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Voor arbiters en bridgers die correct en met plezier willen arbitreren en bridgen 
 

Redactie: 

Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen en Rob Stravers, eindredactie 

 

Inhoud 
 
Op pagina 7 begin ik met Geopende Dossiers 

 
 

Maar nu eerst: Zoek de overtreder(s) … 
 

Vorige week legde ik een spelregelvraagstuk voor aan alle ontvangers van 

pakket A. Ruim honderd arbiters en bridgers die zich interesseren voor de 
spelregels gaven hun visie.  

 
Voor degenen die daar niet aan toekwamen geef ik eerst het volledige 

vraagstuk, de juiste aanpak leest nu eenmaal veel prettiger als je eerst zelf in 
de materie hebt geroerd. 

 
Daarna geef ik de correcte rechtzetting en een overzicht van de (ruim 

honderd) ontvangen antwoorden. 
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De situatie 
 

Oost gever 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    pas    ≈   H V B 2 

pas  pas  pas     A B 4 3 

 A V 

 A H 6 

 

Nadat zuid zijn punten heeft opgeteld en al genoot van verschillende 
slemvisioenen, ziet hij dat zijn tafelgenoten aanstalten maken hun 

kaarten op te bergen! Zijn opmerking: ‘Ja, wacht even, west bood voor 
zijn beurt, ik heb nog niet geboden’, wordt door oost afgedaan met:  

‘Dat is dan jammer voor je; je partner accepteerde met zijn pas de door 
west voor de beurt gedane pas, en na vier achtereenvolgende passen is 

het bieden afgesloten.’ 

 
Vraag 1 

 
Jij hebt de eer als arbiter te worden uitgenodigd. Tot welk oordeel kom jij? 

 
a. Je partner accepteerde met zijn pas wests pas voor de beurt. Het bieden is 

inderdaad afgelopen en gaat de boeken in als ‘rondpas’. 

 
b. Ik (de arbiter) mag zuid alleen een bod laten doen als oost of west mij dat 

verzoekt. Zien ze van dat recht af, dan moet een ‘rondpas’ worden 

ingevoerd. 

 
c. West, noord én oost zijn met hun pas in overtreding; hun passen 

worden alle drie geannuleerd en zuid krijgt alsnog het (bied)woord. 

 
d. Alleen west is in overtreding; de drie passen worden geannuleerd en zuid 

mag nu bieden. 

 
e. De spelregels voorzien niet in deze zeer unieke situatie. Daardoor kan ik 

(de arbiter) naar eigen inzicht handelen; ik beslis dat we de drie laatste 

passen vergeten en dat zuid nu mag bieden. 

 
f. Anders, namelijk: 

 
Opgelet! 

Pas nadat je jouw rechtzetting hebt vastgesteld – desgewenst met 
behulp van je spelregelboekje en/of ArbitreerWijzer-app, mag je naar 

de volgende pagina voor de tweede vraag! 
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Voorbereiding op vraag 2 
  

Oost gever 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    pas     ≈            H V B 2 

pas  pas  pas     A B 4 3 

 A V 

 A H 6 

 
In het spelregelboekje staan de volgende teksten: 

 

Artikel 29A 

Verlies van het recht op rechtzetting 
Na een bieding voor de beurt mag de LT van de overtreder bieden als hij dat 

verkiest. Het recht op rechtzetting gaat in dat geval verloren. 

 

Artikel 17D3 

Wanneer na een bieding driemaal is gepast, is het bieden niet beëindigd als een 

van deze pasbiedingen een pas voor de beurt was en een speler als gevolg daarvan 

zijn rechtmatige biedbeurt ontnomen werd. Als dit gebeurt, gaat de bieding terug 

naar de speler die zijn beurt heeft gemist. Alle volgende pasbiedingen worden 

geannuleerd en het bieden gaat normaal verder. Artikel 16C is van toepassing op 

de geannuleerde biedingen; elke speler die voor zijn beurt paste, beging een 

overtreding.  
 

Artikel 16C 

Informatie uit ingetrokken handelingen 
Ingeval een bieding of spelen conform de spelregels ingetrokken wordt, 

geldt: 

1. Voor een niet-overtredende partij is alle informatie geoorloofd die 

voortkomt uit een ingetrokken handeling, ongeacht welke partij deze 

handeling heeft verricht. 

