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Bridge Service 

Nummer 582, 18 september 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers 
(voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 
Nee, ik zeg niets, alleen dat we het oetsen in deze aflevering even vasthouden  
 
Werp alle argwaan van je af; bekijk de vraagstukken zoals je dat ook aan de 
bridgetafel zou doen. 
 
Na het laatste vraagstuk spreken we elkaar weer . 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1, zuid gever, allen kwetsbaar 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
      1♣ 
pas  1♦  pas  1SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
   Dummy noord 
   ♠ V 2 

  ♥ 9 5 4 
  ♦ A H V B 10 
  ♣ 4 3 2  

Partner west   Jouw oosthand 
     ♠ A 9 4  
     ♥ V 7 6 
     ♦ 8 7 6 5 4 3 
     ♣ 5 

   
Partner west begint de aanval op 3SA met de uitkomst van ♥B. 
De leider wint de uitkomst met ♥A en speelt dan ♠H voor. 
 
Hoe ga je hiermee om? 
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Spel 1, zuid gever, allen kwetsbaar 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
      1♣ 
pas  1♦  pas  1SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
Partner west begint de aanval op 3SA met de uitkomst van ♥B. 
De leider wint de uitkomst met ♥A en speelt dan ♠H voor. 
 
Hoe ga je hiermee om? 
 
   Dummy noord 
   ♠ V 2 

  ♥ 9 5 4 
  ♦ A H V B 10 
  ♣ 4 3 2  

Partner west   Jouw oosthand 
♠ B 10 8 3    ♠ A 9 4  
♥ H B 10 3 2   ♥ V 7 6 
♦ 9 2     ♦ 8 7 6 5 4 3 
♣ V B     ♣ 5 

  Leider zuid 
  ♠ H 7 6 5   
  ♥ A 8 
  ♦ - 
  ♣ A H 10 9 8 7 6 
   

Leider zuid telt acht vaste slagen: zeven in klaveren (als de ontbrekende 
klaveren 2-1 zitten) en ♥A. De vijf mooie ruitenslagen kan hij niet meetellen 
omdat hij geen directe entree heeft naar de ruitenkleur. En een vaste slag is 
een slag die je direct kunt maken zónder dat de tegenpartij ertussen kan 
komen. 
 
Alleen de schoppenkleur kan de broodnodige negende slag opleveren. Er 
dreigt echter één groot gevaar: na ♠A van OW een hartenoptocht waar je 
geheel tegen jouw wil achteraan moet, naar een vrijwel zekere ondergang. 
 
Natuurlijk kan leider zuid al zijn klaveren afdraaien; maar het nadeel daarvan 
is dat OW het zeer waarschijnlijk niet verkeerd zullen doen. West houdt zijn 
hartenlengte zorgvuldig in handen en oost koestert in ieder geval één 
hartenkaart om west, na ♠A, te lanceren. 
 
Dus moet leider zuid op de oetstoer! Meteen na ♥A speelt hij ♠H voor. 
Daardoor kan gemakkelijk bij OW de gedachte ontstaan dat zuid geen ruiten 
heeft en hoopt dat OW ♠H nemen met ♠A. Daarna is ♠V de brug naar de vijf 
ruitenslagen. Als ♠H wordt gedoken, draait zuid zijn zeven klaverenslagen af 
voor 3SA Contract! Als oost het spel doorzag, ♠H arresteerde en ♥V 
vervolgde, gaat 3SA de boot in. 
 
En jij weet welke keus de oostspeler nam . 
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Spel 2, zuid gever, niemand kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1♣ 
 pas  1♠  pas  2SA 
 pas  6SA  pas  pas 
 pas 

 
Tegen 6SA start jij met ♠V. 
 
De leider wint de slag met ♠A. 
Op ♠H ruimt hij ♦10 op; speelt dan ♣H, ♣8 naar ♣A en maakt nog vier 
klaverenslagen.  
   Dummy noord 
   ♠ A H 5 4 3 
   ♥ V 6 5 4  
   ♦ 3 2 
   ♣  H 8  
Jouw westhand    Partner oost   
♠ V B 10 9 
♥ H 10 7  
♦ V B 7 6  
♣ 7 6   
   Leider zuid 
   
Welke vijf kaarten heb jij na de laatste klaverenslag nog in jouw westhand? 
Partner oost speelde twee lage schoppens bij, en drie lage klaveren en 
ruitens.  
 
