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Verschijnt 
onregelmatig 
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nr. 124 
 
Voor arbiters en 
bridgers die correct 
en met plezier willen 
arbitreren en bridgen 
 
Voor vragen, 
arbitrage, middeling 
en advies: 
rob.stravers@ 
upcmail.nl 
 

Redactie: 
Ron Jedema 
Siger Seinen 
Rob Stravers, eindredactie 

Arbitrair is gratis!  
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers. Maar dan wel 
uitsluitend over reeds gepubliceerd werk! Elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

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 bridgevraagstuk beantwoordden. 

 
Cursus NBB-Rekenprogramma/Bridgemate 
De komende weken maken Ron Jedema en deze cursus. Die gaan we publiceren in 
het periodiek NBB-Rekenprogramma. Gevolg is dat daardoor Arbitrair iets zuiniger 
zal verschijnen! Als je al op de verzendlijst staat van dat periodiek, hoef je niets te 
doen. Sta je daar niet op en wil je die ontvangen, mail mij dan even. 

Inhoud 
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CLA-examen met minder rekenwerk! 
 

Ron Jedema 
 
De NBB heeft besloten om in het licht van de beoogde veranderingen in de 
CLA cursus de huidige CLA cursus al aan te passen voor wat betreft het 
examen. De stof in de hoofdstukken: 

3.3.3 Het invullen van de resultaten op de telstaat 
3.3.4 Het uitrekenen met een oneven aantal paren 
5.2 Een aantal mogelijke problemen 
5.3 Arbitrale scores CLA methode 

zal niet tot de examenstof voor 2014 behoren. 
Dus het examen zal wat gemakkelijker worden. 

 

Idee voor een feestdrive? 
Regelmatig wordt mij gevraagd naar een leuke feestdrivevorm. Ik verwijs dan 
standaard naar het boekje dat door de NBB is uitgegeven. Daar staan bijzonder 
leuke ideeën in. 
 
Recent kwam ikzelf op het volgende feestdrive-idee: 
 

• Bridgen zónder openheid over de bied- en tegenspeelafspraken! 
 

• Geheime afspraken zijn toegestaan, evenals systeemkaarten en uitleg die 
haaks staan op wat is afgesproken. 

•  
• Bruine Sticker en/of HOM (afspraken dus die in de meeste gevallen zijn 

verboden omdat ze té destructief zijn), zijn toegestaan.  
 
Voorbeelden 

Het is dan correct om bijvoorbeeld af te spreken dat een 1-opening in een 
kleur wordt gedaan in de andere zelfde kleur. Dus in plaats van 1♥ open je 
1♦, en met een 5-kaart schoppen open je 1♣.  
Ook kun je afspreken dat je openingspas een SA-opening belooft van 15-17… 
Wat betekent dat je altijd moet openen als je géén SA-opening in handen 
hebt . 

 
Tip 

Deze feestvorm betekent dat de deelnemers uitsluitend kunnen vertrouwen 
op wat hun partner biedt en belooft. Houd er rekening mee dat als de 
tegenstanders openen in jouw beste kleur, dat waarschijnlijk een fake-
opening is. 

 
Voordelen van deze vorm 

Irritatie door verkeerde uitleg, en/of een biedfout in een niet-beklijfde 
afspraak, is met deze regelgeving uitgesloten. Ook prettig voor de arbiters. 
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Wanneer mogen de biedkaarten terug in de box? 
 
Ik had in februari een aangename mailwisseling met Ad Cosijn, secretaris van de 
Weko. Dat ging over het ontbreken van een regel waarin staat op welk moment de 
biedkaarten moeten worden opgeborgen.  
 
Ad schreef daarop: 
 
Beste Rob, 
 
Die irritatie valt met regelgeving moeilijk te bestrijden, zo is mijn ervaring. Het zijn 
de spelers die vaak het misplaatste gevoel hebben dat hun perceptie van 'hoe het 
hoort' ook de juiste is. We kunnen publiceren wat we willen, zonder dat mensen 
wat voorzichtiger worden in hun aannames gaat de irritatie niet weg. 
 
Ik heb bijna tien jaar lang in mijn rubriek dit element tussen de regels door laten 
terugkomen maar wie de boodschap niet wil zien zal hem ook niet oppikken. 
 
Intussen geldt wat we erover hebben gepubliceerd, zie hieronder. 
 
