelijke antwoord! 

 
      Achteraf vraag ik (west) me ook af waarom ik niet toch nog 4 heb 

geboden, niet de tijd genomen om rustig na te denken vrees ik, om alle 
info op me in te laten werken.  

      Was ook erg verbaasd over de pas van zuid, toen noord haar bod 

steunde (3); dacht zelf dat het een “ 3 is meer dan 4” bod was en dus 

geheel op het verkeerde been. 

      Over je laatste advies – gratis – advies (als leider of dummy 
onmiddellijk na de afsluitende pas partners verkeerde uitleg corrigeren). 
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Dat wist ik nog van een van je lessen en dat heb ik gezegd, maar dat 
werd direct door zuid van tafel geveegd, waaraan toegevoegd werd dat 

hij nationaal arbiter is. 
 

Jammer hè, maar wij gaan vrolijk door, wees niet bang, we hebben 
altijd veel lol aan de tafel,  

 

Rob: 
Lol is het enige waar het om gaat, Juut! 

 
Maar wacht even: zuid – die nationaal arbiter zou zijn – corrigeert de 

verkeerde uitleg pas na de 13e slag? 
 

En alsof dat niet erg genoeg is, speelt hij ook nog even arbiter aan zijn 
eigen tafel? Zelfs net begonnen arbiters weten dat dat volstrekt wordt 

afgeraden. En áls je dan meent dat te moeten doen, doe je dat 
uitsluitend als je oordeelt in het voordeel van de tegenpartij. Zodra je 

met voor-eigen-rechter-spelen je eigen overtreding van tafel veegt, en 

daarbij schermt met je nationale arbiterstatus, blijf ik graag denken dat 
er niets mankeert aan de ethische opstelling van zuid, maar hij maakt 

het mij wel verdomd moeilijk! 
 

Ik stel het op hoge prijs als je mijn tekst met deze zuidspeler 
deelt. Want ik vel dit soort oordelen niet graag achter iemands 

rug! 
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De juiste rechtzetting 

Onderstaand mijn arbitrage bij een spel op onze club. 

Ik ben niet helemaal zeker van mezelf. 
Het OW  paar heeft al eerder deze conventie niet gealerteerd. 

Wat had de arbiter volgens jou moeten beslissen. 
 

Spelverdeling N/-  10 2 

 H 9 8 6 5 3    

 B 10 8 4     
 3                     

 A 9 8 5      H V B 6 4 3 2 

 B 10      4 

 V 6 3      H 9 7 5  

 10 9 6 5      H 

- 

 A V 7 2 

 A 2 

 A V B 8 7 4 2 

Biedverloop 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  pas  4  doublet 

pas  pas  4  5 

pas  pas  pas 
 

Resultaat: 5+1    

 
Het 4-bod is niet gealerteerd.   

 
Blijkt een preëmptief bod voor schoppen te betekenen. 

Het 4-bod wordt ook niet gealerteerd; dus gaan NZ uit van een 

tweekleurenspel harten en schoppen. 

Daardoor zijn NZ benadeeld en komen zij niet in een aannemelijk te bieden 
hartencontract. 

Zij maken daarin 12 of 13 slagen. 
OW beheersen hun biedsysteem niet en geven daardoor (niet alerteren) 

verkeerde informatie. 
Dit is al eerder voorgekomen. 

Derhalve wil ik de score van 5+1 wijzigen in 60% voor NZ en 40% voor OW. 
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Rob: 
Een afspraak als deze moet vóór aanvang van elke nieuwe ronde 

worden meegedeeld aan de nieuwe tegenstanders (pre-alert). Zodat 
deze hun biedsysteem daarop kunnen aanpassen.  

Een mogelijke aanpassing kan dan iets zijn als:  
- 4 - de kleur die de openaar belooft – heeft de betekenis van 

een informatiedoublet; 
-  doublet belooft openingskracht met echte harten. 