Dummy heeft na de achtste slag: 
   Dummy noord 
   ♠ A H 5 4 3 
   ♥ V 6 5 4  
   ♦ 3 2 
   ♣  H 8  
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Spel 2, zuid gever, niemand kwestbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1♣ 
 pas  1♠  pas  2SA 
 pas  6SA  pas  pas 
 pas 

 
Tegen 6SA start jij met ♠V. 
 
De leider wint de slag met ♠A. 
Op ♠H ruimt hij ♦10 op; speelt dan ♣H, ♣8 naar ♣A en maakt nog vier 
klaverenslagen.  

 Dummy noord 
   ♠ A H 5 4 3 
   ♥ V 6 5 4  
   ♦ 3 2 
   ♣  H 8  
Jouw westhand    Partner oost   
♠ V B 10 9     ♠ 8 7 2 
♥ H 10 7     ♥ B 9 3 2 
♦ V B 9 6     ♦ 7 5 4 
♣ 7 6      ♣ 9 5 2 
   Leider zuid 
   ♠ 6 
   ♥ A 8  
   ♦ A H 10 8  
   ♣ A V B 10 4 3 
  
Welke vijf kaarten heb jij na de laatste klaverenslag nog in jouw westhand? 
Partner oost speelde twee lage schoppens bij, en drie lage klaveren en 
ruitens.  
 
Dummy heeft na de achtste slag: 
   Dummy noord 
   ♠ A H 5 4 3 
   ♥ V 6 5 4  
   ♦ 3 2 
   ♣  H 8  
 
De leider telt elf vaste slagen: ♠AH, ♥A, ♦AH en zes klaverenslagen. 
Zijn enige kans op een twaalfde slag ligt in het bijspelen van OW. Dat zuid 
geen schoppenkaart meer heeft is bekend. ♥H moet west gedekt houden, 
anders heeft de leider met ♥V in dummy geen probleem. Maar welke kaart 
moet hij vasthouden voor de downslag: de zekere schoppentopper of een 
ruitenslag? De leider hoopt op een opruiming in de ruitenkleur. Daarom 
ruimde hij op ♠H ‘demonstratief’ ♦10 op. Wetend dat ♦10 vrijwel net zoveel 
maakkansen heeft als ♦8. En tegenspelers ruimen vaak kaarten op in 
dezelfde kleur als dat de leider doet. En wat deed jij?  
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Spel 3,  oost gever, NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
     1♥  2♦ 
 4♥  pas  pas  pas 
      
    Partner noord 

 
Dummy west    Leider oost 
♠ B 3 
♥ B 10 9 6 
♦ V 5   
♣ A V B 4 2   
   Jouw zuidhand 
   ♠ H 10 9 
   ♥ 5 
   ♦ A B 10 8 7 
   ♣ 8 7 6 5 
 
Tegen 4♥ start jij met ♦A; dummy ♦5, partner ♦3 en leider oost ♦6. 
Je speelt ‘hoog aanmoedigend’. 
Met welke kaart zet je de aanval voort in de tweede slag? 
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Spel 3,  oost gever, NZ kwetsbaar 
      
    Partner noord 

   ♠ A 8 7 6 2 
   ♥ A 8 7 
   ♦ 9 4 3 
   ♣ 10 9 
Dummy west    Leider oost 
♠ B 3      ♠ V 5 4 
♥ B 10 9 6     ♥ H V 4 3 2 
♦ V 5      ♦ H 6 2 
♣ A V B 4 2     ♣ H 3  
   Jouw zuidhand 
   ♠ H 10 9 
   ♥ 5 
   ♦ A B 10 8 7 
   ♣ 8 7 6 5 
 
Tegen 4♥ start jij met ♦A; dummy ♦5, partner ♦3 en leider oost ♦6. 
Je speelt ‘hoog aanmoedigend’. 
Met welke kaart zet je de aanval voort in de tweede slag? 
 