2. Voor een overtredende partij is informatie die voortkomt uit een 

ingetrokken handeling van de eigen partij of uit ingetrokken 

handelingen van de niet-overtredende partij, niet geoorloofd. 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.  

3. De wedstrijdleider moet een arbitrale score toekennen (zie 

artikel 12C1) als hij van oordeel is dat een overtreding van C2 

hierboven de niet-overtredende partij heeft benadeeld. 

 

 

Met deze teksten in de hand kijk je opnieuw naar het vraagstuk 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.17%20De%20biedperiode.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.16%20Ge-ongeoorloofde%20informatie.html
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Oost gever 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    pas     ≈   H V B 2 

pas  pas  pas     A B 4 3 

 A V 

 A H 6 

 

Resumerend 
 

 Uit het vraagstuk blijkt dat west voor de beurt paste en dat noord wests 

bieding voor de beurt accepteerde met zijn pas. 

 

 Na de derde achtereenvolgende pas, worden deze drie passen – volgens 

artikel 17D3 – geannuleerd en gaat het bieden terug naar zuid, waarna het 

bieden normaal wordt voortgezet.  

 

 In artikel 17D3 wordt verwezen naar artikel 16C. 

 
 

Vraag 2 welke invloed heeft artikel 16C op deze zaak? 
 

a. Geen enkele; met het accepteren van wests pas voor de beurt, ging het recht 

op rechtzetting verloren. Alle ingetrokken passen zijn geoorloofde informatie 

voor alle spelers. 

 

b. Alle ingetrokken passen zijn alleen voor OW ongeoorloofde informatie.   

 

c. Alle ingetrokken passen zijn voor alle spelers ongeoorloofde informatie. 

 
d. Alle ingetrokken passen zijn alleen voor de partner van west 

ongeoorloofde informatie. 

 
e. Anders, namelijk: 

 
Einde vraagstuk 

 

Op de volgende pagina’s geef ik het oordeel van de ruim honderd arbiters en 
die van mij . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Arbitrair 181 3 december 2019      robstravers@xs4all.nl 
 5 

De ontvangen antwoorden 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Dat zuid nog een biedkans krijgt, daarover zijn vrijwel alle arbiters het eens. 

Slechts 5% denkt aan een rondpas. De echte splitsing ontstaat bij de 95% die 
zuid alsnog het biedwoord geeft. 57% wijst west, noord én oost aan als boef. 

38% wijst alleen beschuldigend naar west.  
 

 
 

Artikel 16C regelt 
wie de informatie 

van de 

ingetrokken 
biedingen 

(passen) niet 
mag gebruiken. 

Ook daarin 
missen we 

eenduidigheid.  
 

 
 

 
 

 
Het grootste deel van de arbiters (c) meent dat de informatie van de 

geannuleerde passen voor alle spelers is verboden. Uit een minionderzoekje 

onder deze stemmers blijkt dat deze keus voortkomt uit het door mij rood 
gekleurde laatste deel van de laatste zin in artikel 17D3:  

 

Alle volgende pasbiedingen worden geannuleerd en het bieden gaat normaal 

verder. Artikel 16C is van toepassing op de geannuleerde biedingen; elke 

speler die voor zijn beurt paste, beging een overtreding. 
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tegenstanders de
arbiter verzoeken
van rechtzetting af
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De informatie van de ingetrokken passen:

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.17%20De%20biedperiode.html
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Uiteraard vroeg ik aan Ton Kooijman, voorzitter van de rechtgevende macht, 
het LAW Committee, wat de boodschap moet zijn van dat laatste zinnetje. 

 

Ton: 

Een speler die een pas voor de beurt accepteert (bv door te passen) 
biedt op zijn beurt. 

 
Rob: 

Jouw korte zinnetje heft de vraagtekens niet op die ontstaan door het 

zinnetje in artikel 17D3. 
 

Ton: 
Waarom nog vraagtekens? Er is precies één speler die overtreder is, 

omdat er precies één speler voor de beurt paste. Dat is de betekenis 
van mijn korte zinnetje. Wat is er mis met je Nederlands? Als het 

bieden gaat: 
  

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas                   pas 

pas    pas 
  

Zijn beide paren in overtreding en geldt dus voor beide OI.  

  
Elke speler die voor zijn beurt paste heeft dus niets te maken met alle 

spelers wier pas is geannuleerd.  
 

