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Openingsvraagstuk 
 

Zuid (Rob) gever, niemand kwetsbaar 
 

Noord, mijn partner dus, kijkt in zijn hand en past. Voor de beurt dus. 
 

De – uiteraard hoffelijk – uitgenodigde wedstrijdleider, dat ben jij, geachte 
lezer, vertelt aan mijn rechtertegenstander dat hij de pas voor de beurt mag 

accepteren, met de consequenties van het wel en niet accepteren. 
 

Dat recht versmaadt de goede man, waardoor de pas wordt geannuleerd en 
ik van jou het bieden mag starten.  

 

Voordat ik begin, leg jij uit:  
- dat ik de informatie van partners geannuleerde bieding niet mag 

gebruiken; 
- mijn partner zonder beperking mag bieden, maar … dat ik in mijn 

volgende beurt moet passen als partners bod niet ‘vergelijkbaar’ is met 
zijn geannuleerde pas; 

- dat als partners bod wél door jouw controle komt van vergelijkbaar, je 
het resultaat achteraf kan aanpassen als je meent dat mijn 

tegenstanders toch zijn benadeeld door deze onregelmatigheid. 
 

Ik heb in handen:  A 4 2 

 3 2 

 H V B 10 5 

 V B 10 

 
Normaal zou ik met deze hand 1 openen. Omdat ik wil voorkomen dat 

partners bijbod als niet vergelijkbaar wordt beoordeeld, waardoor ik in mijn 
volgende beurt zou moeten passen, kies ik – met deze mooie dertien punten 

– voor de 1SA-opening.  

 
Partner noord maakt daar – met 11 punten mee – 3SA van, en dat maken 

we. Goed voor een mooie score, omdat de meeste paren niet verder kwamen 
dan 2SA+1. 

 
Mijn tegenstanders nodigen jou weer uit. Ze zijn het niet eens met mijn 

‘anticiperende’ 1SA-opening. 
 

Uiteraard laat ik mij ook niet onbetuigd. Ik voer aan dat volgens artikel 10C3 
de partij die de onregelmatigheid beging, de meest voordelige keus mag 

maken. 
 

Wat is jouw oordeel? 
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Alle ontvangen oordelen in grafiek 
 
Het is ’t mooist als alle 

arbiters kiezen voor dezelfde 
rechtzetting. Dan alleen 

maakt het niet uit welke 
arbiter aan tafel verschijnt. 

Heb je als speler echter een 
kans van 1 op 3 dat 3SA C 

blijft staan, dan is het risico 
groot dat beide partijen 

(ook) over de vraag welke 

persoon moet arbitreren in 
(hoffelijke) discussie gaan.  

 
Arbitreren is veel meer dan 

een goed luisterend oor en 
het vinden en vertellen van 

de juiste rechtzetting. Vooral 
een duidelijke onderbouwing 

is vaak noodzakelijk om 
allerlei vervelende 

onderbuikgevoelens op te 
heffen en te voorkomen. Ik 

geef toe dat ik in mijn tekst 
niet echt vroeg naar een 

staaltje empathie naar ‘Rob’ 

en zijn drie tafelgenoten. 
Logisch dat de meeste 

‘reaganten’ daardoor 
volstonden met een oordeel 

zonder toelichting.    
 

Mijn oordeel 
Ik probeerde mij op te stellen als een ‘gewone bridger’ met niet al te veel 

spelregelkennis. Mijn verwijzing naar artikel 10C3 getuigt daarvan. Want 
daarin staat: 

Wanneer deze spelregels de niet-overtredende partij een 
keuzemogelijkheid bieden na een door een tegenstander begane 

onregelmatigheid, is het correct de meest voordelige keuze te maken. 

 
Terecht en op vriendelijke toon sloten verschillende arbiters niet uit dat ik 

artikel 10C4 bedoelde, want volgens dát artikel mag ook de overtredende 
partij een zo gunstig mogelijke bieding of speelwijze kiezen, maar … wel met 

enkele kanttekeningen.  

Voor zover niet in strijd met artikel 16C2 mogen de overtreders na 

rechtzetting van hun overtreding een voor hen gunstige bieding of 
speelwijze kiezen, ook al lijken zij hiermee voordeel te trekken uit hun 

eigen overtreding (maar zie artikel 27 en artikel 72C). 
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Zo mag – volgens artikel 16C2 – de informatie die voortkomt uit een 
ingetrokken handeling absoluut niet worden gebruikt door de overtredende 

partij. Artikel 27 geeft de arbiter het recht een arbitrale score toe te kennen 
(bijvoorbeeld 2SA+1) als hij meent dat het resultaat ‘zeer wel’ anders had 

kunnen zijn zonder de overtreding, en de nietovertredende partij is 
benadeeld.  

 
Ook artikel 72 wordt genoemd. Dat zou aan de orde zijn als de 

overtreder kan weten dat hij met de onregelmatigheid de andere partij 
schade zou kunnen toebrengen. Ook dan moet de arbiter een arbitrale 

score toekennen als hij meent dat de tegenstanders inderdaad zijn 
benadeeld.  

Dat verbaast mij in hoge mate. Want als een speler een overtreding 

begaat met het oogmerk daar beter van te worden (dat is hetzelfde als 
de tegenstanders benadelen), is dat in mijn ogen niets anders dan een 

vorm van vals spel, en denk ik vooral aan disciplinaire maatregelen. 
Zelfs als die overtreding ongunstig uitpakt voor de overtreders!  

 
De meeste arbiters die mijn creatieve actie niet toestaan, refereren daarbij 

aan artikel 16C2. Maar daar plaats ik grote vraagtekens bij. 
Volgens dat artikel  mag Rob, ik dus als lid van de overtredende partij de 

informatie die voortkomt uit een ingetrokken handeling absoluut niet 
gebruiken.  

 
Mijn tegenwerping:  

De informatie van partners ingetrokken pas gebruik ik ook niet!   
De enige informatie die ik gebruik is: de dreigende pasplicht.  

En dat heeft niets te maken met de informatie van partners voor de 

beurt gedane pas. 
 

Wat echter geen enkele ontsnapping geeft is artikel 27. Met deze tekst 
in de hand kan de arbiter mijn mooie 3SA veranderen in 2SA+1 als hij meent 

dat ik niet op 3SA was uitgekomen zonder de overtreding: de pas voor de 
beurt. 

 
En met artikel 72 als rugdekking kan de arbiter mij ‘dringende adviseren’ dit 

soort acties in het vervolg na te laten. 
 

 
Op pagina 28 start ik alle ontvangen reacties op de 

openingsvraag: 
- zonder inspring, de reacties die 3SA C handhaven; 

- met één inspringtab, de voorstanders van 2SA+1; 

- met twee inspringtabs, de reacties waarin geen concrete rechtzetting staat.  
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De ArbitreerApp 

 

De arbitreerwijzer app is een app die je door gerichte vragen te stellen 
begeleidt in de arbitrage. De app is ontwikkeld voor Iphone en Android en 
is gratis te downloaden in de appstore of playstore. Na installatie moet je 
je gegevens doorgeven; dan krijg je van de bridgebond een code 
(eenmalig) en alles werkt.  

 

Je hoeft geen lid van de NBB te zijn. 
In de app zitten niet alleen de ArbitreerWijzer, maar ook het gehele 
spelregelboekje, wedstrijdreglement, andere reglementen, de 
alerteerwijzer en tips voor de arbiter. En dat allemaal gratis. 
 
Ron Jedema 
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Nieuwe dossiers 

 
Alerteerfoutje? 

Spel 24,  O/N 

   VB8 

   VB87 

   H1075 

   63 

AH75     9632 

A3      H1094 

9832     B6 

A108     B98 

   104 

   652   

   AV4 

   HV742 

bieding: 
Oost  Noord West  Zuid 

1SA  doublet pas  2  # 

pas  2  pas  pas  

pas 
 

Doublet is niet gealerteerd. Noord heeft een denkpauze gehad voor zijn 
doublet, maar Noord heeft altijd denkpauzes. 

2 is wel gealerteerd. 

 

West riep de arbiter erbij, hij vond dat Zuid door het alert van Noord 

wakker is geschud. 
 

Noord/Zuid spelen Multi Defence: doublet is of een lange klaverkleur of 
een ruiten/hartenspel. 

 
NB: uit de scorekaart blijkt dat meestal 1SA gespeeld is, gemaakt of Plus 

1. 
 

Wederom haalde West mij erbij en heeft tegen mij op een zeer 
onaangename manier aangegeven dat het alert van Noord niet door de 

beugel kan en dat Noord hierop dient te worden aangesproken. 
  

De bijbehorende artikelen die van toepassing zijn: 
 

Artikel 16B1, eerste regel: Elke anderszins verkregen informatie van 

de partner die een bieding zou kunnen suggereren, is ongeoorloofd, zoals 
een onverwacht alert of het niet alerteren. 

 
Artikel 73C1: Indien een speler beschikt over OI van zijn partner, 

bijvoorbeeld een onverwacht alert of het niet alerteren dient hij of zij 
zorgvuldig te vermijden enig voordeel daaruit te trekken. 

 
Artikel 75B3: De partner van de speler mag tijdens het bieden niets 
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doen om de foute uitleg (lees: het nalaten te alerteren) te corrigeren.  
 

Artikel 20F5a: Een speler wiens partner een foutieve uitleg (lees: het 
nalaten te alerteren) heeft gegeven, mag die fout tijdens de bieding niet 

herstellen of op enigerlei wijze laten blijken dat er een vergissing is 
begaan. 

 
Alerteerregeling NBB september 2009: 

Niet alerteren waar dat wel had gemoeten is een overtreding. 

En: 
Het is een misverstand dat een alerteerfout altijd een straf of 

scorecorrectie oplevert. 
 

Mijn conclusies: 
 Zuid is in overtreding door het doublet niet te alerteren (NBB reg. 

2009). 
 Noord is in overtreding door het 2-bod van zuid te alerteren 

(20F5a, 73C1, 75B3). 
 Noord is echter niet in overtreding door het 2-bod van hem: het 

was immers de intentie van Noord dat hij zijn 2-kleurenspel wilt 
aan aangeven (in ruiten harten). Het doet dan niet ter zake of Zuid 

dit wel of niet begrijpt. 
 

Mijn beslissing: 

Ik laat de uitslag voor wat het is: 2-1 voor NZ. OW kunnen zich 

wel bekocht voelen, maar ze hadden ook door kunnen bieden. In 

het geval dat er wel correct zou zijn gealerteerd waren NZ ook in 
2 terecht gekomen. 