Als partner noord ♦H heeft kun je rekenen op een aanmoedigend signaal. Dus 
kijken we kritisch naar partners bijgespeelde ♦3. Dat is niet echt een hoge 
kaart. De ♦6 van de leider is duidelijk hoger. Dat duidt erop dat partner ♦2 
heeft. En met ♦H32 in handen is ♦3 zijn hoogste kaart om áán te seinen. 
 
Als je ruiten doorspeelt zal de leider jou dankbaar zijn . Hij wint de slag met 
♦V, steekt met ♣2 over naar ♣H in de hand, ruimt op ♦H een 
schoppenverliezer op en speelt dan troef! Het risico van een ruitenaftroever 
lijkt laag; met twee ruitens mee had noord eerst zijn hoogste ruiten 
bijgespeeld.  
 
Wat is de (oets)les van dit spel? 

Dat je als leider oog moet hebben voor het signaleren van je 
tegenspelers. En dat je daar waar mogelijk zand moet strooien in hun 
‘gesprek’. Natuurlijk zul je niet altijd succes hebben, vooral niet als je 
tegenstanders helemaal niet letten op het signaleren. De wel oplettende 
spelers kun je met zo ’n misleidende kaart in ieder geval een extra kans 
geven om het verkeerd te doen.  
Speel je ♦2 bij als leider, dan spreekt ♦3 van noord duidelijke taal. 
Maar als ♦2 zich niet laat zien, zou noord die toch kunnen hebben.  

 
 Oetsen, vooral aantrekkelijk voor onervaren spelers! 

Van onervaren spelers wordt een oetsactie niet verwacht. Dat maakt 
oetsen door onervaren spelers extra aantrekkelijk. Niet automatisch de 
laagste kaart bijspelen, kan vooral de meer ervaren spelers gemakkelijk 
op het verkeerde been zetten. Want die letten (nog) beter op . 
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Spel 4, Zuid gever, OW kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♦  1♠  pas  1SA 
pas  2SA  pas  pas 
pas 
 

    Dummy noord 
    ♠ V 4 3 2 
    ♥ A 3 2 
    ♦ 8 3 2 
    ♣ A 3 2 
 Jouw westhand   Partner oost 
 ♠ A 8 7  
 ♥ B 8  
 ♦ A 10 6 5 4 
 ♣ V 10 9  
    Leider zuid 
    

Jij (west) komt uit met ♦4; dummy ♦2, oost ♦B, leider zuid ♦V. 
 
De leider speelt dan ♣4 naar dummy’s ♣A en dan ♣2 naar zuids ♣B. 
 
Hoe probeer jij het 2SA-contract om zeep te helpen? 
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Spel 4, Zuid gever, OW kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♦  1♠  pas  1SA 
pas  2SA  pas  pas 
pas 

    Dummy noord 
    ♠ V 4 3 2 
    ♥ A 3 2 
    ♦ 8 3 2 
    ♣ A 3 2 
 Jouw westhand   Partner oost 
 ♠ A 8 7    ♠ H B 10 9  
 ♥ B 8     ♥ V 10 9 7 6 
 ♦ A 10 6 5 4   ♦ B 9 
 ♣ V 10 9    ♣ 8 7 
    Leider zuid 
    ♠ 6 5 
    ♥ H 5 4 
    ♦ H V 7 
    ♣ H B 6 5 4 

 
Jij (west) komt uit met ♦4; dummy ♦2, oost ♦B, leider zuid ♦V. 
De leider speelt dan ♣4 naar dummy’s ♣A en dan ♣2 naar zuids ♣B. 
Hoe probeer jij het 2SA-contract om zeep te helpen? 
 
In dit spel maakt de leider de fout om NIET te oetsen! De eerste slag winnen 
met ♦V is echt helemaal fout! Met ♦H en ♦B in zijn vingers had oost beslist 
♦H gelegd, en met ♦V en ♦B wordt het laagste plaatje gespeeld, ♦B. 
Op het moment dat leider zuid nog niet heeft bijgespeeld, weet west dat zuid 
♦H heeft en kan west alleen maar raden naar de verblijfplaats van ♦V. 
 
