
De Spelregels. Welke teksten zouden duidelijker kunnen/moeten? 
 

Ik ontving de volgende reacties: 
 

Algemene opmerkingen: 
 

Het hele boekje kan zo veel duidelijker en met name ook korter. In ieder 
geval zouden ze bij bridge iets kunnen leren van het golfregelboek. 

 

- Digitaal beschikbaar (https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-
rules-of-golf) 

- Met koppelingen naar pop-up voor definities (dik gedrukt tekst) 
- Met koppelingen naar andere regels (dik gedrukte tekst) 

- Straffen vallen meer op (rode tekst) 
- Tekeningen en filmpjes ter verduidelijking 

(https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-17). 
Dat laatste zou bij bridge ontzettend helpen denk ik. Ik weet dat de 

NBB er wel over nadenkt om hier iets mee te doen. Maar wat zou nou 
mooier zijn als er internationaal iets mee gedaan wordt? 

 
Wat niet goed is bij het golfboek is de zoekfunctie: je krijgt veel te veel 

resultaten 😊 

 

Leuke vraag. Laat ik voorop stellen dat ik grote waardering heb voor de leden 
van het WBFLC die  hun uiterste best doen de spelregels zo eer;ijk, goed en 

duidelijk mogelijk te maken. Daar zit buitengewoon veel tijd, denkwerk en 
discussie in. Ik heb dan ook  niet de pretentie het beter te kunnen. 

Opmerkingen die ik wel eens lees, waarbij van de spelregels in z'n geheel 
geen spaan heel blijft, raken dan ook volgens mij kant nog wal. 

Dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. 

 

Het waterdicht formuleren van spelregels is onmogelijk. Zo is in jullie 

geherformuleerde tekst sprake van de linkertegenstander, zonder te 
vermelden wiens linkertegenstander dit is. Dat is verwarrend omdat in dit lid 

zowel de speler met de verkeerde hand als de partner daarvan worden 

genoemd. Wedden dat Ton K. nog wel meer zwakke punten kan aanwijzen? 
Die heeft immers jarenlang ervaring met het scherpslijpen van spelregels. Ik 

heb een poosje de discussies op de Bridge Laws Mailing List (BLML) gevolgd 
en ontdekt dat deze heren - vrouwen zaten er toen niet bij en vermoedelijk 

nog steeds niet - zich in de middeleeuwen hadden kunnen bezighouden met 
het aantal engelen op de punt van een naald. 

 

Ook graag behandelen wanneer in de 4e of 5e ronde een nieuwe speler een 
spel speelt wat door de vorige speler(s) in de verkeerde vakjes van het bord 

is teruggestoken. 

 

 
 

https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.randa.org/en/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-17


Per artikel: 
 

8B  Einde van een ronde 

Artikel 8B vind ik onduidelijk. Wat te doen als de WL het bord niet laat 

spelen? Welke score is dan het resultaat? 

 
 

12C1e Het toekennen van een arbitrale score (als de niet-overtredende 
partij bijdraagt aan haar eigen schade door een zeer ernstige fout 

(…) 

Voor mij mag Artikel 12 C1(e) wat duidelijker, vooral vanaf “speculatieve” 

 

 
12C2d Het toekennen van een arbitrale score (Als een deelnemer geen 

resultaat haalt op verschillende borden van dezelfde zitting (…) 
 

Ik vind de tekst van Art. 12 C2(d) erg cryptisch. 

 
 

15 Verkeerd bord of verkeerde hand 

Om de drie teksten (A, B en C) goed te begrijpen heb ik ze alle drie meerdere 

malen moeten lezen en vervagen de verschillen. Het is jammer dat het om 
redacties van drie verschillende (sub)artikelen gaat, zodat vergelijking wat 

lastig is. A lijkt wat begrijpelijker qua opstelling maar ik vind het werkwoord 

'begint' niet helemaal correct. C snap ik weer wel maar daar vraag ik me af 
waarom de WL het probleem moet 'ontdekken'. Dat zullen toch eerst de 

spelers of een speler moeten zijn. B zit er een beetje tussenin maar is 
inhoudelijk wat eenvoudiger. Kortom, ik durf er niet echt een uitspraak over 

te doen. Maar formuleringen van het type A en B zijn denk ik toch 
begrijpelijker als die van C. 

 

Ik blijf Artikel 15 onduidelijk vinden. Dat begint al met de titel: Verkeerd bord 
of verkeerde hand. 

Van beide begrippen kan ik geen definities vinden. 
Ik herken drie situaties (of ik heb het niet begrepen): 

1. Als één speler een verkeerde hand heeft, maar wel van het juiste (het 
te spelen) bord, hebben/krijgen ook de andere drie spelers toch een 

verkeerde hand? 
2. Een verkeerd bord is een bord dat nog wel gespeeld moet worden, maar 

dan wel op een later moment gedurende de zitting? 
a. Iedere speler heeft de juiste hand 

b. Een speler heeft de verkeerde hand. 