 
Het niet alerteren door zuid van het doublet is in eerste instantie 

ontstaan doordat zij het bod van noord niet begreep. Fout bieden is 
geen overtreding. Doe ik dus niks mee. 

 
Echter het alert van Noord is wel een inbreuk op de spelregels: hij 

had volgens mij wel degelijk door dat Zuid zijn doublet niet heeft 
begrepen. Een waarschuwing aan het adres van Noord. 

 

Behandeling van protest door de protestcommissie 
 

Betreft spel 24  
 

Overwegingen van de protestcommissie: 
1. Zuid heeft 11 punten. 1 SA-opening 15 tot 17 punten, dus 

er blijven 12 tot 14 punten over. Zuid weet dus dat Noord 
niet een sterk spel belooft met doublet. Dat blijkt ook wel 

uit het 2-bod. 2 wordt gealerteerd, waardoor Zuid weet 

wat Noord met doublet heeft bedoeld. Maar zonder dat alert 

en een 2-bod bij Noord, is het niet logisch dat Zuid nog 

doorbiedt. Zuid zal tevreden zijn dat ze mooie aansluiting 

heeft in de ruitenkleur. Een manche in SA of Ruiten lijkt ver 
weg. 
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2. Het nadeel voor OW zit met name in het doublet van Noord 
als multi-defence. 99 van de 100 spelers die multi-defence 

spelen, zullen geen moment overwegen om met deze hand 

deze conventie van stal te halen. 
 

We besluiten om de beslissing van de arbiter te handhaven en 
laten de score van 2 min 1 staan. 

 
Opmerkingen:  

1. de Arbiter vond de reacties van West te heftig en 
onaangenaam  en vindt dat hij daarop dient te worden 

aangesproken. Het moge duidelijk zijn dat deze mate van 
heftigheid niet door de beugel kan. 

2. Verder heeft West in de toelichting op het 
wedstrijdformulier gezegd dat enkele ervaren arbiters van 

mening waren dat de score absoluut niet kon blijven staan. 
Wij vinden dat niet netjes. De protestcommissie moet zijn 

werk kunnen doen zonder dat dit soort claims worden 
neergelegd, hetgeen een ongewenste beïnvloeding van de 

protestcommissie is. 

 
De protestcommissie. 
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Rob: 
Ik plaats een vraagteken bij de 2e conclusie van de arbiter: 

het niet-alerteren door zuid is ongeoorloofde info voor noord. Daarom is 
het volkomen correct dat noord het 2-bod alerteert en uitlegt. En ook 

volgens de afspraak verder biedt. En omdat ook na een correcte uitleg 
noord met deze hand 2 had geboden, is het 2bod inderdaad geen 

overtreding. 
 

Maar … nu terug naar zuid. Die mag de info van noords uitleg niet 
gebruiken, en zelfs niet de suggestie wekken dat hij dat doet.  

Zuid ziet noord een doublet geven op 1SA. Dat belooft normaal 15-17 
punten. 

 
Mijn vraag aan zuid is, waarom hij niet alerteerde en wat hij bij noord 

verwachtte op het moment dat hij 2 bood.  

 
De overtreding van west 

Op zeer onaangename wijze dit soort zaken aan de kaak stellen vind ik 
een zeer zware overtreding, te ernstig voor een waarschuwing. OW 

krijgen van mij een halve top korting.  
Waarschuwen doe je als iemand door gebrek aan kennis zonder 

opzet in de fout gaat. Bij onhoffelijk gedrag kan daar geen sprake 
van zijn! 

Als west inderdaad van enkele ervaren arbiters begreep, dat deze de 
betreffende score absoluut niet zouden laten staan, heb ik er geen enkel 

probleem mee als west dat vertelt. Mits dat op hoffelijke wijze gebeurt!  
 

Ron: 
Wat betekent 2 na een multi-defence doublet? Als dat iets anders is 

dan de bereidheid klaveren te spelen, dan moet dat gealerteerd 
worden. Noord gaat er immers van uit, dat zuid zijn bod begrijpt. Het al 

dan niet alerteren is voor Noord OI, dus noord doet gewoon alsof zuid 

precies op de hoogte is. 
  

Ik heb geen idee wat de 2 in deze context betekent, maar als daaruit 

zou blijken dat zuid geen interesse heeft in de ruiten of hartens, is het 

2-bod een overtreding. Noord heeft immers die ruiten al aangegeven 

en zuid heeft daar negatief op geantwoord. Als het 2-bod een relay is, 

dan mag noord wat mij betreft 2 bieden. 

  

De normale betekenis van een doublet op 1SA is dat de doubleerder ook 
een 1SA in handen heeft en als zuid daarvan uit gaat, is het vreemd dat 

hij niet naar een manche op zoek gaat met minimaal 26 punten. 
  

Ik zou inderdaad NZ parkeren in 4 min 4. En vanwege het gedrag 

trakteren we OW op een halve top korting (art 91) met de mededeling 

dat bij de eerstvolgende misdraging binnen redelijke tijd (3 maanden of 
zo) de korting een hele top wordt. Hier moet je inderdaad niet 

waarschuwen, want daar leert een speler weinig van. 
 

Vragensteller: 
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Na een multidefence doublet, is 2 relay; dat betekent voor noord 

passen als je lange klavers hebt, of 2 bieden als je ruitens en hartens 

hebt. 
Dus noord moet ervan uitgaan dat zuid zijn bod heeft begrepen en biedt 

2, dat is geheel volgens de multidefence. 

Probleem zit nu bij zuid: heeft deze begrepen dat noord Multidefence 

bood? Of was hij dat vergeten?  
Na het alert van noord weet hij het in ieder geval wel. 

En gaat zuid dan nog bieden? 
Stel dat noord niet had gealerteerd? Zou zuid dan nog wat geboden 

hebben? 
Dat vond ik een lastige afweging. 

 
Mag het een slagje meer zijn? 

 

 10 9 6 5 

 A B 10 5 

 V 9 

 5 3 2 

Leider west                                Dummy oost 
 A 7 3      H V 8 

 H 4       7 3 

 A H B 8 7 6 2     10 5 

 8       A H B 10 9 4 

 8 4 2 

 V 9 8 6 2 

 4 3 

 V 7 6 

 

Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West  Oost 
  1

*  1SA** 

3  3 

4SA  5 

6  pas 

 

Verklaring van Leider west: 
Noord start met A; harten na voor wests H. 

West slaat A.  

 

De leider speelt dan klaveren naar dummy’s A en zegt dan: ‘De tien.’ 

Waarop dummy in een splitsecond vraagt: ‘Welke tien?’ 

In dezelfde seconde antwoordt de leider: ‘Ruitentien.’ 
 

Zuid ging toen duidelijk in de denktank. Ik wist echt niet waarvoor. 
Vervolgens pakte hij kaart 1 en speelde hij daarna kaart 2 (troefkaart). 

 
Daarna zei ik: ‘In dat geval neem ik de snit en claim de rest, waarna V 

bij noord verscheen.’ 
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Daarna ging de discussie als volgt: 

Ik zei tegen zuid: als je zolang denkt, en vervolgens aan je kaarten 
plukt, een kleine ruiten speelt. Dan kan dat alleen maar betekenen dat 

je ook de vrouw hebt. 
 

Verklaring zuid: 
Ik was verward, want ik dacht dat je klavertien ging spelen en daar 

moest ik over nadenken of ik de klavervrouw zou leggen en toen dat 

ruitentien bleek te zijn, moest ik nadenken. 
 

Toevoeging noord: 
Ik wil er nog aan toevoegen dat je naar zuids kaarten keek. 

 
Leider west: 

Tuurlijk deed ik dat; jij zag net zo goed als ik dat zuid zat te plukken. 
 

 
De arbiter: 

Oordeelde dat 6-1 moest worden geschreven.  

 

De Protestcommissie: 

PROTEST TEGEN DE ARBITRALE BESLISSING  
 

West speelt 6♦.  

 

In slag 2 komt de leider aan slag na ♥A en ♥ voor de heer. 

Slag 3 ♦A en vervolgens steekt de leider over naar ♣A en zegt: 10. 

  

Dit is een onvolledige aanduiding van de kaart in dummy en volgens 

de spelregels wordt hiermee ♣10 aangeduid. De dummy heeft 

inmiddels zelfstandig ♦10 op tafel gelegd. 

De spelregels laten wel wat mogelijkheden om de ♦10 toe te staan, 

echter er was zeker verwarring ontstaan bij Zuid die van ♣10 uitging 

en eerst daarna zag dat de dummy ♦10 heeft voorgespeeld. 

Daardoor moest Zuid even terugschakelen, die was met een 

Klaverkaart bezig. 
 

Uit deze denkpauze heeft West afgeleid dat Zuid nu wel ♦vrouw zou 

hebben. 

De normale speelwijze is ♦AH slaan. Door de onvolledige aanduiding 

van de kaart in de dummy is bij Zuid logisch verwarring ontstaan. Dit 
is toch echt door de leider zelf veroorzaakt door het niet juist 

aangeven van de kaart in dummy. 
Dat de leider hierna daaraan conclusies verbindt is voor eigen 

rekening. 
 

BESLISSING: 
De protestcommissie handhaaft de beslissing van de arbiter en het 

resultaat blijft 6♦ een down. 
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Rob: 
Ik ben het met de PK eens dat met de aanduiding ‘de tien’ volgens 

artikel 46 daarmee de tien wordt aangeduid van de laatst gespeelde 
kleur: klaveren. 

Uit het verslag van leider west begrijp ik dat dummy pas 10 neerlegde 

als te spelen, na de vraag van dummy: ‘Welke tien?’ En als de leider 

dan antwoordt: ‘Ruitentien’, legt dummy ruitentien niet zelfstandig op 
tafel, zoals ik lees in het verslag van de PK, maar op verzoek van de 

leider. 
Volgens hetzelfde artikel 46 mag de leider de feitelijk aangeduide 

klavertien wijzigen, als volgens de arbiter onomstotelijk vaststaat dat 
de leider een andere speelwijze voor ogen heeft dan het spelen van 

klaverentien. 
 

Omdat NZ geen protest aantekenden tegen deze wijziging, en zuid in 

ruiten bijspeelde, ga ik ervan uit dat NZ geen probleem hebben met het 
voorspelen van ruitentien. 

 
Ik ben het eens met de PK dat de verwarring bij zuid, en de daardoor 

ontstane denkpauze en plukactie, alle te maken hebben met die 
verwarring. Dat is belangrijk, omdat zuid anders een bijzonder zware 

overtreding had begaan met het denken en – volgens leider west – zelfs 
een kaart pakken en weer terugsteken. 