Tot zover een deel van de correspondentie met Ton. Onze dialoog maakt 
tegelijk duidelijk dat de oorspronkelijke (Engelstalige) spelregeltekst 

geschreven zou moeten worden door een commissie van gewone arbiters. Die 
na een goede controle op de inhoud wordt gepubliceerd. 

 
De Weko vindt namelijk dat de Nederlandse vertaling een spiegelbeeld moet 

zijn van de Engelse tekst. Dat betekent dat ongelukkige / onduidelijke teksten 
keurig worden overgenomen in het Nederlandstalige spelregelboekje.  

 

Want … voor Ton en zijn collegae is het overduidelijk dat alleen de speler die 
voor zijn beurt past daarmee een overtreding begaat. Diens 

linkertegenstander mag de pas voor de beurt immers accepteren en het 
bieden vervolgen. Dan kan de pas van die linkertegenstander niet opeens 

tóch een pas voor de beurt zijn. En datzelfde geldt voor de spelers die daarna 
– op hun beurt – een bieding deden. Dus kun je diezelfde spelers achteraf ook 

geen overtreding verwijten.  
 

Maar … als hetzelfde 17D3-artikel begint met:   

‘(…) Wanneer na een bieding driemaal is gepast, is het bieden niet beëindigd 

als een van deze pasbiedingen een pas voor de beurt was (…)’ 
verwachten de meeste lezers niet dat een paar zinnen later de tekstschrijvers 
aan méér passen denken met méér passers voor de beurt. Dus denkt de 

argeloze lezer gemakkelijk dat de spelers wiens passen worden geannuleerd, 
met terugwerkende kracht van een overtreding worden beticht. En de 

betreffende lezer hoort dan dat er iets mis is met zijn Nederlands …  
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Ik keek ook naar de twee meest voorkomende antwoordcombinaties.  

 
Ondanks dat ik bij het vraagstuk de tekst gaf van de betreffende artikelen, 

lag het aantal correcte rechtzettingen ónder de 25%.  
 

Slechts één op de vier arbiters (24%) koos – met de juiste wettekst op het 
scherm – voor de correcte rechtzetting.  

 
Voor de goede orde:  

1. In deze zaak worden de drie laatste passen geannuleerd en krijgt zuid het 
biedwoord. 

2. Alleen West bood voor de beurt en was daarmee in overtreding. 

3. De informatie van de geannuleerde passen is ongeoorloofde informatie 
voor oost én west. 

 

Geopende dossiers 
 

Wel of niet vergelijkbaar? 

Op onze Bridge club hadden we arbitrage waar we niet goed/onzeker 

uitkwamen, zou je ons wijzer willen maken. 
 

West  Noord Oost  Zuid 

1  1  1 Onvoldoende bod is conventioneel.  

NZ spelen Montreal (ontkent hoge 5-kaart).  

 
Het onvoldoende 1-bod wordt door west niet geaccepteerd. 

Zuid wil het 1-bod vervangen door 2. 

 

 Ruiten achtte wij als kunstmatig, met gevolg dat na iedere reguliere 
bieding van zuid, noord uitgesloten wordt van het verdere biedverloop. 

  Art.27 hebben we de revue laten passeren en art. 27 B2 als juiste als 
rechtzetting  aangenomen. 

 Na iedere bieding moet partner verder passen 
Graag horen we wat het had moeten zijn. 
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Zuid mag bieden, W, N en O zijn in
overtreding, met: OI voor alle spelers

Zuid mag bieden, alleen west is in
overtreding, met: alleen OI voor OW

De twee meest voorkomende combinaties
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 Rob: 

Ik zou daar als arbiter als volgt mee omgaan: 
1. Ik neem zuid apart en vraag waarom hij 1R bood. Daarop zijn 

grofweg drie antwoorden mogelijk. 
a. Hij wilde en dacht 2R te bieden. 

b. Hij zag het 1H-bod van oost over het hoofd; 1R was dus 
inderdaad bedoeld als Montreal. 

c. Hij vergat de Montrealafspraak, zag het 1H-bod over het hoofd en 
dacht met 1R zijn ruitenlengte te melden. 

 
2. Als het een grijpfout is, zijn we snel klaar: dan mag zuid zonder 

verdere consequenties zijn 1R vervangen door 2R. 