 

De tekst van Peter en jou is inderdaad een stuk duidelijker dan de "wettekst", 

maar ik vrees dat de WEKO niet de vrijheid heeft om zover van de WBF-tekst 
af te wijken. 

 
Overigens begrijp ik de kop van het artikel niet ("Verkeerd bord of verkeerde 

hand"). Het artikel gaat alleen maar over verkeerd bord, niet over verkeerde 

hand en goed bord.. Maar dit terzijde. 

 



23 Vergelijkbare bieding 

De vergelijkbare bieding. Op zich niet onbegrijpelijk, maar de toepassing 

levert meer problemen op dan worden opgelost. Ook in de uitleg van Ton 
Kooijman staan voorbeelden waarvan ik me afvraag "Waarom dit wel en dat 

niet?" 

 
 

25A Het wijzigen van biedingen, al dan niet reglementair. A. Niet bedoelde 
bieding 

Aangezien het onmogelijk is vast te stellen of iets ook maar geen moment 
door het hoofd van de speler heeft gespeeld, is dit oncontroleerbaar en in de 

praktijk wordt wijziging, behalve bij een duidelijk misgreep in de biedbox, niet 
toegestaan. Eén keer heb ik wijziging toegestaan, bij een speler die zich niet 

bewust was van het feit dat hij een kaart uit de box had gehaald, een totaal 

onzinnige bieding trouwens, maar ook dat zou onterecht zijn geweest. 

 

 
26B Ingetrokken bieding, voorspeelbeperkingen. B. Voorspeelbeperkingen  

ik heb moeite met Art. 26B. 

 
Met het deel: 

…. dan mag de leider bij de eerste keer dat de partner van de overtreder 
moet voorspelen (dat kan de uitkomst zijn), de partner van de 

overtreder verbieden een kleur voor te spelen die niet aangeduid werd 
door de overtreder in het reglementaire bieden. 

 
Ik moet dit deel steeds weer drie keer lezen voordat ik (denk) te begrijpen 

wat leider wel en niet mag verbieden, speciaal in combinatie met andere 
artikelen zoals 27, 30, 31, 32, etc. 

Waarschijnlijk kan het niet beter omschreven worden en in dat geval zouden 
een aantal voorbeelden een geheugensteuntje kunnen zijn; plak ik achterin 

m’n boekje.  
 

In de Spelregels 2007 was er in 26A ook sprake van voorschrijven, is dat 

niet meer? 
 

Ook het laatste deel: 
Een dergelijk verbod blijft van kracht zolang de partner van de overtreder aan 

slag blijft. 
 

Begrijp ik goed dat als partner van de overtreder later in het spel weer aan 
slag komt deze beperking niet meer geldt? 

 
 

 



31 Bod voor de beurt 

Ik vind Art. 31 door het steeds afwisselen van “bod” en “biedingen” geen 

prettige leesstof, waaraan ook de vele doorverwijzingen bijdragen. 

 

Waar ik altijd veel moeite mee heb zijn: 

artikel 31 bod voor de beurt 

 

 

45(C4b) Gespeelde kaart. C4b De leider mag een onbedoeld aangeduide 
kaart (…). 

Artikel 45 so wie so, maar met name lid C 4b 

 

 

46B Onvolledige of foutieve benaming van een kaart uit de blinde. B. 
Onvolledige of ongeldige aanduiding (…) tenzij de andere bedoeling 

van de leider onomstotelijk vaststaat. 

 

"(Tenzij de bedoeling van de leider onomstotelijk vaststaat)" in art. 46B. Ook 
daarvoor moet je schedels lichten. 

 

 
54 Voor de beurt uitkomen met de beeldzijde naar boven 

Vooral het vervolg wanneer het bod of de uitkomst niet wordt geaccepteerd, 
de voorspeelbeperkingen en dergelijke). 

 

 
57D Voortijdig voorspelen of spelen. D. Voortijdig voorspelen als de 

rechtertegenstander aan de beurt is. 

Op de eerste plaats, met stip: art. 57D. De formulering hiervan is zodanig dat 

zelfs de Weko, en trouwens ook ene Rob Stravers, dit anders uitlegde dan de 
WBFLC het bedoelt. Maar wat dat comité dan wel bedoelt, is nog steeds in 

raadselen gehuld, want in het officiële commentaar ontbreekt een toelichting. 

 
 

Hoe verder? 
Ik wil in alle rust de artikelen op het aanbeeld leggen. Zonder ook maar iets 
te forceren . Zodra ik er een heb bewerkt, leg ik die tekst langs deze weg 

aan jullie voor. 
 

 