 
Dat neemt niet weg dat het denken en plukken van zuid een misleidend 

effect had op wests speelwijze. En omdat ook ik ervan overtuigd ben 
dat zuid geen enkel misleidend doel voor ogen had, verwacht ik dat alle 

spelers met een goed gevoel lezen dat ik de leider laat spelen zoals hij 
dat ook ongetwijfeld zou hebben gedaan zonder denkpauze van zuid. 

 

Daarom pleit ik voor 6 Contract. 

 

Vragensteller: 
Inderdaad werd eerst “de tien” gezegd waarna de dummy vroeg welke 

etc. er werd ook gedacht en aan de kaarten geplukt nadat ruiten tien 
was gespeeld 

Overigens is zuid geen persoon die dit willens en wetens zou doen. 
 

Ron: 
We gaan ervan uit, dat de leider dacht dat hij "ruiten tien" zei, terwijl in 

werkelijkheid hij "de tien" zei. 
Dat veroorzaakt de verwarring waardoor zuid zich even moet herstellen 

voordat hij bijspeelt. 
Inderdaad is de meest kansrijke mogelijkheid om ruiten aas en heer te 

slaan en de leider was dat van plan. 

Maar doordat hij vindt dat zuid lang zit te denken, besluit hij nu een snit 
op de vrouw te gaan nemen. 

Je kunt niet met droge ogen beweren, dat zuid bewust de leider 
probeert te misleiden. Hij is immers op de klaveren gedachte. Zuid 

begaat daarmee, mijns inziens, geen overtreding en conclusies van 
west zijn voor eigen rekening. Het nadenken en weifelen is veroorzaakt 
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door de verkeerde aanduiding en de vraag van dummy. 
Ik vind het wel te ver gaan om in dit geval aan opzet te denken, maar 

de speelwijze van west is op deze manier 100%: als de snit goed zit, 
heb je je contract en als de snit fout zit, roepen we de arbiter. 

 
Ik ga mee met de protestcommissie. Als je de 10 voorzet en hij wordt 

niet gedekt, is het slaan van aas en heer alsnog de beste optie. 
 

Rob: 
Dat is een leuke! Want dat geldt dan ook voor de diep nadenkende 

zuidspeler. 
Na een aanvankelijk verkeerde aanduiding extra talmen met als vrij 

zekere kans op de hoofdprijs, zonder risico van een preek of korting … 

 
Ron: 

Nou, dat is niet helemaal waar. 
Als zuid bewust gaat talmen, is het moeilijk aan te tonen dat hij dat 

bewust deed. Maar dan kan de leider alsnog zijn oorspronkelijke plan 
uitvoeren. 

En als de leider de kaart gewoon goed noemt, krijgt zuid de kans niet 
om te talmen zonder gevolgen. 

 
De leider kan echter wel de aanduiding bewust verkeerd doen en 

daarna herstellen, waarbij hij het talmen van zuid aangrijpt om alsnog 
een geslaagde snit te nemen. Hij verliest alleen als noord de vrouw 

derde heeft, maar dat had hij altijd verloren. 
 

Het begint allemaal bij een leider die een onvolledige aanduiding doet. 

Ik vind dat hij dan geen recht heeft op "voordeel van de twijfel" of zo. 
 

Misschien wilde hij wel de klaveren spelen om in de hand te troeven. 
Ligt aan het niveau van de spelers, maar er zijn nog bosjes die willen 

troeven met de lange kant van de troefkleur. En nu de dummy het 
vraagt, besluit hij de ruiten snit te nemen. Voor mij stond op zich al niet 

direct vast, dat de ruiten tien de onomstotelijke bedoeling was, maar 
daar ben ik in mijn commentaar wel van uit gegaan. Ik had hem als 

arbiter eerst doorgezaagd over de klaveren mogelijkheid. 
 

Rob: 
Omdat NZ geen opmerking maken/arbitrage vragen vanwege de 

onvolledige aanduiding ‘de tien’, en zuid ook zonder protest daarover 
(uiteindelijk) ruiten bekent, speelt voor mij die verkeerde aanduiding 

geen rol in mijn uiteindelijke oordeel. Dus denk ik ook niet na over de 

overtreding van dummy; die had immers zonder enige vraag klavertien 
moeten voorspelen. 

  
Omdat dat station is gepasseerd, richt ik mij louter op het effect van 

zuids denkpauze. En ik vermoed sterk dat het los zien van de 
verwarring rond de verkeerde aanduiding ons verschil van uitspraak 

bepaalt.  
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Maar ik blijf ook graag kritisch kijken naar mijn uitspraak. Wat ik mis in 
het betoog van de leider is dat hij bewust naar dummy overstak met de 

bedoeling om zuid – met het voorspelen van ruitentien – ook met Vx te 
verleiden de vrouw te leggen. Dat zou immers de enige reden zijn om 

niet meteen vanuit de hand ook troefheer te slaan. 
 

Onvoldoende, onbedoeld en vergelijkbaar 

Op de clubavond ging een bieding - zonder tussenbiedingen - als volgt: 

 

West  Oost 
1  1 

3  3 Tegenstanders: “Dit is een onvoldoende bod.”  

Antwoord: ‘Sorry dacht 3SA te leggen’, waarop oost het 3-

bod verandert in 3SA. Partner paste verder. Is dit correct? 
 

 
Wat is een vergelijkbare bieding? In het spelregelboekje staat wel wat, maar 

ik ben geen bridgejurist.  
Ook in Perfect Rechtgezet vind ik niets bruikbaars. Is dit niet belangrijk voor 

een ‘gewone’ club? 
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Rob: 
Het meest intrigeert mij jouw kwalificatie van ‘gewone’ club. Vooral 

door de aanhalingstekens ontstaat de gedachte dat er geen gewone 
club bestaat. En dat is denk ik ook helemaal waar. Wij mensen zijn 

immers uniek. Als je dan bedenkt dat een club bestaat uit een 
verzameling unieke mensen, moet elke club toch per definitie heel 

anders zijn. 
 

Dan het vraagstuk dat is ontstaan op de ‘gewone’ bridgetafel . 
 

Het 3-bod is inderdaad onvoldoende. En omdat ook een onvoldoende 

bod volstrekt onbedoeld kan zijn, ontstaan door een spreek- of 
grijpfout, moet de arbiter met oost – buiten gehoorsafstand van de 

tafelgenoten –allereerst nagaan of oost op het moment van bieden echt 
3 wilde bieden.  

 
Als 3 onbedoeld is: 

Als dan voor de arbiter duidelijk is dat het inderdaad gaat om een 
grijpfout, mag 3 zonder verdere consequenties worden 

veranderd in het al voorgenomen 3SA-bod (artikel 25A). Wel of 
niet vergelijkbaar, is dan volstrekt NIET aan de orde. Het 3-bod 

was dan niet bedoeld, waardoor het ook geen enkele extra 
informatie kan geven. 

 
Als oost op het moment van bieden wél 3 wilde bieden: 

Het is ook mogelijk dat oost wel degelijk 3 wilde bieden. 

Bijvoorbeeld, omdat hij dacht dat west 2 bood. In dat geval kan 

3 niet zonder vorm van proces worden gecorrigeerd.  

 

Acceptatierecht 
Nu heeft zuid het recht om het onvoldoende 3-bod te 

accepteren. Vóórdat zuid kiest, mag hij weten of oost een 

bieding beschikbaar heeft die de arbiter als vergelijkbaar zal 
beschouwen. Dat kan belangrijk zijn voor zuids keus. Wat 

die eventuele bieding dan kan zijn, wordt niet aan zuids 
neus gehangen. 

 
Als zuid het 3-bod accepteert, gaat het bieden verder 

vanaf 3 en is de boodschap van 3SA voor west 

ongeoorloofde informatie. 

 
Als zuid het 3-bod niet accepteert, komt daarmee 

eindelijk het fenomeen ‘vergelijkbare bieding’ in beeld.  
 

Wel vergelijkbaar 
Als de arbiter oordeelt dat de boodschap van 3SA 

vergelijkbaar is met die van het ingetrokken 3-bod, gaat 

het bieden verder zónder pasplicht voor partner west. 
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Achteraf kan de arbiter het resultaat aanpassen als hij 
meent dat de niet-overtredende partij toch nadeel heeft van 

de overtreding. 
 

Niet vergelijkbaar 
Vindt de arbiter het vervangende bod niet vergelijkbaar, 

dan:  
- moet partner west verder passen; 

- (als OW moeten tegenspelen) kan de leider in wests 
eerste beurt om voor te spelen, verbieden in klaveren, 

ruiten of harten voor te spelen. Niet in schoppen, omdat 
oost die kleur op legale wijze bood. 

 

Criterium vergelijkbaar 
In Perfect Rechtgezet, geef ik op pagina 22 de omschrijving 

uit het spelregelboekje, en op pagina 23 – in het kader: 

Vergelijkbare bieding: de informatie van de 

ingetrokken bieding voegt vrijwel niets toe aan de 
informatie of bedoeling van de vervangende bieding. 

 

Ik adviseer om het begrip ‘vergelijkbare bieding’ ruim toe te 
passen. De partner van de overtreder raad ik aan zelfs niet 

de suggestie te wekken extra informatie uit de ingetrokken 
bieding te gebruiken. 

 
Daarmee geef je alle ruimte voor een zo natuurlijk mogelijk 

vervolg, en mocht achteraf blijken dat de overtredende 
partij toch enig voordeel heeft door de overtreding, dan kan 

de arbiter het resultaat alsnog bijstellen. 
Om die reden geef ik bewust geen biedvoorbeelden van wel 

of niet vergelijkbaar.   
 

Is 3SA als vervangend bod voor 3 vergelijkbaar? 

Absoluut niet! Het 3-bod toont interesse in een 

klaverencontract; 3SA algehele kracht. Ondanks mijn ruime 

opvatting van vergelijkbaar, zou ik hier kiezen voor niet-
vergelijkbaar. Dat geeft geen enkel nadeel voor OW, oost 

biedt 3SA waarna west moet passen (wat hij anders ook had 
gedaan). En als NZ in dit spel toch de leider en dummy 

leveren, kunnen ze voorspelen van west verbieden in 
klaveren, ruiten en harten. Door het onvoldoende bod van 

klaveren, kan een verbod in die kleur een begrijpelijke wens 
zijn. 

 
Ron: 

Een misgreep is een kaartje wat je pakte terwijl het de bedoeling was 
om in dezelfde beweging een ander kaartje te pakken. 

Ik zeg tegen de CLA- en CLB cursisten altijd, dat een misgreep een 
duimbreedte kan zijn (je bedoelt harten, maar je pakt schoppen wat 

daarnaast zit). En ik vind dat de afstand tussen 3 en 3SA (in de 
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meeste biedboxen) wel 3 duimen breed is en dat zie ik dus niet als 
misgreep. 