Zonder pre-alert moeten de tegenstanders zonder voorafgaande 
afstemming improviseren. Dat effect moet je als gebruikers van deze 

(Verdi)opening niet willen, en dit soort biedingen zonder pre-alert als 
club niet toestaan. 

 
Ja, en als dan ook een normaal alert niet wordt gegeven, kun je toch 

wel stellen dat OW ernstig in gebreke blijven.  

 
Met de juiste uitleg vinden NZ beslist hun hartenfit. Daarom zou ik voor 

NZ het resultaat veranderen in het zeer waarschijnlijke: NZ 4+2 en 

voor OW het niet uitgesloten: NZ 6C. Met de belofte aan het OW-paar 

om ook in volgende soortgelijke situaties hen het zwaarste nadeel te 
geven van elke twijfel.  
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Verschil in interpretatie 

Op onze club hadden we gisteravond een biedmisverstand. 

 
Zuid/Allen kwetsbaar 

 A 9 3 2 

 A H 7 6 

 A 6 2 

 B 3 

 H V B 7 6 4     10 

 V B 9 3 2      10 5 4 

 4       V 9 5 

 4       A H 9 8 5 2 

 8 5 

 8 

 H B 10 8 7 3 

 V 10 7 6 

 

 
    (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
  1SA           pas           pas 

2  doublet pas           3 

3             doublet      pas           pas 

pas 
3 gedoubleerd precies gemaakt. 

 
Ik alerteerde 2 en legde uit dat dit de Multy Landy is, wat op onze 

systeemkaart staat: 5/6 krt schoppen met 4+krt laag. 
 

Partner bleek echter 6/5 in de hoge kleuren te hebben. 
 

De tegenstanders voelden zich gedupeerd. 
Zij hadden met harten een introever kunnen maken waardoor wij dan down 

waren gegaan. 

 
Ik vind dat mijn partner met zijn hand 2 moeten volgen (beide hoge 

kleuren). Heb gezegd: jullie houden je recht.  
 

Hoe zien jullie dit probleem? 
 

De tegenpartij vroeg: ‘Waarom bied je geen 2 klaver?’ 
Partners antwoord: ‘Daar ben ik te sterk voor.’  

Voor mij volslagen verrassend; mijn uitleg was goed, partners bieden niet. 
 

Ik hoop dat je ons kunt helpen. Ze blijven narrig! 
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Rob: 
Narrig? Omdat wests hand niet strookt met de afspraak en uitleg? Wat 

is dat voor onzin? Waarom geen verbazing, en oprechte interesse in hoe 
volgens de spelregels met deze discrepantie moet worden omgegaan? 

 
Ron: 

Tja, als ik het goed begrijp zijn alleen Noord en Zuid verwisseld. 
Noord opent 1SA en oost past. Dan zou je als zuid zijnde toch een 

transfer geven voor de ruitens? Maar zuid past. 
Dan biedt west 2 en noord geeft een doublet (straf?). Op zich vreemd, 

want met 1SA heeft noord zijn kaart verteld en moet hij de initiatieven 
aan zuid laten. 

Zuid ziet 2 gedoubleerd niet goed aflopen en biedt nu zijn ruiten met 

3. Na een doublet van noord kan dat ook een vierkaart zijn. 

West gaat naar 3 en noord besluit voor straf te doubleren, terwijl 

Noord weet dat zijn harten en ruitens niet veel kans maken tegen de 

schoppen en (kennelijk) klaveren van west. 

 
Het doublet is dus speculatief en dan ga ik NZ niet helpen. Zuid had zijn 

6-kaart ruiten allang kunnen vertellen, waardoor NZ in 3SA of 4 

kunnen belanden. 

Dat uiteindelijk blijkt dat het niet om schoppen en klavers gaat, maar 
om schoppen en harten kan voor NZ nadeel opleveren, maar voor het 

biedverloop maakt het niets uit. 
 