Als zuid met 1R de Montrealboodschap uit de kast haalde, het 
ontkennen van een hoge 5-kaart, heb ik geen enkele moeite om 2R 

als ‘vergelijkbaar’ te behandelen. Daarmee meldt zuid echte ruiten, 
en ook dan ontkent zuid lengte in de hoge kleur(en). De boodschap 

van het 1R-bod voegt dan immers niets toe aan de boodschap die 
met 2R op tafel ligt. Datzelfde geldt bij situatie c. 

 
Na de boodschap aan noord, dat hij op geen enkele wijze de info van het 

1R-bod mag gebruiken, en OW wél, zou ik het bieden laten doorgaan 
zónder pasplicht voor noord. 

 
Mochten OW daarna menen dat ze toch door het onvoldoende bod zijn 

benadeeld, dan kan ik alsnog ingrijpen als ik die mening deel. Dat is de 
reden dat ik het predicaat ‘vergelijkbaar’ zeer ruim hanteer. Pasplicht voor 

noord dwingt zuid tot gokbiedingen met het extra risico van een vreemde 

uitslag, die ook gevolgen heeft voor alle andere tafels. Een ruime 
interpretatie van vergelijkbaar verhoogt de kans op een normale 

voortzetting van het bieden. 
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Wel of niet goed geantwoord? 

Zou je kunnen aangeven of ik bij het onderstaande goed heb gehandeld. Ik 

ben er niet helemaal zeker van. Wat is er gebeurd? 
Ik krijg een mail van een min of meer verontwaardigde mevrouw met de 

volgende inhoud: 
 

"Gisterenavond heb ik in X gespeeld en gebeurde het volgende: 

 
West opent met 2, door oost gealerteerd.  

Op mijn vraag aan oost wat dit 2-bod betekent antwoordt hij: Muiderberg. 

 

Ik (zuid) kom vervolgens in een 4-contract terecht. Ik heb AV. 

 

Ik speel voor de 2e keer schoppen naar het aas en oost troeft deze slag in, 
op dat moment was er nog maar 1 keer schoppen gespeeld en had ik 

uitgerekend dat oost een 2-kaart schoppen moest hebben. 
 

Ik stopte met spelen en zei tegen west dat de Muiderberg-conventie aan 
strikte regels gebonden is en per se een 5 kaart hoog moet bevatten.  

West antwoordde dat met de kaart die ze had ze besloot geen multi te 

openen maar Muiderberg, en ze voegde er nog aan toe dat haar 
partner niet wist dat ze een 6 kaart had, dus dat dit was toegestaan. 

 
Het vervelende is dat het beide zeer sterke a-spelers zijn, die echt wel 

weten hoe de regels zijn. 
 

Enfin, we hebben er een arbiter bij geroepen die zei dat we het spel uit 
moesten spelen en dat hij aan het einde van de avond zou beslissen wat hij 

hiermee ging doen. 
 

Aan het einde van de avond bleek dat 2 maal 4-1 was gespeeld en 2 maal 

4 -2. 

Ik had 4-2, maar nu heb ik A niet kunnen maken omdat deze werd 

ingetroefd. 

 
In de uitslagen zie ik nu dat er niets is gecorrigeerd, terwijl ik de 

overtredende partij wel bij de arbiter en spelleider zag staan toen ze op de 

pc met de uitslag bezig waren en er is mij niets meegedeeld. 
 

Ik ga een protest indienen maar wil van jou graag weten hoe dit moet 
worden gearbitreerd." 

 

 

Mijn antwoord: 
 

Beste ... 
Ik zie geen biedverloop, dat zou wel handig geweest zijn. Denkbaar zou iets 

zijn als 2 (A) - X - pas - 3 - pas - 4 - a.p. 

 
Wanneer je stopt met spelen, moet daar een zeer gegronde reden voor zijn, 

die zodanig is dat de arbiter  daar een oordeel over kan vellen. Hier zou je 
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niet moeten ophouden met spelen, maar onmiddellijk na de constatering van 
de kennelijke zeskaart van West de arbiter roepen, omdat je twijfelt aan de 

rechtmatigheid van een bod. Of een en ander is toegestaan, zouden niet de 
spelers, sterk of niet is niet zo van belang, maar de arbiter moeten bepalen.  