Ik denk eerder dat de speler automatisch 3 pakte toen hij de 3 van 

partner zag en op dat moment zich realiseerde dat hij 3SA moest 

bieden. En dat wordt veroorzaakt door gebrek aan concentratie en daar 
heeft artikel 25A geen mededogen mee. Je vervalt dan in 25B. 

Bij niet accepteren wordt het bod veranderd in 3SA en dat zal wel de 
bedoeling zijn, dus of partner nu verder moet passen of niet, maakt niet 

meer uit. 
 

Peter Houdijk is op dit moment bezig om bij het Interactieve 
spelregelboekje een aantal voorbeelden toe te voegen wat je wel- en 

niet als vergelijkbaar mag beschouwen bij de artikelen 27, 30, 31 en 
32. Ik denk dat dat een stukje duidelijkheid brengt. Nog even geduld, 

dus. 

 
Bijzondere situatie 

Noord / Allen  V  

 B 8 3 

 V B 10 3 2 

 A 7 4 3 

 10 9 7 4 3     A H B 8 6 2 

 6 2       H 10 7 5 

 8 5 4      A H 

 9 5 2      8 

 5 

 A V 9 4 

 9 7 6 

 H V B 10 6 

 
Op onze club deed zich een bijzondere situatie voor waarover zich meerdere 

arbiters hebben gebogen. 

Omdat de bevindingen niet eenduidig waren vond iedereen het een goed idee dit 
probleem aan jou voor te leggen. 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  Pas  1  doublet 

Pas  2*  Stop 3 pas 

Pas  4  … pas*** pas 

4**** 

 
*2:    gealerteerd; de uitleg was: vraagt om een schoppenstop 

** Stop 3:  ten onrechte het kaartje stop gelegd 

***…pas:  aan de pas ging een lange denkpauze vooraf 

****4:  arbiter geroepen 

 

Toen de arbiter aan tafel werd geroepen, moest hij dat spel nog spelen. Hij heeft 
het spel laten spelen (het bleef 4 en het werd precies gemaakt). Aan het einde 

van de avond heeft hij e.e.a. bekeken. 
 

De beslissing luidde: 4C blijft staan, ondanks de ten onrechte neergelegde 
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stopkaart en ondanks het lange denken. 
 

Ook zonder deze "vergrijpen" zal West na het 4-bod met zijn extreme verdeling 

4 bieden; waarschijnlijk in de veronderstelling dat het contract licht down gaat.  

 
Het bleek ook dat dit contract nog twee keer zo was geboden, en één keer zelfs 

5.  

 

De andere resultaten: 
1 x 5 gedoubleerd -1 

1 x 3+1 

4 x 4C 

1 x 4+1 

 
Op die beslissing volgde een protest van NZ,  met als gevolg een consultatierondje 

langs de 5 arbiters die onze club rijk is. 
 

Daar kwamen dus verschillende "uitspraken" uit zoals:  
- corrigeren naar 3+1; 

- een splitscore van 4 en 3+1:  

- corrigeren naar 4;  

- 4 handhaven. 

 

Graag vernemen wij van jou en je arbiterscollege wat jullie bevindingen zijn. 
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Rob: 
Leuke zaak .  

West kan het namelijk nooit goed doen. 
 

Oost gaat – ondanks de twee passen van west – kwetsbaar door tot 3. 

Dan zou de denkpauze van oost kunnen voortkomen uit een overweging om 

4 te doubleren. In dat geval zou een pas van west ook een overtreding 

kunnen zijn, omdat 4 uitbieden met vijf troeven mee toch wel voor de hand 

ligt. Het stopkaartje voegt daar voor mij geen relevante informatie aan toe. 
 

(Te) actieve dummy? 

Spel 24 ♠ 98652 

W/-  ♥ 74 

  ♦ V72 

  ♣ 1096 

 

♠ HVB1073   ♠ - 

♥ HB9    ♥ AV103 

♦ 8     ♦ AH543 

♣ HB8    ♣ V542 

 

  ♠ A4 

  ♥ 8652 

  ♦ B1096 

  ♣ A73 

 

Bieding, waarbij NZ passen 

West  Oost 

1♠  2♦ 

2♠  3SA 

Uitkomst: ♦B 

 

Slag 1 voor ♦A 

Slag 2 ♥3 voor ♥H 

Slag 3 ♠H voor ♠A 

Slag 4 ♦6 voor ♦H 

Slag 5 ♥10 voor ♥B 

Slag 6 ♠V (dit op verzoek van de leider) ♠5 leider ♦3 weg ♠4 

 

Nu vraagt dummy: Schoppen doorspelen? 

Antwoord: Ja 
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Slag 7 ♠B wint 

 

Dummy vraagt: Schoppen doorspelen? 

 

Antwoord: Ja 

 

Vraag aan jou: 

 

Mag dummy deze vragen stellen? 

Zo nee, wat moet je daarmee doen? Zeggen dat dat niet mag of de 

wedstrijdleider roepen (op alle slakken zout strooien zal het heten?) of is 

er een andere mogelijkheid? 

 

Slag 8 ♠10 wint (zonder de vraag van dummy of leider om deze kaart te 

spelen) 

Slag 9 ♠7 wordt door dummy voorgespeeld (wederom zonder geluid !?!) 

Noord speelt ♠8  

 

Nu zegt leider Oost: Ik heb helemaal niet gezegd speel ♠7 

 

Hierop komt gekibbel, waaraan ik een einde maak door de wedstrijdleider 

te roepen. 

 

De wedstrijdleider hoort mij aan (met onderbrekingen door de dummy) 

en hoort daarna het verhaal van de dummy (welk niet 100% het zelfde is 

als mijn verhaal hierboven). Noord en de leider doen eigenlijk niet mee in 

de discussie (behalve de gemaakte opmerking van de leider (zie boven). 

 

Het verschil zit tussen: “Schoppen doorspelen” versus “Schoppen Boer 

doorspelen”. 

 

Over het voorspelen van ♠7 door de dummy zonder aanwijzing van de 

leider bestaat geen verschil van mening (evenzo de slag ervoor). 

 

De leider begon pas te steigeren, nadat Noord met ♠8 (dus op de 4e 

schoppenslag ♠9 had gegooid) de slag zou gaan winnen. 
 
De wedstrijdleider doet geen uitspraak over hoe hij de verhalen heeft 

begrepen. Dus ik weet niet of hij mijn verhaal (schoppen doorspelen 

zonder aanduiding van de kaart en dit 2x) heeft begrepen. 
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De wedstrijdleider laat de schoppen kaarten terugnemen en de leider mag 

♥9 voorspelen. 

 

Nu is het 3SA contract (21,43%) anders met wel de schoppen slag -1 

(14,29%). Je vraagt je af waar gaat het over!?! 

 

Voor mij gaat het over: 

 

1. Wat mag dummy wel of niet en hoe corrigeer je als tegenpartij de 

dummy (indien nodig)? 

2. Moet de wedstrijdleider een verklaring geven waarom hij tot het 

besluit komt om de schoppen terug te laten nemen? 

3. Kun jij (met je helpers) met dit verhaal tot een andere conclusie 

komen (schoppen 7 is wel gespeeld)? 

  

P.s. 

1. Natuurlijk zit er bij mij wat wrevel. IK denk dat het verschil tussen 

met en zonder de kaart benoemen (schoppen versus schoppen B) 

aan tafel niet duidelijk is geworden. 

2. Het zonder uitleg van waarom een beslissing nemen. 

3. De rechten zijn voorbehouden en hier is geen gebruik van gemaakt 

(zie: waar gaat het over). 
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Rob: 
Antwoord op vraag 1 

Dummy mag de leider op geen enkele wijze helpen; vragen of 
een bepaalde kleur moet worden gespeeld is een keiharde 

overtreding. 
 

Als tegenspeler mag je dat - op hoffelijke wijze - vertellen. Ik 
denk aan iets als: ‘Volgens mijn beperkte kennis van de 

spelregels mag de blinde geen voorspeelvoorstel doen.’ 
Als die opmerking enige weerstand oproept, en/of geen 

verandering, is de arbiter de aangewezen persoon om op dit 
punt duidelijkheid te verschaffen. 

 

De leider mag dummy vertellen dat hij dat niet mag zeggen. 
Het ligt anders als de leider zegt dat dummy alle schoppen 

moet afdraaien. Dan is het toegestaan dat dummy na elke 
gewonnen slag de volgende schoppenkaart pakt om te 

spelen. Wel houdt de leider ook dan het recht om het 
spelen van schoppen te stoppen! Dummy zal wel telkens op 

dezelfde wijze de volgende schoppenkaart moeten pakken, 
dus niet opeens vragend kijken als hij weet dat de volgende 

schoppenslag zal worden afgegeven. 
 

Als de leider zonder commentaar de door dummy gepakte kaart 
accepteert, en dat ook doet bij het voorspelen van 7, tót noord 

die slag wint met 8, geldt 7 voor mij wel degelijk als 100% 

gespeeld. 

 
Vreemd dat dan gekibbel ontstaat. Waarom de hoffelijkheid 

loslaten bij een verschil van inzicht? 

 
Als een tegenspeler vindt dat 7 niet terug mag, kan deze dat op 

hoffelijke wijze zeggen. Dat moet zelfs kunnen met enige humor: 
‘Ik heb de sterke indruk dat door de wijze waarop de voorgaande 

slagen zijn gespeeld, er een zekere ‘gewoonteplicht is ontstaan. 
Dit lijkt mij een interessant vraagstuk voor de arbiter.’ Waarna de 

arbiter wordt uitgenodigd.  
 

Antwoord op vraag 2 
Het spreekt vanzelf dat de arbiter een onderbouwing geeft van 

zijn besluit. Die is nog belangrijker dan zijn uitspraak, omdat een 
duidelijke toelichting beide partijen kan helpen aan een beter 

gevoel. 
 

Antwoord op vraag 3 

Toch nog even goed om in te gaan op ‘waar gaat het over?’. Het 
gaat in dit soort kwesties al snel niet meer over een slag meer of 

minder. Wat (meestal ongemerkt) het zwaarst telt is het gevoel 
van gepiepeld worden en/of gezichtsverlies. Dat maakt enig 

niveau van communicatie veel belangrijker dan spelregelkennis. 
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Spelers liggen eerder wakker van gekibbel dan van een 
zittinguitslag die 2% lager uitpakt. 

  
  

Is vlucht wel of niet geoorloofd? 