De les van dit spel is dat je als leider altijd de kaart moet spelen waarvan de 
tegenspelers weten dat je die hebt. In dit spel ♦H! 
 
Nu west weet dat jij nog ♦H hebt, is het aantrekkelijker het tegenspel voort 
te zetten in een andere kleur. Zuid ging niet in op de 2SA-uitnodiging, je mag 
dus een punt of zeven verwachten bij partner oost. 
Ook reageerde zuid niet op noords met het negatief doublet aangegeven 4-
kaart schoppen.  
Een overstap naar de schoppenkleur zal uitstekend uitpakken: kijk even mee 
naar wat er kan gebeuren na wests ♣V. 
 
♠7 naar partners ♠10; ♦9 (door zuids ♦H7) naar wests ♦A10, meteen de 
andere twee ruitenslagen daar achteraan, dan ♠A en ♠8 (door dummy’s ♠Vx) 
naar oosts ♠HB. Dat zijn bij elkaar al negen slagen… Hoe anders was het 
gegaan als je na ♣V ijzerenheinig de ruitenaanval had voortgezet? Dan had 
zuid zijn contract gemaakt! 
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Spel 5 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 

 
Tegen zuids 3SA-contract kies jij voor de uitkomst van ♠5. 
Dummy ♠9, partner oost ♠3; de leider wint met ♠V). 
 
Leider zuid speelt dan ♣3 uit de hand voor jouw ♣H. 
 
Hoe verder? 

  Dummy noord 
   ♠ B 10 9 
   ♥ 8 6 4 
   ♦ H V 5 4 
   ♣ V B 6 

 Jouw westhand    Partner oost 
 ♠ H 8 7 6 5 
 ♥ H 5  
 ♦ 8 7 6 3 
 ♣ H 8 

   Leider zuid 
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Spel 5 
 

Tegen zuids - wat aangetrokken - 3SA-contract kies jij voor de uitkomst van 
♠5. 
Dummy ♠9, partner oost ♠3; de leider wint met ♠V). 
 
Leider zuid speelt dan ♣3 uit de hand voor jouw ♣H. 
 
Hoe verder? 

  Dummy noord 
   ♠ B 10 9 
   ♥ 8 6 4 
   ♦ H V 5 4 
   ♣ V B 6 

 Jouw westhand    Partner oost 
 ♠ H 8 7 6 5     ♠ 4 3 
 ♥ H 5       ♥ V 10 9 7 3 2 
 ♦ 8 7 6 3     ♦ B 10 
 ♣ H 8      ♣ A 7 2 

   Leider zuid 
   ♠ A V 2 
   ♥ A B 

  ♦ A 9 2 
  ♣ 10 9 5 4 3 

 
Het gemene van de leider is dat hij de eerste slag won met ♠V, terwijl die 
slag al binnen was met dummy’s ♠9. Dat wekt de indruk dat de leider ♠AV-
sec in zijn hand heeft. En als dat zo is, is schoppen terugspelen wel heel 
aantrekkelijk. ♠A zal dan vallen, waarna jij drie schoppenslagen zal maken 
zodra je, met ♥H, weer aan slag komt. 
 
Als je dat echter doet, maakt de leider 3SA met een overslag. Hij wint je 
schoppenterugkomst met dummy’s ♠10, ruimt nu wél zijn ♠2 op…, en speelt 
weer klaveren. Je kunt nu niet voorkomen dat de leider drie klaverenslagen 
maakt, drie schoppenslagen, ♥A en drie ruitenslagen.  
 
Grote kans dat je zonder deze oetsactie van de leider, dus na het winnen van 
de schoppenslag met ♠9, na ♣H je geluk had beproefd in de hartenkleur. 
Partner moet immers toch wel iets hebben. Harten terug na ♣H zal héél 
vervelend uitpakken voor de leider! 

 
En met dit spel sluiten we deze oetsreeks af. Volgende week gaan we weer 
bridgen  
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Kees Tammens over Spel 3  van vorige week  
 

De oorspronkelijke tekst 
♠ H 2 
♥ 3 2 
♦ H V 3 2 
♣ V B 10 5 4 
 
♠ A B 10 9 8 7 
♥ A 4 
♦ A B 4 
♣ 3 2 

 
Tegen jouw prachtig uitgeboden 4♠ start west met ♥H. 
 
Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Neem de uitkomst met ♥A en speel meteen ♥4 na! 
 
Inderdaad heeft het naspelen van ♥4 geen enkele zin, want je hebt in zuid 
immers geen derde hartenkaart die je in dummy kunt aftroeven. Maar dat 
weten OW niet! Tien tegen één dat ze een hartenaftroever vrezen en dat 
willen voorkomen met het inspelen van de troefkleur. 

 
Kees: 

Oetsen of jezelf oetsen? 
Je hebt het over een prachtig geboden 4♠ maar hoe ging dat? 
Als je met harten van slag gaat speelt west ♣A klaveren naar ♣H in oost 
die klaveren speelt. Nu heb je toch vooral jezelf te pakken. De snit op 
♠V langs west of oost is 50%. Het is van belang of west ♥ heeft 
gebonden en of oost de harten heeft gesteund, als dat niet het geval is 
wordt de snit langs oost kansrijker.  
Je kunt ook kiezen voor ♠H en ♠A en dan vier keer ruiten. Met ruiten 
drie ben je de hartenverliezer kwijt en ook met ♠V bij de vierkaart ♦. 
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Lezers Mailen 
 
Bekentenis 

 
Bekentenis 

Dag Rob, 
  
Wat uiterst zelden gebeurt, heeft toch plaatsgevonden: ik heb verzaakt. 
Ik speelde een 2♦-contract. 
Ongeveer halverwege het spel speelde mijn linkerbuurvrouw ♠V; ik troefde 
en won die slag, hoewel ik nog twee schoppentjes had. 
 
Tegen het einde van het spel ontdekte zij dat ik nog schoppens had, en 
nodigde de arbiter uit. 
Die constateerde dat het spel één down ging, stelde de verzaking vast en 
vroeg of ik na de verzaking nog een slag gemaakt had. 
Dat was inderdaad zo, ik had ♥A nog gemaakt. 
 
Na raadpleging van onder andere de ArbitreerWijzer pagina 61 was de 
conclusie: ‘De slag is door verzaker gemaakt, en de verzaker maakte nadien 
nog een slag, dus twee slagen overdragen’. Precies ‘volgens het boekje’. 
Toch vind ik dit vreemd. 
Had ik niet (ten onrechte) die ♠V getroefd, dan had ik met dat troefje op 
enig moment wel een andere slag gemaakt. 
En ♥A maak ik altijd. 
De verzaking heeft mij dus geen enkele winst opgeleverd. Ik heb nu (met 
verzaking) 7 slagen gemaakt, en zou zonder verzaking ook 7 slagen hebben 
gemaakt. En toch moet ik twee slagen afstaan. Dit lijkt me in 
overeenstemming met de regels, maar druist in tegen mijn rechtsgevoel. 
Ik vind twee slagen afstaan wel een zware straf, en heb het idee dat de 
spelregels er toch in feite niet zijn om te straffen maar voor het herstellen 
van schade. En schade is er hier voor de tegenpartij beslist niet geweest. 
Of zie ik dit helemaal verkeerd? 

 
Rob: 

Logisch dat deze rechtzetting indruist tegen je rechtsgevoel. 
Tegelijk meen ik dat op een mislukte bankoverval toch ook een 
straf staat, zelfs als de bankrover er geen cent wijzer van is 
geworden. Groot verschil is wel dat de verzaker zonder opzet 
verzaakte; alle reden om deze vergelijking meteen in te trekken. 
 
Na een verzaking zoals jij die omschrijft moeten inderdaad twee 
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slagen worden overgedragen. 
 