 
Het feit dat aangegeven wordt dat het sterke spelers zijn, wekt wel de 

verdenking op zich dat dit geintje vaker wordt uitgehaald. Mocht dat zo zijn, 
of kunnen worden aangetoond / bevestigd door anderen, dan is artikel 40C1 

van toepassing: 

herhaalde afwijkingen leiden tot impliciete afspraken en en gaan deel 
uit maken van je biedsysteem EN moeten bekend worden gemaakt. 

 
Voor het eventueel toekennen van een arbitrale of aangepaste score is de 

eerste vraag: is er een overtreding? Vervolgens: heeft de NOP schade? 
(kennelijk wel), maar: is er ook een verband tussen de overtreding en de 

schade. 
 

Wat is er aan de hand: West biedt iets wat hij volgens de afspraak niet heeft. 
Oost alerteert, ervan uitgaande dat dit inderdaad een vijfkaart is. Ik zou de 

kaart van West bekeken hebben, hierna Oost van tafel genomen hebben en 
gevraagd of West vaker dit soort acties onderneemt. Als het antwoord van 

Oost nee is, zijn we klaar. De bieding is goed uitgelegd, maar: de bieding is 
niet juist. Verkeerd bieden is geen overtreding, verkeerde uitleg (zie art 21 en 

75) wel. 

 
Onder de strikte aanname dat West dit soort handen niet vaker als een 

Muiderberg verkoopt met deze partner, valt er voor NZ helaas niet zo veel 
meer te doen, de score staat. Ik zou deze actie echter wel ergens noteren, 

voor het geval dat... want dan komen ze hier uiteraard niet mee weg, en 
trouwens ook niet als mij ter ore zou komen dat ze dit in het verleden al eens 

gedaan hebben. Dat laatste weet ik natuurlijk niet, want ik ken het paar niet. 
 

Je spreekt op voorhand van een overtredende partij; ik ben er niet van 
overtuigd - tot het tegendeel blijkt - dat OW deze "afspraak" vaker 

toepassen, dus dan kan ik ze niet als overtreders zien. Het feit dat je de 
"overtredende partij: bij de arbiter en zijn pc zag staan, zegt naar mijn idee 

niets over het feit dat de uitslag niet goed is.. Ik zou als arbiter wel jou 
hebben geïnformeerd dat de uitslag staat, om de reden die is aangegeven. Je 

hebt uiteraard het recht om in protest te gaan, hoewel ik twijfel aan een voor 

jou gunstige uitslag ervan. 
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Rob: 
Misverstand 

De gedachte dat Muiderberg een hoge 5-kaart garandeert, en/of 
dat een Zwakke twee precies een 6-kaart belooft, is een 

veelvoorkomend misverstand. 
Een hele zwakke 6-kaart mag je als 5-kaart behandelen (AV bij 

zuid duidt daarop). En als een Zwakke twee wordt gedaan met 
een zeer sterke 5-kaart, of een uiterst magere 7-kaart, is dat 

evenmin een overtreding. De vele kleuren van ons spel zijn nu 
eenmaal te talrijk om die in primaire kleuren te gieten. 

 
Maar … dat betekent wél dat zonder een uitleg/waarschuwing van 

afwijkende lengte, of uitsluitend de vermelding ‘Muiderberg’ of 
‘Zwakke twee’, er een duidelijke compensatie moet zijn voor de 

afwijking.  

Muiderberg openen met AVxxxx, beschouw ik dan als een vorm 
van verkeerde uitleg. 

 
Stoppen met spelen 

Als een verdeling anders is dan je uit het bieden begreep, is dat 
geen reden om het spelen te stoppen. Je kunt wel op dat moment 

als leider je verbazing uitspreken, en zeggen dat je na de 13e slag 
graag de arbiter even laat meekijken en -denken. 

 
De arbiter 

Als de arbiter al tijdens het spelen wordt uitgenodigd, kan die 
maar één ding doen: het spel laten voortzetten, met de 

toezegging dat hij achteraf graag het hele spel bekijkt. 
 

Tijdens het spelen kun je als arbiter niet ingrijpen. Het is 

voldoende als je toezegt dat je – desgewenst- na de laatste slag 
het toneel weer graag zal betreden. 

 
Als de leider na afloop meent dat hij inderdaad is benadeeld door 

verkeerde uitleg, is het voor de arbiter vroeg genoeg om zich 
inhoudelijk in de zaak te verdiepen.  