Wedstrijd: open paren district – hoofdklasse; NZ = gelegenheidpaar  

  
W/OW  V 4 

   K 7 5 2 

   V B 8 7 6 5 
   A 

A T 7     9 6 5 3 2 
A 9    ` B T 6 4 3 

A 9 3     - 
K 7 6 5 4    V 8 3 

    K B 8 
   V 8 

   K T 4 2 
   B T 9 2 

  
Biedverloop: 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  2 (a) 

Oost vraagt naar betekenis : hoge 

kleur was het antwoord 
    Pas  2 

Pas  Pas  doublet Pas 
Pas  3  einde 

  
Na de afsluitende pas werd ik er als arbiter bij geroepen. Heb het spel laten 

spelen: resultaat: 3 C. 

Heb gezegd dat ik na afloop van de zitting een beslissing zou nemen. 

  
Frequentie staat:  

1x  4*C NZ 

2x  4C NZ 

1x  2+1 NZ 

1x  3C NZ   <- 41,67% NZ  58,33% OW    

1x  5*-1 NZ 

1x  3SC OW 

  
3 opties heb ik overwogen: 

a)     3 weghalen en 2 D –veel noteren 

b)     3 laten staan 

c)     Split score: 2D – veel voor NZ en resultaat van 3C voor OW 

  

Gezien dat het resultaat bijna 40-60 is en NZ een gelegenheidpaar is heb ik 

gekozen voor optie b). Te zwaar straffen vond ik niet zo nodig. 
Natuurlijk is OW ontevreden en wil optie a) voor een top. 

Heeft OW recht op een top en mag Noord nu weglopen uit een strafdoublet na 
de uitleg door Zuid? 
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Rob: 

Laat mij beginnen met een tegenvraag: als een verzaking leidt tot twee 
slagen overdragen, moet je die straf dan ook opleggen aan een 

gelegenheidskoppel? 
 

Zo ja, waarom zou je dan de - veel zwaardere - overtreding van noord 
met een mantel der liefde bedekken? 

 
Noord denkt met 2 zijn ruitenkleur aan te geven. Partner zuid ziet dat 

aan, maar geeft dan toch de voorkeur aan zijn hartenkleur. Dan kan 
noord toch alleen maar blij zijn dan hij een 4-kaart harten meeneemt. 

En ligt een redoublet toch veel meer voor de hand dan vertellen wat hij 
al deed met 2! 

Gebruik maken van OI is ook voor gelegenheidskoppels een zware 

overtreding. 2 gedoubleerd min veel voor beide paren vind ik daarom 

nog zeer mild. 

 
4 of 4? 

OW passen 
 

Noordhand  Noord  Zuid   
 A 10 x x x x   2 (Multi*)  2SA (15+) 

 V x    3 (zwak met ) 4** 

 x x    4 (eindcontract en gemaakt) 

 B x x 

 

*2, Multi, uitsluitend voor de hoge kleuren. 

** Zuid alerteert het 3-bod; maar weet niet precies meer wat dit betekent. 

West vraagt wat dit betekent. Zuid vertelt dat ze dit niet meer weet, maar 

denkt dat het voor harten is en biedt vervolgens 4. 

 

Noord biedt 4 en haalt vervolgens het contract. 

 

Na afloop wordt de arbiter geroepen.  
West beweert dat na 4 noord geen 4 meer mag bieden, omdat zuid met 4 

heeft gezegd dat ze een goede hartenkaart heeft. Dit is de enige manier 
waarop zuid dit kan vertellen. Noord behoort dus te passen. 

 
Verweer van noord: ‘Deze afspraak kennen wij niet. Hebben we nooit 

gemaakt. Bovendien, als zuid een goede hartenkaart zou hebben, zou ze wel 
harten hebben geboden ipv 2SA. 

 
Zuid biedt 4 (en geen 3) omdat ze 17 ptn heeft. 

 
Beslissing van de arbiter was om 4 te laten staan. 

Is dat correct? 
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Rob: 
Alle uitleg en opmerkingen van zuid zijn voor noord verboden kost. 

Noord moet bieden alsof zuid de correcte uitleg gaf: ‘Belooft 6-kaart 
schoppen.’ 

Als zuid vervolgens 4 biedt zie ik twee mogelijkheden:  

1. Zuid is op zoek naar een schoppenslem en biedt daarom zijn 

hartencontrole. Noord heeft geen enkele controle, en kan dan niets 
anders doen dan 4 bieden.  

2. Zuid heeft geen interesse in een schoppencontract; kennelijk heeft 
zuid een singleton of renonce schoppen, met een mooie sterke 

hartenkleur.   
Noord noemt niet mogelijkheid 1, dus komen we bij mogelijkheid 2.  

 
Omdat NZ geen sterke variant kennen; alleen maar zwak met een 

zeskaart harten of schoppen, kán zuid na 2 met kracht en alleen 

lengte harten inderdaad meteen 4 uitbieden.  

Maar betekent dat dat zuid niet eerst gratis kan onderzoeken of noord 

misschien een 6-kaart harten mee heeft? Dat denk ik niet. Noord heeft 
in ieder geval de schijn tegen. En omdat noord zelfs niet de suggestie 

mag wekken dat hij de OI van de uitleg gebruikt, pleit ik voor 4 met 

het daarbij horende resultaat. 

 
Ron: 

Ja, als je conventies speelt, moet je ze kennen want voordat je het 
weet ben je met ongeoorloofde informatie bezig. De 4 schoppen is wat 

mij betreft gebaseerd op de ongeoorloofde informatie uit de (verkeerde) 
uitleg. 

Maar ik stoor me wel aan West. Noord biedt 3 ruiten en zuid alerteert 
en nu vraagt West wat dat betekent. Maar west is niet aan de beurt, 

dus hij mag niet vragen. West weet ook dat zuid het niet helemaal 
begrijpt en zet zuid onder druk door nadrukkelijk naar de betekenis te 

vragen. Tegenwoordig hebben we artikel 20G2 die zegt dat zoiets een 

overtreding is. Zeker nadat west tegenover de arbiter haarfijn uitlegt 
dat zuid met een hartenlengte alleen 4 harten kan bieden. Kennelijk 

begrijpt hij de multi helemaal. Zuid weet niet meer wat het betekende 
en krijgt door het gevraag van west niet meer de tijd om rustig na te 

denken en neemt een gok (50% kans). 
 

Ik zou dus 4 harten min veel noteren, maar OW een strafkorting geven 
van een kwart top vanwege het vragen voor de beurt en het vragen 

naar de bekende weg. Dan haal ik in ieder geval een belangrijk deel van 
hun voordeel weg en dat voelt een stuk beter. Als ik de spelers beter 

zou kennen en de sfeer aan tafel kon proeven, zou ik misschien zelfs 
een halve top korting geven. 

 
Rob: 

Volledig eens met Ron! 
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Wel of niet uitslag handhaven? 

 
 

Paren toernooi top integraal. 
 
Frequentiestaat:   NOORD OOST ZUID       WEST 
6 SA 10 maal +1.440  1SA  2SA1  dbl  pas 
6     8 maal +1.430  pas2  3  dbl  pas 

3 ♦ X   1 maal + 800  pas  pas   

4  +2 1 maal + 680  1 niet gealerteerd   

7 -1   1 maal - 100  2 vraagt betekenis; uitleg: 2SA = sterk 

 
Arbiter wordt aan tafel geroepen nà uitkomst H. 

Tafelresultaat: 3 -5  +1.400 NZ 

Arbitrale score: 6 SA C  voor NZ +1.440 en -1.440 voor OW 
Weergave feiten: 

Arbiter werd geroepen door NZ nà uitkomst. Volgens NZ was slecht uitgelegd door 
OW. 

Ondernomen actie:  Arbitrale score 6SA C op basis van onjuiste uitleg (niet 
alerteren). 

Protest OW: NZ heeft slechte resultaat aan zichzelf te wijten, omdat zij geen 
slemonderzoek doen.  Zuid kan zien dat uitleg van 2SA-bod niet juist kan zijn 

Uitspraak protestcommissie: 
Er is weliswaar sprake van onjuiste uitleg door OW, maar Zuid kan zien dat er 

sprake is van foute uitleg en dat er sprake is van lage kleuren.  Door geen 
slempoging te doen en arbitrage te vragen, profiteren NZ ten onrechte van de 

situatie. Beslissing: Tafelresultaat wordt gehandhaafd. 

 
Commentaar NZ-paar: 

Oost behoort bij de aanvang van het uitspelen aan te geven dat de uitleg van 
W onjuist is; dat deed hij niet. Dat de arbiter werd geroepen nadat er door Z 

was uitgekomen heeft hiermee natuurlijk te maken.  
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Bij navraag door N kwam O niet met een adequate uitleg; pas in 
aanwezigheid van de arbiter gaf hij opening van zaken.  

 
Het doublet van Z wil helemaal niet zeggen dat hij iets wel of niet heeft 

gezien; dat N dit heeft ingelaten had te maken met zijn klaver-bezit.  
 

Wat Z allemaal wel of niet kan zien is niet aan de orde. 
Alerteerverplichtingen hangen niet af van wat de tegenpartij allemaal zou 

moeten kunnen zien. 

 
Een protestcommissie behoort in zijn/haar uitspraak geen kwalijke motieven 

toe te dichten aan de arbitragevragers als zouden dezen doelbewust misbruik 
hebben willen maken van de niet door hun toedoen ontstane situatie. 

 
Ten slotte kan O, toen hij de zijns inziens onjuiste uitleg door N meende te 

moeten overnemen, er misschien van leren dat als een bepaalde situatie 
door zijn nalatigheid is ontstaan hem dan een zekere bescheiden 

terughoudendheid past. 
 

Opmerking Oost (ontvangen na de uitspraak van de Protest Commissie 
Om maar met de deur in huis te vallen: nee, de protestcommissie heeft me 

niet gehoord. Dat verbaasde me niet, klip en klaar als de zaak was/is. Ik heb 
wel gevraagd om een protestcommissie van gekwalificeerde spelers te 

vormen. Overigens nadat ik op de uitslag van de eerste ronde zag dat het 

resultaat van dit spel was veranderd in 6SA contract voor NZ. 
 

De gang van zaken, zoals ik die beleefd heb? Ik speelde met m’n dochter, 
weliswaar getalenteerd en al naar de tweede divisie paren gepromoveerd, 

maar toch een groentje: nog geen duizend meesterpunten. Ze had nog nooit 
van 1SA-2SA, bedoeld als twee niet nader genoemde vijfkaarten, gehoord.  

Mijn schuld. Ze heeft niets gealerteerd en uitleg gegeven zoals zij de bieding 
ervaarde. 