Ik zou de score voor NZ en OW laten staan, maar OW een kwarttop 
korting geven wegens overtreding van artikel 75D2 en daarmee halen 

we iets van de gekregen top af. 
 

Maar misschien denkt Rob hier anders over, dus laat ik aan hem het 
laatste oordeel (tenzij we nog verdere stappen nemen). 

 

Rob: 
Zoals Ron al opmerkt: een uitermate vreemd biedverloop. Zuid die met 

zijn ruitensextet in zijn eerste beurt past op partners 1SA-opening, 
noord die tegenover een passende partner kennelijk verwacht in zijn 

eentje 2 down te kunnen spelen, zuid die na zijn eerdere pas nu wel in 

beweging komt, west die met 3 een geweldige kans mist om op legale 

wijze zijn werkelijke verdeling (met 3) te vertellen en noord die 

ondanks het ruitenredbod van zuid weer voor een strafdoublet kiest. 

Oost, die tot dit moment niets geks deed … past op dat strafdoublet, 
ondanks dat door het ruitenbod van zuid de kans dat wests tweede 

kleur klaveren is, toch wel heel groot moet zijn. 

 
Door het 3-bod van zuid zal ook noord rekenen op klaveren als tweede 

kleur van west. 
Het ligt voor de hand dat noord uitkomt met A. Maar dan? Met 

klaveren als tweede kleur bij west, is een klaverenaftroever door zuid 
vrij groot; dan harten terug naar noords H, voor een volgende 

klaverenaftroever. 
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Zonder verkeerde toepassing van Multi Landy acht ik de kans groter dat 
noord kiest voor het juiste vervolg: wel meteen H naspelen, A en 

harten na voor zuids aftroever. Dan gaat 3 gedoubleerd -1.  

 

Omdat een kwarttop korting een strafmaatregel is, en ik geen opzet 
proef in de openingskeus van west, gaat mijn voorkeur uit naar G+ 

voor NZ – ondanks het gammele bieden – en G- voor OW.  
 



Arbitrair 183 22 februari 2020      robstravers@xs4all.nl 
 24 

Wel of geen aanpassing van het resultaat? 

Afgelopen week zaten mijn bridgepartner en ik OW op het volgende spel: 

 
Oost gever / 

OW kwetsbaar  10 9 6 5 4 

 8 3 

 A H 7 4 2 

 3 

 A B 8     V 7 

 H B 10 7     A 9 6 5 4 

 8      V B 

 V 8 6 5 2     B 10 7 4 

 H 3 2 

 V 2 

 10 9 6 5 3 

 A H 9 

 

(partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

    2  pas 

2SA  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

  

2 is Muiderberg, 2SA vraagt daarna om meer informatie. 

Met mijn bod van 3 heb ik me vergist, dat had 3 moeten zijn. Desgevraagd 

legde mijn partner (west) het gedane bod goed uit: 8 à 10 punten, met naast 
de 5-kaart harten een 5-kaart ruiten. 

 
Zuid kwam uit met 3, kwam in de tweede slag met klaveren aan slag en 

speelde opnieuw ruiten, waardoor ik het contract haalde.  
 

Omdat zuid door mijn foutieve bod op het verkeerde been was gezet, tekende 
hij protest aan. Dat werd gehonoreerd door de arbiter: het resultaat werd 

gecorrigeerd naar 4-1. 

  

Na afloop hadden mijn partner en ik er toch wat gemengde gevoelens over en 

we voelden ons enigszins benadeeld. Ik vraag me het volgende af: 
- Had ik voordat zuid uitkwam moeten zeggen dat ik me met mijn bod 

van 3 vergist had en dat ik naast de 5-kaart harten een 4-kaart 

klaveren had? 

- Of had ik voordat zuid uitkwam naar de arbiter moeten gaan en hem de 
situatie moeten uitleggen? 