Die overdracht vindt ‘automatisch’ plaats zolang de niet-
verzakende partij daar geen nadeel van ondervindt. Alleen als de 
niet-verzakende partij méér slagen zou winnen zónder verzaking, 
dan ná een verzaking mét overdracht, moet de arbiter ingrijpen.  
Dat betekent dat de verzakende partij met de schrik vrij kan 
komen. Namelijk als het aantal extra slagen door de verzaking, 
gelijk is aan het aantal over te dragen slagen.  
De verzakende partij heeft alleen een duidelijk nadeel als meer 
slagen moeten worden overgedragen dan de verzaking opleverde. 
De tegenpartij heeft géén nadeel als het aantal gewonnen slagen 
na verzaking met ontvangst van de extra slagen gelijk is of meer 
dan het aantal gewonnen slagen zónder verzaking van de 
tegenpartij. En geen nadeel voor de niet-overtreders, betekent 
dan ook geen aanpassing… 
 
Het onderscheid tussen wel of geen nadeel kan oneerlijk voelen 
als de verzakende partij geen enkel voordeel heeft van de 
verzaking. Tegelijk heeft deze rechtzetting ook één heel groot 
voordeel. De arbiter hoeft namelijk niet na elke verzaking een spel 
te analyseren! Dat zou namelijk de consequentie zijn als we ook 
het zuivere voordeel van het verzaken willen corrigeren. We 
voorkomen dus veel extra (uitzoek)werk. En als we wél zouden 
corrigeren naar het werkelijke verzakingeffect, kan dat 
gemakkelijk wat nonchalanter spelen in de hand werken, omdat je 
er dan tóch niet slechter van kunt worden als je toevallig 
verzaakt.  
 
Daar komt bij dat (beslist) niet alle verzakingen worden 
opgemerkt. Verzaken geeft dus ook kans op een ongemerkt beter 
resultaat dan waar de verzaker recht op zou hebben. En 
inderdaad, het kan ook tot een extra nadeel leiden. 
 

Ondanks mijn onmetelijke rechtsgevoel sta ik dus achter deze spelregel…  
 
Wel of niet doorbieden? 

Viertallenwedstrijd 
      (ik)   
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 
1♠  doublet pas  2♥  ♠ x x x 
Pas  3♣  pas  4♣  ♥ V x x x 
Pas  pas  pas    ♦ x x 
        ♣ V x x x 
 
Het is viertallen en ik vond de 3♣ van partner forcing.  
Met mijn zwakke hand kon ik nog net 4♣ ophoesten.  
Maat past en we kwamen weg met 1 down. Op de andere tafel ging 5♣ 
gedoubleerd min twee.  
Het resultaat viel dus nog wel mee, maar maat vond toch dat ik nooit meer 
mocht bieden met deze hand. 
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Rob: 

Goed dat je de hand niet geeft van je partner; daardoor moeten we ons 
wel concentreren op jouw biedtechniek . 
 
We maken onderscheid in twee soorten doubletten:  
a. Normale kracht 
b. Super kracht 
 
Kenmerk van het doublet op normale kracht is dat de doubleerder alle 
biedingen van partner kan verdragen. In dit spel had partner dan 
gepast op jouw 2♥. 
 
Nu jouw partner 3♣ uit de la trekt, wetend dat die kleur jou helemaal 
niet uit hoeft te komen, en dat je nul punten kunt hebben, vind ik een 
4-kaart mee en de twee dames sterk genoeg om niet al meteen de pijp 
aan Maarten te geven. Partner heeft kennelijk een éénkleurenspel met 
een klaverenos. Als hij in plaats van 3♣ 3♦ had geboden, vind ik passen 
een stuk aantrekkelijker. Maar zelfs dán… 

 
Niet afwijkende afwijkingen 

Wat voor arbitrage mogelijkheid hebben we met spelers die regelmatig 
(dus niet niet incidenteel) biedingen doen in afwijking van wat op de 
systeemkaart staat. 
Eerlijk gezegd zou ik niet anders weten dan dat je op een gegeven moment 
toch artikel 91 uit de kast moet halen.  

 
Rob: 

Zodra afwijkingen regelmatig voorkomen zijn dat geen afwijkingen 
meer maar onderdeel van het biedsysteem. 
En het biedsysteem moet op de systeemkaart staan en – zo nodig 
worden gealerteerd volgens de Alerteerregeling. 
Als dit paar dat nalaat, moet de arbiter dat behandelen als verkeerde 
uitleg, met alle bijbehorende consequenties. 

 
 
 
 
 
 