 
Ik ben geen kenner van de spelregels. Mijn opvatting over spelregels is 

simpel: wie in overtreding is dient straf te krijgen. Dat was ik dus. Helaas 
heb ik vaak genoeg ondervonden dat de wet zich aan de overtredende partij 

schaart. Onder het motto van je hoeft jezelf niet vrijwillig naar de slachtbank 
te laten leiden, mag je jezelf veelal corrigeren- en dat heb ik gedaan. 

Schande. 

 
Ik had niet de indruk dat NZ ontevreden waren over het resultaat: vijf down, 

plus 1400. Dat veranderde wellicht toen het bijbehorende percentage bekend 
werd. Iets in de twintig procent, meen ik me te herinneren. Hoe dan ook, op 

zeker moment verscheen de arbiter aan tafel (er was al gewisseld) en 
vertelde me dat het resultaat nader beoordeeld zou worden. 

Geen idee of NZ tussentijds geklaagd hebben. Geen idee of de arbiter op 
eigen initiatief handelde. Ik heb er geen big issue van gemaakt en alleen 

gevraagd of er een protestcommissie was geformeerd (nee) en als die 
geformeerd werd dat er dan een beroep op gekwalificeerde spelers werd 

gedaan. De rest van de zaak is genoegzaam bekend. 
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Rob: 

Omdat we in deze zaak verschillende opties zagen, van OW 2SA X -7 -2000 
voor OW en +2000 voor NZ tot NZ 6SA +1440 voor NZ en -2000, vroegen we 

de visie van een topcollega, die noemen wij voor het gemak: ‘Oom’. En we 
‘kunnen ons allen vinden in Ooms visie, en die luidt: 

 
Ook met de juiste uitleg van west (lengte in de lage kleuren) is het niet 

vreemd om na een gedoubleerd 2SA-contract ‘te vluchten’ naar 3. Maar het 

rammelen van de afspraak is reden genoeg om OW geen top te geven. 

 
Daarom geven we OW de score van -1440 (NZ 6SA C); voor NZ handhaven 

we de score van +1400 (3 X -5). 

 

Oom voegde daar nog aan toe dat als zuid NIET had gedoubleerd, hij 

waarschijnlijk wél het 3kl-bod zou zien als een overtreding. Maar daar hoeven 
we verder niet over na te denken J. 

 
Dit is onze uitspraak. En wat jullie ermee doen is geheel aan jullie. 
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Alle ontvangen antwoorden op de openingsvraag 
 
Een risico volle actie, met die harten 2 en 3, maar de actie wordt beloond met 

GEEN wijziging. 
Hadden ze maar moeten accepteren......toch? 

 

Zuid gaat in de fout (art 16C2), derhalve arbitrale score (art 16C3), hoe 
die er uit ziet hangt af van de noordhand. 

 
Als je mijn tegenstander was geweest had ik veel moeite gehad met je 

openingsbod. 
Ik ben meer een speler (ondanks dat ik uiteraard graag goed wil spelen 

met het beste resultaat) een voorstander van sportief spel en dit komt 
bij mij alles behalve zo over, vooral omdat ik je als tegenspeler nooit 

eerder met 13 punten 1SA heb zien openen. 
 

Volgens art. 30, B1a mag Zuid 1SA openen. 
Art 16C2 is niet van toepassing. 

 
Zonder wetenschappelijke onderbouwing en zonder regelboekje voel ik 

ervoor om 50/50 uit te keren. Het is wel raar dat je voordeel krijgt uit 

een fout. 
 

Ik laat het resultaat staan. 
 

Mijn gedachte is dat  artikel 10C3 :de partij die de onregelmatigheid beging, de 
meest voordelige keus mag maken hier van toepassing is. 

m.i. is er niets mis met de anticiperende opening. 
Goed dat partner geen transfer gaf, want dan had ik daarop moeten passen? 

 
De hand van openaar voldoet qua verdeling aan SA hand, maar als het niet in 

overeenstemming is met de systeemkaart van de openaar dient de uitslag 
/852door mogelijk voordeel worden aangepast naar 2SA +1. 

 
Waarom open je niet als altijd en pas je aan naar 1SA? 

Je partners bieding is gewist en daar heb jij formeel geen weet van , dus bied 

je als gewoonlijk 1 ruiten. Jouw anticipatie op een pas kan niet door mijn 
beugel ! 

Ik corrigeer naar 2SA+1, met een bestraffende vinger en een knipoog. 
 

Ik heb aan jouw RT een volledige uitleg gegeven van de regels bij het accepteren 
en niet accepteren. 

Voordat jij begint te bieden heb ik dat nog een keer herhaald, om er zeker van te 
zijn dat jij ook weet wat jouw rechten (en plichten) zijn. 

Dat jij in een voorzienige blik je kaart als een 1 SA opening waardeert, is een risico 
die je zelf neemt en waarbij je afwijkt van de systeemkaart waarop bi 1SA staat: 

(14) 15-17 18) punten. 
Je maakt geen gebruik van de info van de ingetrokken bieding. 

Jouw partner weet niet dat jouw hand hieraan niet voldoet.  
De 3SA verhoging is opgelegd na de 1SA opening. 
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Aangezien de bieding van partner niet vergelijkbaar is met de 

ingetrokken bieding geldt dus het bepaalde in: art 16c n.v.t. art26b 
n.v.t. art 72c dit geldt voor je partner dus n.v.t. voor jouw opening. 

 
Resultaat blijft staan. 

 
Artikel 10 is niet van toepassing indien in strijd met artikel 16C2. 

16C2 is duidelijk: Er mag geen bieding gedaan worden door de overtredende 
partij die gesuggereerd is door de ingetrokken bieding. 

De arbiter zal een arbitrale score moeten toepassen volgens artikel 12C1, 
daar de meeste paren 2SA+1 speelden zal dat ook hier het resultaat worden. 

 

Ik vind dit een moeilijke. Heeft de niet overtredende partij nu wel of niet een 
slechter resultaat gehaald door deze overtreding? 

Door het kiezen van 1SA (wat hier goed uitpakt) wel, daarvoor behoeven ze niet te 
worden benadeeld. 

Daarom krijgen ze van mij een score gemiddelde + 
Voor Rob en zijn partner laat ik de score staan. 

 
Als voor noordhand Stayman of Jacoby geen mogelijke volgbod is, laat ik uitslag 

staan, anders arb.score. 
 

Er is gebruik gemaakt van de ingetrokken bieding (zijn openingsbod 
was anders door de ingetrokken bieding) dus volgt een arbitrale score.  

Bij 10C3 is het alleen de niet overtredende partij die de meest 
voordelige keuze mag maken! 

 

Ik ben van mening dat je toch onrechtmatig gebruik hebt gemaakt van 
de Pas! 

 
 

Bedoel je 10 c3 of 10 C4? 
Maar op basis van 72c  draai ik de score terug naar 2SA plus 1 

Volgende keer beter. 
 

Bieding acc. 
Score naar 2sa +1 

 
Leuk geprobeerd, maar nee ik zal de score terugbrengen naar 2SA + 1. Het 3 

SA bod zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de pas van partner en de 
daaruit voortvloeiende informatie. Deze hand wordt door jou nooit geopend 

met 1SA, dus is het bod ingegeven door de OI uit de pas van partner. Art 10C 

is niet van toepassing want dit is geen bieding conform jullie afgesproken 
systeem, zoals uiteraard blijkt uit jullie systeemkaart. Dus ook geen 

beschikbaar alternatief! Daarbij wie zegt mij dat je met 1 SA de andere partij 
met mogelijk 27 punten niet uit de bieding wilt houden? Je hebt hoe dan ook 

de schijn (en waarschijnlijk meer) tegen. Overigens was 3 SA down gegaan 
dan blijft de score gewoon staan. De arbiter is er niet om je tegen je eigen 

kamikaze gedrag te beschermen.  
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Een 1 SA bod met 13 punten dient gealerteerd te worden, volgens de 
Alerteerwijzer. 

Welke biedingen moet u alerteren? 
- De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan 

bevatten. 
Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd: 

De wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet-
overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het wel of 

niet alerteren. 
Dit kan een arbitrale score tot gevolg hebben. 

 
Volgens mij moet de arbiter hier met een arbitrale score de schade van 

de niet overtredende partij herstellen. 

 
Zuid heeft gebruik gemaakt van ongeoorloofde informatie door 1SA te bieden, 

terwijl hun systeemkaart 1 doet verwachten. Dit betekent een arbitrale 

score: 2SA +1 ipv 3SA. 

 
Ik draai jouw 3SA terug naar 2SA+1.  

Je openingsbod van 1SA is nadrukkelijk ingegeven door de pas voor de beurt 

van de partner, normaal zou je met 1♦ openen en dat past ook bij de hand en 

de HP. 

Ik mag aannemen dat je niet 10C3 maar 10C4 bedoelt, hier wordt voor de 
overtredende partij echter nadrukkelijk 16C2 aangehaald, o.i. uit een 

ingetrokken handeling. Daarvan is hier sprake. 
 

De score blijft wat mij betreft staan. Jouw beroep op artikel 10C3 juncto artikel 72C 
snijdt hout, nu artikel 72C spreekt over: “een overtreder er zich ten tijde van zijn 

onregelmatigheid …” en daarmee voor jou niet van toepassing is.  
 

Ik mag de informatie van de geannuleerde bieding niet gebruik maken. 

Door 1SA te openen maak ik gebruik van het feit dat de bieding is 
geannuleerd. Ik ben dus in overtreding. Beter is eerst te vragen welk 

bod vergelijkbaar is met pas in de eerste hand. Is dit naar arbiters 
mening elk bod dat als minimumwaarde minder dan een opening 

belooft, dan kan ik gerust 1 openen.  

 

De arbiter heeft de voorwaarden genoemd in 10C uitgelegd, heeft tevens nagegaan 
of 72C niet van toepassing is(besef van mogelijke nadeel); Zuid heeft geen overleg 

met zijn partner gehad, en volgens 10C 4 mag de OP de meest  gunstige bieding of 
speelwijze kiezen(net zoals volgens 10C 3 de NOP dit mag); Zuid kiest voor een 

psych(hopend op voldoende punten bij partner voor een manchebod van 3SA 
waarna Zuid moet passen omdat dit niet vergelijkbaar is). Mijns inziens is een en 

ander volgens de regels afgehandeld en is er geen reden tot aanpassing. 
Bovendien: er is altijd nog 23C(zoals de arbiter ook reeds vermeld heeft). 