Met de juiste informatie had zuid zijn tegenspel daarop kunnen afstemmen en 
had het behaalde resultaat, wat dat ook geweest zou zijn, niet gecorrigeerd 

hoeven worden. Dat lijkt me de correcte gang van zaken en dan zou mijns 
inziens geen van beide partijen benadeeld zijn geweest. 

Wat vinden jullie? 
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Ron: 
Je maakt een biedfout en dat is op zich geen overtreding. Partner legt 

correct uit en heeft dus dezelfde (foutieve) informatie als de 
tegenpartij. 

 
Je mag alleen een verkeerde uitleg van partner of van jezelf corrigeren, 

maar er is niet verkeerd uitgelegd. 
Alleen als duidelijk is dat jullie de conventie niet goed beheersen of als 

jullie vaker vergissingen maken met de Muiderberg, dan kan de arbiter 
het foutief bieden behandelen als verkeerde uitleg en dan heeft de 

tegenpartij recht op een herziening van het spel (uitgaande van een 
start in ruiten) (art. 75). 

Maar dan moet de arbiter wel aangeven waarom hij jouw verkeerde 

bieding beschouwt als verkeerde uitleg, en daar heb je niets van 
gemeld. 

 
Dus zoals je de zaak voorlegt (en ik neem aan dat de feiten volledig en 

correct zijn) heeft de arbiter een verkeerde beslissing genomen. 
 

Rob: 
Ron merkt terecht op dat je een biedfout niet hoeft te melden. Ook mag 

je proberen je vergissing te herstellen, mits je niet door partners uitleg 
bent gewekt. 

 
En de arbiter zal na een biedvergissing in een afspraak met storende 

bedoelingen alleen ingrijpen als hij vindt dat jullie deze conventie niet 
goed beheersen.  

 

Jij vergist je met het 3-bod. Dat hoeft op zich geen bewijs te zijn dat 

je Muiderberg niet beheerst. Zelfs de sterkste bridger kan zich 

vergissen. Maar … als je stelt dat je met deze hand 3 had moeten 

bieden, ontstaat bij mij toch enige twijfel over je parate 

Muiderbergkennis. Met 8-10 punten zou je dan immers met 3 je 

klaveren moeten melden. 3 bied je met een minimale Muiderberg. 

 
De combinatie van het 3-bod én de verklaring dat dat 3 had moeten 

zijn, kan ik niet anders zien dan te weinig kennis van Muiderberg. De 
aangegeven ruitenlengte in de oosthand maakt het riskant om – na H 

in de tweede slag – A te spelen. Met de juiste toepassing van 

Muiderberg zou dat geen enkel probleem zijn. NZ winnen dan A, H, 

A en een klaverenaftroever. 
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Wel of geen alerteerfout? 

Gisterenavond werd ik als arbiter gevraagd mee te denken door een collega-

arbiter die door de spelers van het volgende spel aan tafel werd 
geroepen: 

 
Noord (gever)  

 
 6 3 

 A V 9 8 5 3 

 10 7 5 3 

 6 

 A H 9 5      V B 

 B 3       10 5 

 9 6       A B 8 2 

 A V 7 4 2      H B 9 8 3 

 10 8 7 4 2 

 H 8 6 

 H V 4 

 10 5 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  2 (zwak) pas  pas 

Doublet pas  3  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Het 3-bod is niet gealerteerd 

 

Resultaat 3-SA+2 (100%) 
 

Door NZ wordt na afloop arbitrage gevraagd, omdat noord ervan uit ging dat 
oost met zijn 3-bod om een stop in harten vroeg, wat ook de bedoeling was 

van oost, zo gaf hij aan. 
 

West alerteerde niet, omdat hij ervan uitging dat oost een hartenstop aangaf; 

reden waarom hij 3SA bood. 
 

Wij denken dat oost vóór de uitkomst aan noord had moeten melden dat west 
zijn 3-bod had moeten alerteren en hebben een AS gegeven van G- aan OW 

en G+ aan NZ. 
 