 
Allereerst kan hij vragen naar het veronderstelde nadeel. Als hij 

die mening deelt, is het van belang de kwaliteit van de uitleg te 
controleren. Gaat het om een afwijking met compensatie, dan is 

dat geen overtreding. Gaat het om een afwijking zonder gegronde 
reden van die afwijking, dan kun je denken aan verkeerde uitleg. 

En in dat geval geef ik dan de niet-overtreders het voordeel van 
elke twijfel. In deze zaak één slag. 

 

In zijn algemeenheid 
Het spreekt vanzelf dat ik geen specifiek oordeel kan vellen 

zonder biedverloop en de handen te weten. 
 

Dus hier zul je het mee moeten doen .  
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Contrazit? 
  

Gisteren hadden we enige discussie bij BRIDGECLUB  OUDENBOSCH over de 
toekenning van de score bij een contrazit, zie bijlage. 

Paar 6 in de A-lijn zit OW en speelt tegen paar 7 NZ 
Spel 4 is waarschijnlijk gedraaid? en speelt A6 de spellen die in O-W zitten, 

contrazit wordt er ingevuld. 

Paar 6 ontvangt 8 MP voor een score van 3 SA +1 
Paar 5 daar en tegen ontvangt maar 6 MP ook met een score van 3 SA +1 

Is dit juist? 
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Rob: 
Wat ‘zien’ ik? 

 
De OW-handen van dit spel zijn mooi genoeg voor een 3SA-contract. 

 
In de OW-lijn scoort paar 5 6 MP.  

Dat is verklaarbaar, omdat paar 5 in de OW-lijn de op één na 
beste score haalde; met vijf OW-paren is de  top immers goed 

voor 8MP. 
 

In de NZ-lijn scoort paar 6 met hetzelfde resultaat van +630 wél 8 MP. 
Ook dát is logisch, omdat alle andere NZ-paren een negatieve score 

noteerden! 

 
Ik weet niet waar de b voor staat achter de scores van paar 6 en 7. 

Maar duidelijk is wel dat de +630 niet thuishoort in de NZ-kolom. En 
datzelfde geldt voor de -630 in de OW-kolom. 

 
Ik vermoed dat ten onrechte voor contrazit is gekozen, nadat het 

verkeerde paarnummer was ingevoerd in het kastje … 
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Wel of geen verkeerde uitleg? 

Gisteravond overkwam mij het onderstaande. 

Graag wil ik van jullie weten of het ingaan tegen de arbitrale score in dit 
geval kans van slagen heeft. Ik ben niet van plan daadwerkelijk in beroep 

te gaan, want het maakt voor de competitie niets uit. Op grond van mijn 
onervarenheid in de arbitrage ben ik alleen nieuwsgierig op grond 

waarvan jullie je conclusie trekken. De spelverdeling staat onderaan de 
mail. Ik ben stikbenieuwd. 

 

Klimparen competitie B-lijn, 7 tafels, Spel 2 (oost gever / NZ kwetsbaar). 
 

  A V 8 5 

 10 

 V 7 6 

 V 9 8 7 5 

 7 6     H B 10 9 4 3 

 V B 6 5 4    8 7 

 A 8     9 2 

 H B 10 6    A 4 3 

 2 

 A H 9 3 2 

 H B 10 5 4 3 

 2 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    21  Doublet 

22  3  3  4 

pas3  5  pas  pas 

pas     

 
1 West alerteert en meldt Multi 2. 

 
2 Voordat noord biedt, vraagt noord aan oost: ‘Spelen jullie de 

 Volledige Multi? Oost antwoordt: Ja. Oost had het 2-bod niet 

gealerteerd. 

 
3 Noord vraagt nu aan oost wat het 2-bod van west betekent. Oost 

antwoordt dat het een reële schoppen is. Vervolgens nodigt N de 

arbiter uit. 
De arbiter geeft aan dat er gewoon moet worden doorgespeeld. De 

arbiter geeft aan dat als uiteindelijk blijkt dat NZ is misleid en 
daardoor in het verkeerde contract is gekomen, hij terugkomt aan 

tafel om het te bezien. 
 

Z speelt het contract en gaat 3 down. De arbiter wordt wederom 
uitgenodigd en de arbiter bepaalt dat een arbitrale score wordt 

toegekend: G+ voor NZ en G- voor OW, omdat door de verkeerde uitleg 
van het 2-bod NZ is misleid. 