Biddingboxetiquette 
Wanneer je de gedachte achter een regel begrijpt wordt het ook makkelijker om 
hem toe te passen. We spelen nu al enkele tientallen jaren met biddingboxes en 
voor het gebruik daarvan zijn in de loop der jaren regels ontwikkeld die als 
appendix in het spelregelboekje zijn opgenomen. Daarin staat onder andere dat 
totdat de biedkaartjes zijn weggehaald je een herhaling van het biedverloop kunt 
verkrijgen door de biedkaarten te bekijken. Die moeten er dan alleen nog wel 
liggen. 
W/-  

♠ A 7 6 5 
♥ H 10 6 
♦ 5 3 2 
♣  A V 2 

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

♠ H 9 4 
♥ V B 3 2 
♦ A 10 
♣ H 10 6 4 
 

West  Noord Oost  Zuid 
Pas  1♣  pas  1♥ 
Pas  1♠  pas  2♦ 
Pas  2♥  pas  3♣ 
Pas  3♦  pas  3SA 
Pas  pas  pas 
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West moet uitkomen maar NZ hebben meteen na het bieden de biedkaartjes 
opgeruimd. West vraagt daarom een mondelinge herhaling van het bieden en zuid 
begint vertelt hoe het bieden gegaan is. West heeft moeite een en ander te 
onthouden en vraagt wat zuids 2♥ betekent. Zuid zegt nu dat hij 1♥ heeft geboden 
en geen 2♥. West is nu helemaal het spoor bijster en besluit het er verder maar bij 
te laten en met ♠B uit te komen. Zuid neemt met ♠H, speelt de harten vrij en 
maakt simpel negen slagen. Oost ziet na afloop dat west HVx van ruiten heeft en 
vraagt waarom west niet met ruiten is uitgekomen, dan zou het contract kansloos 
down zijn gegaan. 'Noord hand na de vierde kleur toch geen SA geboden?, zo 
betoogt oost. Nu zit niemand erop te wachten als partner na afloop van het bieden 
gaat vertellen dat het contract na een andere start down zou zijn gegaan maar 
oosts reactie is wel begrijpelijk. 
 
De oplossing zal duidelijk zijn. 
Spelers moeten de biedkaartjes laten liggen totdat duidelijk is dat de 
tegenstanders het biedverloop in zich hebben kunnen opnemen en geen 
verdere vragen meer hebben. 
Dat zal na een ingewikkeld biedverloop langer zijn dan na een simpel 1SA-3SA. 
Vanwege dit verschil heeft de Weko niet in de regels vastgelegd dat de 
biedkaartjes altijd moeten blijven liggen totdat er is uitgekomen. De ervaring leert 
dat men dan alleen de regel onthoudt maar niet de reden waarom. En daar gaat 
het om bij dit soort kwesties. De verkeerslichten staan na een ingewikkeld 
biedverloop aan, je moet dan op groen licht van de tegenstanders wachten. Na 
1SA-3SA zijn ze uitgeschakeld. Wie na 1SA-3SA de boel meteen opruimt moet niet 
terecht gewezen kunnen worden voor het rijden door rood licht. 
 
Rob: 

Inderdaad zullen de spelers die bepaalde boodschappen niet willen weten, 
ook deze boodschap niet zien. Daarom richt ik mij per definitie tot de spelers 
die wél graag de regels willen weten en correct willen naleven. Vooral deze 
groep geven we een steun in de rug als ze kunnen refereren aan een 
duidelijke tekst in de spelregels.  
Omdat arbiters wordt geadviseerd altijd de spelregels bij zich te hebben, en 
niet alle publicaties met aanvullingen en verduidelijkingen, hoop ik van harte 
dat de tekst in het kader zal worden meegenomen in de volgende spelregels. 
Spelers mogen de biedkaartjes pas opruimen ais de tafelgenoten alle 
biedingen hebben opgenomen en/of er geen vragen meer zijn over het 
biedverloop. Nadat de biedkaartjes zijn opgeruimd mag worden uitgekomen. 
En Ad reageerde hierop positief. Omdat de tekst van de appendix kan worden 
bepaald door de NBB sluit hij niet uit dat een soortgelijke verduidelijking in 
een volgende druk zal worden opgenomen. 

 
En nu net - maandagochtend 31 maart - zag ik Ads bovenstaande verhaal in 
Bridge, op ‘onze plaats’ in de rubriek De Spelregels. Dus geen enkel misverstand 
meer! Als je niet de papieren versie van de Wekowijzer ontvangt, klik dan eens op:  
 
http://www.bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/WEKOwijzers/WekoWijzer129.pdf 
 
Dat is zeker het lezen waard. 
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