OW heeft protest aangetekend en ik heb aangeboden dit aan jullie voor te 
leggen en zij (en wij) gaan akkoord met jullie beslissing. 
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Rob: 
Voor NZ moet duidelijk zijn dat oost niet 3 biedt om te spelen. Wat 

voegt een alertkaartje dan toe? Waarom zou noord of zuid dan wél 
uitleg vragen? 

 
En ongeacht of oost een hartenopvang vraagt óf belooft, geeft oosts 

3-bod zuid een prachtige kans om zijn hartensteun met een eenvoudig 

doublet aan te geven. Natuurlijk zijn de druiven zuur als je 3SA+2 laat 

maken terwijl je twee downslagen in handen hebt. Maar dat mogen NZ 
zichzelf verwijten. 

 
Ik zie geen reden om de score van 3SA+2 te veranderen. 

 
Ron: 

Stel dat oost's bod (3) wordt gealerteerd en uitgelegd als "vraagt om 

een stop" en vervolgens biedt west 3SA (daar is niets verkeerd 
uitgelegd en een speler is in principe vrij om te bieden wat hij wil). Dan 

zal Noord ook denken dat west een stop heeft en dan graag wachten op 
het moment dat zuid kan voorspelen en er is geen reden om iets anders 

te doen aan de hand van het bod van west. 
Als zuid na de 3 een doublet had gegeven, dan had noord altijd met 

harten gestart, maar zuid past en west biedt 3SA.  
 

Ik zou het resultaat laten staan, maar OW een procedurele straf geven 
van een kwart top korting, waarmee een belangrijk deel van hun 

voordeel wordt weggenomen. NZ zijn mijns inziens niet benadeeld. 
Natuurlijk zal noord melden dat als hij wist dat west geen stop had, hij 

met harten zou starten, maar tijdens een regulier biedverloop is 
niemand in staat om de westhand correct uit te leggen, dus over de 

hand van west kan Noord geen andere informatie claimen. 
 

Dat zou betekenen dat OW uiteindelijk 75% op dit spel krijgt en NZ 

houdt de nul. 
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Van 5 naar 5? 

Hallo Rob, graag een reactie op mijn volgende probleem.   

                               
 B 7 2 

 A B 9 8 6 5 

 7 

 V 9 5 

 10 8     6 5 4 3 

 H 10 2     4 3 

 10 9 8 3     A V 4 

 H 7 4 3     B 10 8 6 

 A H V 9 

 V 7 

 H B 6 5 2 

 A 2    

 

West  Noord Oost  Zuid 

  2 (Multi) pas  2SA 

pas  3  …………………………………  Oost vraagt uitleg.  

Antwoord: goede schoppen 
    pas  4 

pas  5  ………………………………… Oost vraagt arbitrage.  

De arbiter luistert niet naar 

oost en laat zuid 5 spelen. 

 

Zuid maakt 5. 

 

Later ziet de arbiter dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen en 
verandert  de score van 5C in 4+1. Nu is deze score heel goed voor NZ. 

 
OW kregen niet de kans om tegen te spelen; van NZ wordt aangenomen dat 

4+1 voor het neerleggen is, maar er zijn nog wel een paar beslissingen voor 

Zuid te nemen. 

 
Aan een tafel in een andere lijn speelde is door een zuidspeler 4C gemaakt. 

Zou de arbiter niet beter het spel als Niet Gespeeld kunnen behandelen, of 
een arbitrale score met een G+ voor OW? 
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Rob: 
Vooraf: 

Zuid had twaalf kaarten in jouw spelverdeling. Omdat 2 ontbrak, gaf ik 

die aan zuid.  

 
Noord verwacht met 3 zijn lengte harten aan te geven. Als zuid dan 

4 biedt, kan dat – zónder gebruik van Ongeoorloofde Informatie – 

voor noord maar één ding betekenen: zuid speelt liever in zijn eigen 

schoppenkleur dan in partners hartensextet.  
 