  

Volgens mij is artikel 10C3 niet van toepassing 
 

Ik zou 3SA laten spelen en op het einde van het spel eventueel voordeel 
voor NZ weghalen. NZ maken gebruik van de eerdere overtreding 

(bieding voor de beurt) door tactisch anders te bieden. 
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Naar mijn idee moet Noord de 1 sans opening alerteren.   Zwakke 1 sans opening !!  

Nu doet Zuid zich voor als een normale sans opening van 15-17 pnt.  
En is het logisch dat noord 3 sans biedt. Naar mijn idee heeft zuid hier gebruik van 

gemaakt. De voordeligste keus dus ! 
  

Er is geen onrechtmatigheid uit voortgekomen. de arbiter geeft noord-zuid gelijk. 
De score wordt gehonoreerd. 

 
Lijkt mij duidelijk: Resultaat corrigeren naar 2 sa +1 

1. Ondanks dat 3 SA er in zit heb je wel duidelijk misbruik gemaakt van de 
informatie door 1 sa te bieden 

2. En je partner haakt daar op in door met 11 punten 3SA ( we hebben 

samen 26 -28 punten  
3. Daardoor kom je in 3 SA  ene met een nette bieding komt niemand daar in  

 
Ik vind dat de WL een arbitrale score moet bepalen (b.v. 2SA + 1 als dat 

redelijk is maar ik neig zelfs naar een straf voor de overtreders. 
De verwijzing naar 10 C3 in de opgave lijkt me een tikfoutje en moet m.i. 10 

C4 zijn aangezien het hier de overtredende partij betreft. 
Art 16 B1a en ook 16 C2 laat de gekozen bieding van 1SA niet toe omdat 

deze is gedaan a.g.v. de informatie uit de overtreding. 
 

Volgens mij heb je als Zuid WEL informatie uit de pas van Noord 
gehaald, de arbiter heeft je vooraf als eerste vermeld dat jij geen 

gebruik mag maken van de geannuleerde bieding van je partner. 
 

Je zegt zelf al deze hand in alle andere gevallen met 1-Ruiten te 

openen. 
 

Volgens mij mag dit niet omdat je met de 1 SA juist wel anticipeert op 
partners geannuleerde bieding. 

En het is helemaal niet nodig want met een 1 Ru opening komt partner 
op 1 niveau, of met een negatief doublet, altijd wel in de bieding. 

 
Art. 10C3 is niet van toepassing want de keuze is aan OW, de niet-

overtredende partij, niet aan NZ de overtreders. 
 

Volgens 16C2 (…. Een speler van een overtredende partij mag geen 
bieding doen die onloochenbaar gesuggereerd is boven een andere, als 

die andere bieding een logisch alternatief is.). 
 

Er is hier niets gesuggereerd, het enige wat Z weet is dat N geen opening heeft. 

Zuid neemt een risico, maar hij mag bieden wat hij wil (30B1a). 
  

Mijn conclusie: Jammer voor OW, maar het had ook anders kunnen aflopen - 
volgende spel. 
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Ik vind die bieding van 1SA wel heel slim maar ik ben het toch met de 
tegenstanders eens: zonder die geannuleerde pas zou jij 1 hebben geboden. 

Als je in mijn stevige handen was gevallen had ik het resultaat teruggedraaid 
naar 2SA + 1. 

 
Oost zou het toch mogen accepteren en dat is de linkertegenstander en 

niet de rechter. 
 

Partners bod is gebaseerd op de pas voor de beurt o.i. 
Wordt terug gedraaid naar 2SA +1 

 
Ik zou op grond van artikel 23 een arbitrale score toekennen. 

 
 

1. Artikel 10C3 biedt de niet-overtredende partij de keuzemogelijkheid. Dus hierop 

kun je je niet beroepen. 
2. De 1SA opening valt onder artikel 40C1. 

 
Ik zou dus geen rechtzetting laten plaatsvinden en de score van 3SA laten staan. 

Wel zou ik ter verduidelijking aan de tegenspelers mee willen geven dat een 
dergelijke bieding ook foutief kan aflopen en een 0 kan opleveren. Dit om een 

eventueel onrechtvaardigheidsgevoel bij de tegenspelers weg te nemen. 
 

Normaal open je 1♦, nu doe je een 1SA bod om artikel 23 te 

voorkomen. Je maakt dus van de situatie gebruik en dat mag niet 
volgens 16C2. Dus zou ik artikel 72 toepassen. 

Het zou voor mij anders liggen wanneer je 15pt, 5krt ♥ met een SA 

verdeling (min of meer voor sterkere spelers), dan heb je een keuze. 
 

Ik zou het contract ook een AS geven: 2SA+1 

Artikel 10C3 geeft de niet-overtredende partij de keuze......... 
En de opening van 1SA geeft aan dat de bieding gebaseerd is op de 

informatie van het ingetrokken bod. 
Dat mag dus niet. 

normaal wordt er 1 ruiten geopend en komen NZ in 2SA. 
 

Artikel 30B1a: Wanneer de overtreder gepast heeft terwijl zijn partner aan de 
beurt was, of als zijn LT aan de beurt was en de overtreder daarvoor geen 

bieding heeft gedaan: (a) mag de partner van de overtreder als het zijn 
reglementaire beurt is om te bieden, elke reglementaire bieding doen, maar 

artikel 16C2 is van toepassing;  
Komen we dus in 16C2 terecht waar staat:  Een speler van een 

overtredende partij mag geen bieding of speelwijze kiezen die onloochenbaar 
gesuggereerd is boven een andere, als die andere bieding of speelwijze een 

logisch alternatief is.  

De ingetrokken bieding is niet-geoorloofde informatie, en je zou nooit 
1SA hebben geopend zonder die informatie, maar 1ruiten. Ik vermoed dat de 

juiste uitslag bij correct bieden 2SA+1 zou zijn en dat lijkt me een mooie 
arbitrale score om vast te stellen. 

 
Dat mag. 
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Partner Noord heeft 11 punten dus er is geen sprake van een kunstmatige bieding. 

Art. 30 is van toepassing i.p.v. art 31. Art. 30 B 1 (b) zegt dat de overtreder als het 
zijn reglementaire beurt is om te bieden elke reglementaire bieding mag doen en (i) 

als de bieding een vergelijkbare bieding is is er geen verdere rechtzetting. Volgens 
art. 23 A 2 is een bieding die een ingetrokken bieding vervangt een vergelijkbare 

bieding als ze een deelverzameling vormt van de mogelijke betekenissen van de 
ingetrokken bieding. Art. 16 C 2 is niet van toepassing en de niet-overtredende 

partij is niet benadeeld (art. 23 C). Het toekennen van een arbitrale score is niet 
aan de orde.  

Mijn conclusie is dat de score blijft staan. 
 

Ik zou artikel 12 toekennen en een arbitrale score geven 

van 2SA + 1. 
 

Er is gebruik gemaakt van de ingetrokken pas. Het 3 NT bod kan niet 
door de beugel. AS. 

 
Een lastig probleem. 

Enerzijds mag een speler bieden wat hij/zij wil, zolang partner niet weet dat je een 
truc uithaalt. 

Anderzijds maakt openaar wel gebruik van de info dat partner geen opening heeft. 
Slimmigheidje om te redeneren dat je bij een bod van partner zoals 1 SA of 2 SA 

moet passen dus daarom maar 1 SA opent met deze inderdaad mooie hand. 
Ik zou, ondanks 16.C2 deze score laten staan maar ben heel benieuwd naar jouw 

verhaal. 
 

16C2 geldt hier, dus mag niet. 10C4 kan bijvoorbeeld gelden als je weet 

dat partner verder moet passen. Anders niet. 
 

Volgende keer beter lezer. Art. 10C3: “Wanneer deze spelregels de niet-
overtredende partij een keuzemogelijkheid bieden na een door een 

tegenstander begane onregelmatigheid, is het correct de meest voordelige 
keuze te maken.” Jij was lid van de overtredende partij, dus die vlieger gaat 

niet op. 
Een goede manier om zulke kwesties te beoordelen is ‘het scherm’. 

Veronderstel dat de partner van de overtreder niets ziet en hoort van wat zich 
afspeelt - dus geen OI krijgt - wat zou dan zijn gebeurd? Je opent dan wel 

1Ru en eindigt waarschijnlijk in 2SA, dat +1 wordt gemaakt. Dat wordt dus 
de AS. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Als een zeer ervaren speler die 
bovendien gediplomeerd WL is, zoiets flikt, namelijk flagrant gebruik van OI, 

en een poging doet de arbiter op het verkeerde been te zetten, lijkt me een 

straf op z’n plaats. Een kwart top is wel heel genadig, lijkt me, dus kom je er 
nog goed af. 

 
In artikel 10 c 3 wordt gesproken over de rechten van de NIET 

overtredende partij. 
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Als je partner voor de beurt opent , behoort die - samen met jou - tot de 
overtredende partij. 

De wedstrijdleider zou m.i. moeten zeggen  tegen je, dat deze vorm van 
gebruik maken van info en anticiperen niet is toegestaan en  het daardoor 

verkregen bijzondere goede resultaat voor jou en je partner  moeten 
terugdraaien naar 2SA+1 , als dat het gemiddeld behaalde resultaat is.   

 
Ik behandel de openingsvraag als volgt: 

Het begin, waarin ik het een en ander uitleg is geheel correct. 
Daarna bied jij om de gegeven reden 1SA. 

Dat kan echter door mij niet goedgekeurd worden. Je zegt zelf dat je 

deze kaart zou openen met 1♦. Er is slechts één reden waarom je daarvan 

afwijkt en 1 SA opent. En die reden is een actie van partner. Deze actie is 

anders dan informatie door correct bieden. Dus is deze informatie 

ongeoorloofde informatie waar je geen gebruik van mag maken. 
De uitslag wordt teruggedraaid naar 2SA +1 . 

Wat betreft artikel 10C3: Dit heb je verkeerd gelezen of verkeerd begrepen: 
Uitsluitend de niet overtredende partij mag de meest voordelige keus maken, 

niet de overtredende partij. 
 

De score van 3SA zou ik terugbrengen naar 2SA+1 omdat: 
1) overtredende partij via artikel 10C3 indirect gebruik heeft gemaakt 

van ongeoorloofde informatie ("de pas"). 
2) ik als arbiter de niet overtredende partij schadeloos wil stellen. 

  
Toepassing art. 10C3 correct toegepast. 

 
Best weer moeilijk, omdat achteraf blijkt, dat tegenstanders benadeeld 

zijn. 

Als duidelijk is, dat Zuid geen informatie heeft gebruikt van Noord's Pas 
voor de beurt en alleen anticipeerde op de consequenties van de regels; 

dan is verdere rechtzetting niet van toepassing. 
Toch zou ik een correctie tot ieders tevredenheid ook accepteren. 