OW accepteert voor nu de beslissing, maar geeft aan hier na afloop tegen 
in beroep te gaan. 
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Aan het einde van de avond blijkt dat bij spel nog 3 keer een Ru-contract 
is gespeeld door NZ. 1x5 (-1) en 2x4 (-2 en C). 

 
De grond waarop het besluit is genomen van de ARB-score is het 

misleiden doordat de uitleg over multi 2 niet juist is. OW is echter van 

mening dat ondanks het feit dat W het bod van 2 niet alerteerde, noord 

op dat moment niet is misleid, omdat oost bevestigde dat de volledige 
Multi wordt gespeeld. Pas na het bod van 4 door zuid en de pas van 

west wordt op de vraag van noord door oost een verkeerde uitleg 
gegeven van het 2-bod. Hierna hoogt noord het bod alsnog op naar 5. 

Op basis van de resultaten van de avond, waaruit blijkt dat 4 tafels in 
een Ru-contract terecht komen, kan worden aangenomen dat van 

misleiding geen sprake is geweest. 

 
Het niet alerteren door oost van het 2-bod is fout. De beantwoording 

van oost op de vraag van noord of de gehele multi wordt gespeeld is 
echter correct. De verkeerde uitleg van het 2-bod is fout, maar het 3 

van oost is gebaseerd op zijn eigen kaart en mag worden uitgebracht en 
is geen misleiding.  

 
OW is van mening dat de ARB-score niet in verhouding staat tot het 

resultaat en vecht de ARB score aan. (5-3 zou een 100% score zijn voor 

OW)" 
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Rob: 
Begrijp ik goed dat oost twee verschillende uitleggen gaf van wests 2-

bod?  
 

Ron: 
Noord biedt omdat hij ervan uit gaat, dat OW een harten fit hebben en 

met zijn singleton wil hij wel de strijd om de deelscore aangaan. Op dat 
moment beschikt Noord over de juiste informatie. Oost biedt 3 

schoppen (waarom is mij een raadsel) en antwoordt na de pas van west 
dat west echte schoppens bood. Zuid had inmiddels wel het idee, dat 

het om de schoppens gaat en hij wil zijn 6 kaart ruiten laten horen, 
waarop noord (wetende dat zuid niet veel schoppens kan hebben) er 5 

ruiten van maakt. Ik kan in dit biedverloop helemaal geen nadeel 
wegens misleiding zien. Als oost had uitgelegd dat west hartens heeft 

met een manche inviterende hand, dan had noord misschien geen 5 

ruiten geboden. Maar Noord vroeg of OW de uitgebreide multi spelen en 
het antwoord was JA. Dan moet het noord (en zuid) toch duidelijk zijn 

wat west belooft, anders moet je (volgens de alerteerregeling) verder 
vragen. 

 
Oost antwoordt correct dat ze de volledige Multi spelen, maar het 

antwoord dat west reële schoppen biedt is foutief. 
In hoeverre OW hierdoor zijn misleid ligt aan de manier waarop zuid 

zijn contract afspeelt. Ik kan me voorstellen, dat hij een snit op 
schoppen heer neemt wat een verliezer oplevert, zeker als hij 

troefvrouw al gespeeld heeft. 
 

Normaal gaat het contract min 1 als je schoppen aas neemt, harten aas 
en harten klein getroefd, dan een kleine troef naar het aas. Een 

schoppen nakomst wordt getroefd, een harten nakomst getroefd met de 

vrouw, een klavertje in de hand getroefd, laatste troef getrokken, 
harten heer en een harten voor west. 

OW krijgen dus Ruiten aas, klaver aas en een harten. 
Als je schoppen aas neemt en je trekt troef in de hoop dat de hartens 

zich goed gedragen, dan ga je min 2 (Ruiten aas, klaver aas en 2 
hartens) en als je de schoppen snit neemt gaat het op deze manier ook 

min 2 want je kunt dan een harten weggooien op schoppen aas. 
 

Als je die speelplannen naast elkaar legt, is er mijns inziens geen 
nadeel door de verkeerde uitleg van de 2 schoppen en is min 3 het 

gevolg van een slecht speelplan (bijvoorbeeld schoppen snit, de troeven 
trekken en dan de schoppen aas niet meer bereikbaar, of een derde 

harten introeven met een kleine troef waardoor oost kan overtroeven). 
 

Ik zou de score laten staan en OW eventueel een procedure straf c.q. 

waarschuwing geven. 
 

 
 

  
 