Dat maakt het 5-bod tot een – zware – overtreding! 

 

Lastig om in te schatten hoeveel slagen zuid maakt in een 4-contract. 

Om die reden pleit ik voor G+ voor OW en 15% voor NZ. 

 
De 15% voor NZ is een combinatie van G- (40%) minus een kwarttop 

(25%) voor OI-gebruik. 

 
Ron: 

Ik ben het niet helemaal met Rob eens. 
Het lijkt mij, dat OW na de 3 niet de intentie hadden iets in schoppen 

te gaan bieden, dus hebben ze geen last van de verkeerde uitleg. 
Noord mag natuurlijk nooit naar 5 en zou dus moeten passen op 4. 

En ik neem aan, dat NZ dezelfde beslissingen nemen als tijdens het 5 

afspelen. NZ verliezen één klaveren- en één ruitenslag, dus stellen we 

4+1 vast. 

 

Vervolgens krijgen NZ een kwart top korting wegens OI gebruik (als dit 
spelers zijn die wat minder ervaren zijn, zou ik volstaan met een 

waarschuwing). 
In het uiterste geval stellen we een gewogen scoire vast van 75% 4+1 

en 25% 4C. 

 

OW krijgen verder geen andere score, want daar hebben ze geen recht 
op. Op de volgende drier vragen moet met JA geantwoord worden, 

willen ze daarvoor in aanmerking komen: 

- is er een overtreding geweest bij NZ? Ja 
- is OW benadeeld? Weet ik niet, neem aan van niet 

- Is er een oorzakelijk verband tussen 1 en 2? Nee. 
 

Rob: 
Het grote nadeel van het met elkaar eens zijn is, dat er voor beide 

partijen niets te leren valt. Waar Ron en ik verschillend naar kijken is: 
het speelplan van een 4-contract. Met het accent op 4. Want als zuid 

net als in het gespeelde hartencontract ook in een schoppencontract 11 
slagen moet winnen, heeft hij geen keus: dan moet hij hopen op H én 

10 bij west.  

 

Stel dat west kiest voor een troefstart. Dan kan ik niet uitsluiten dat de 
leider na drie rondjes troef V voorspeelt, en dummy laat duiken als 

west H legt. Daarmee wapent zuid zich tegen 10-derde bij oost.  
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In 4 creëert het weggeven van de eerste hartenslag een grotere 

maakkans. Dat zou een verklaring kunnen zijn van 4C in de andere 

lijn. Als de arbiter de overtreder het voordeel gunt van de twijfel, en 

daarmee de niet-overtredende partij het nadeel, verleent hij daarmee 
iets te veel service aan de overtreders.  

 
Geheel in de lijn van lering, legde ik dit vraagstuk ook voor aan ‘Oom’.  

 
Oom: 

Dit probleem slaat wel ergens op. We moeten bepalen hoeveel slagen je 
maakt met schoppen als troef. In 5 zijn 11 slagen vrijwel automatisch 

omdat je de dubbele troefsnit vanzelf gaat nemen. In schoppen is dat 
minder evident, al zul je wel moeten. Het aardige is echter dat 

ruitenvrouw derde valt, dus op de ruitens spelen gaat ook goed. Je 

moet nog oppassen dat je geen 12 slagen maakt met zuid als leider ... 
 

Ik zou dus de 450 handhaven voor beide partijen. De overtreders 
krijgen echter een forse straf. Ik denk aan minstens een halve top want 

+450 zal wel een goede score zijn. Moeten ze maar een systeem leren 
(betaalde waarschuwing). Dit geldt ook voor minder ervaren spelers 

want de overtreding is elementair. 
 

Rob: 
Conclusie: ik leer hier meer van dan Ron! En daarmee feliciteer ik Ron 

van harte! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