 
1e: Het betreft niet art 10.C.3 [= de niet-overtredende partij], maar art. 

10.C.4.! 
2e: art. 16.C.2, 16.C.3 en 72,C. = eventueel AS. 

3e: Code of Practice: Ik zou pollen. 
 

Ik snap er niets van. 
Jij schrijft: 

"Uiteraard laat ik mij ook niet onbetuigd. Ik voer aan dat volgens artikel 
10C3 de partij die de onregelmatigheid beging, de meest voordelige 

keus mag maken". 

Artikel 10C3 gaat over de niet-overtredende partij, die de meest 
voordelige keus mag maken. 

Dat zijn dus zijn tegenstanders. 
Verder moet Noord een met zijn bvdb een vergelijkbare bieding doen. 

Hij past voor de beurt en zijn bijbod op die 1SA is 3SA. 
Nou niet bepaald vergelijkbaar met zijn eerdere pas. 
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Het genoemde artikel 10C3 geldt voor de niet overtredende partij. 
In dit geval is 10C4 van toepassing. 

Daarin wordt verwezen naar artikel 16C2. 
De 1SA opening komt echter niet voort uit de overtreding van partner, maar uit de 

gevolgen van de rechtzetting. 
Hier is dus strikt genomen geen sprake van informatie uit een ingetrokken 

handeling. De Pas voor de beurt van partner bevatte niet de informatie die tot de 
1SA leidde. 

Ook de verwijzing naar artikel 72C gaat niet op, omdat de 1SA opening niet de 
intentie heeft om de tegenstanders te benadelen, maar om mogelijk nadeel voor de 

eigen partij te voorkomen. 
Het opteren voor deze (achteraf) gunstige bieding is dus toegestaan.  

 

Deze hand tonend aan 8 paren van jouw speelsterkte gevraagd naar het 
openingsbod leveren geen enkele 1 SA op en uitsluitend 1 ruiten openingen. 

Derhalve besluit ik dat het openingsbod dus blijkbaar toch voortijdige bieding 
beinvloed is en pas ik het resultaat aan naar 2 SA +1. Bovendien zou ik een 

aantekening maken van sjoemelgedrag, waardoor er mogelijk een 
toekomstige spelers straf zou kunnen ontstaan bij herhaling... 

Ik weet dat ik streng ben maar jouw handelswijze heeft anders veel nadeel op 
de overige 'meeste paren'. 

 
Kom Rob, dit heb je toch niet echt nodig: be a sportsman en geef 

hooguit je partner een extra betaalbeurt wegens onoplettendheid! 
Je bedoelt waarschijnlijk art10C4. 

Het mag niet omdat ook een pas informatie geeft waarvan je geen 
gebruik mag maken. De informatie is dat overtreder geen opening heeft 

dus het bieden van een nieuwe kleur ( geeft aan de mogelijkheid van 

een opening of sterker) heeft als effect dat jij moet passen. Wel mag 
overtreder een bieding doen die vergelijkbaar bv 1Sa 6-9p of 2Sa 

10/11p of het openingsbod verhogen. Door nu je hand duurder te 
verkopen maak je dus gebruik van deze wetenschap. 

 
Voor jij begon met bieden heb ik je uitgelegd dat 

- dat als partners bod wél door jouw controle komt van vergelijkbaar, je het 
resultaat achteraf kan aanpassen als je meent dat mijn tegenstanders toch 

zijn benadeeld door deze onregelmatigheid. 
Jullie hebben nu een goede score door jouw beslissing om met 1SA te openen in 

plaats van normaal 1R. Deze beslissing is ingegeven door de bieding voor de beurt 
en de consequenties (jouw angst om te moeten passen).  Ik pas dus de score aan 

naar 2SA+1 waarmee jullie voordeel (dat voortkwam uit de pas voor de beurt) is 
weggenomen. 

Hiermee wordt m.i. recht gedaan aan 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 de schade” 

 
Niet omdat jij het bent, laat ik het staan. Je hebt weliswaar gebruik gemaakt van 

de wetenschap dat je partner gepast heeft, maar niet direct van specifieke info die 
daarin besloten ligt. Mijns inziens mag je nu een voordelige keuze doen, wat dat 

ook is. 
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Een kleine misrekening van je😞. 

Art 10 C is de niet overtredende partij ipv de overtredende. 

Art 16 D 2 is het voor jou bestemde artikel.😊 

 

Mijn eerste opmerking zal zijn dat je artikel 10C3 ten onrechte aanroept 
omdat die is bedoeld voor de NIET-overtredende partij. Die mag bij de keuze 

om de pas voor de beurt al dan niet te accepteren kiezen voor de (voor hen) 
meest voordelige keus.  

Het staat je wel vrij om elk bod te doen dat je wenst zolang partner niet weet 
van bewuste afwijkingen van hun systeem en dat bod niet is gedaan door 

kennis van de ingetrokken bieding. Partner is natuurlijk niet op de hoogte dat 
je hebt geboden zonder een “echte” sans verdeling en sans-punten. Hij heeft 

terecht besloten om jouw bod te verhogen naar 3 SA. Hij zou dat niet hebben 
gedaan als je “nornaal” 1 ruiten zou hebben geopend. Ik wijzig de score in 

2SA+1 omdat je gebruik hebt gemaakt van de informatie die je hebt 

geconcludeerd uit de ingetrokken bieding. 
 

10c3 is niet van toepassing, c4 wel 
Mag zuid anticiperen?? Mi wel ,de info dat dat hij wellicht moet gaan passen is 

legaal 
Dat het geen ramp wordt is een gelukje dat niet via 23c hoeft te worden 

gecorrigeerd.  
 

Artikel 10C3 geldt niet want wij zijn de overtredende partij. 
Ik had moeten openen met 1R, maar dat heb ik niet gedaan zie art. 

16C2. Ik heb iets gedaan met de informatie die ik kreeg door de pas 
van mijn partner. Ik kan een arbitraire score toepassen. 

 
Zuid (jij) vergist zich met zijn verweer, artikel 10 C3 geldt voor de niet 

overtredende partij. 

Dat gezegd hebbende maak ik de tegenstander duidelijk dat jij het risico op een 
slechte score mag nemen met je bod , of zou ik ook geroepen zijn als 3Sa was 

down gegaan? 
Het slechte resultaat is niet veroorzaakt door een beslissing van de arbiter, maar 

door beslissingen van de spelers, er volgt dus geen arbitrale score. 
 

Art. 16C2 is volgens mij van toepassing. Een arbitrale score (2SA-contract) 
volgt. 

 
Ik zou vragen of het normaal is dat er 1SA geboden wordt met minder dan 15 

punten en zo niet dan moest er met 1R geopend worden. De score zou dan 
uitkomen op 2SA net zoals de rest. 

 
Volgens 16C2 mag zuid geen informatie gebruiken die voort komt uit de 

ingetrokken bieding van noord, zuid doet dat wel. Als volgens de arbiter 

OW benadeeld is door het bieden van zuid komt er een A.S. 
  

1 SA is 15/17 punten en een SA verdeling. 
Met zo'n mooie dichte ruitenkaart en een serie in klaver, is een psyche zeker de 

moeite waart. De 3SA laat ik dan ook staan, ondanks de 13 punten opening. 
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Ik denk dat score moet worden teruggezet naar 2SA+1. Overtreders hebben 
voordeel van de situatie. 

 
De mogelijkheid om de meest voordelige keuze te maken geldt voor de NIET-

overtredende partij (13C3, niet voor de partij die de overtreding begaan 
heeft. 

De score wordt aangepast:  2SA + 1, en benadrukt wordt nog eens dat het 
echt niet de bedoeling is gebruik te maken van zo’n ongeoorloofde info. 

 
Het bieden gaat terug naar de openaar en op dat moment geldt volgens mij 

wel degelijk artikel 16C2 en 3. Ik beoordeel het 3SA door partner nadien wel 

als vergelijkbaar (8-11 is een deelverzameling van 0-11 😊) maar dat 

verandert mi niets aan de overtreding vd openaar om nu obv de overtreding 

(anticiperend op…) 1SA te openen. 

Ik zou een arbitrale score toekennen. De vraag is echter welke. Het is goed 
mogelijk dat er na een 1 Ru opening ook in 3SA wordt geeindigd maar de 

frekwentiestaat laat zien dat dit niet evident is. Met 24 punten en een 
vijfkaart lijkt 3SA een redelijk contract dus mogelijk zorgt tussenbieden van 

de tegenstanders na een 1 RU opening dat hebben bemoeilijkt anders zouden 
de meeste paren toch niet in 2SA +1 zitten. Als er maar 1 keer #SA op de 

frekwentiestaat staat draai ik de uitkomst terug naar 2SA+1. 
 

Ik zou het laten staan. 
 

Art.10c3 is bedoeld voor de niet overtredende partij . Dus hier niet van 
toepassing.  

Zuid maakt hier gebruik van de overtreding door noord. Deze informatie 
mag hij niet gebruiken.  

Ik zou een arbitrale score geven. 

 
Dit kan niet door de beugel, dus een arbitraire score. 

 
Mijns inziens is hier zoals art. 30 zegt art. 16c2 van belang: de overtredende 

partij mag geen voordeel trekken uit de ingetrokken handeling, dus bieden 
van 1SA mag niet ( tenzij dit een normale bieding zou zijn volgens hun 

systeemkaart!) 
Art. 10c2 heeft betrekking op de NIET-overtredende partij. 

Ik denk dat het resultaat  gecorrigeerd moet worden in 2SA +1. 
 

Dat verhaal over 10C3 kan ik niet volgen; klopt volgens mij ook niet … 
“ Anticiperen”  is volgens mij niet verboden, dus ik laat de score staan. 

Als 3SA down gaat heb je pech, als je het maakt heb je geluk. 
Ik kan geen artikel vinden wat zegt dat dit niet geldt na een bieding voor de beurt 

van partner. 

 
3SA geboden en gemaakt is voor mij akkoord. 

Partner Noord weet op dat moment niet dat er in Zuids 1SA bod slechts 13 punten 
zitten. Noord zal verbaasd reageren als hij dat achteraf te horen krijgt. 
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Art.10c3 is bedoeld voor de niet overtredende partij . Dus hier niet van 
toepassing.  

Zuid maakt hier gebruik van de overtreding door noord. Deze informatie 
mag hij niet gebruiken.  

Ik zou een arbitrale score geven. 
 

Ik zou een arbitrale score geven omdat er gebruik gemaakt is van 
ongeoorloofde info. 

 
Erg lastig, ongeoorloofde info voor zuid. Toch kan ik niet vinden waarom dit niet 

zou mogen. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


