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WAAR of NIET WAAR? 
Spelregeltoets augustus 2019 

  

1. Zuid is gever en past. Voordat west een bieding doet ziet hij dat A 

verscholen zat waardoor hij 13 punten heeft in plaats van 9. Hij wil zijn 

pas terugnemen.  

Stelling:  Dat mag de arbiter toestaan omdat partner noord nog geen 
bieding deed. 

 
 

2. Leider zuid is in dummy aan slag, maar speelt uit de hand 3 voor. 

Dummy meldt onmiddellijk dat hij op tafel aan slag is. Tegenspeler oost 

zegt dat hij het voorspelen van 3 accepteert. 

Stelling:  3 geldt als voorgespeeld. 

 
 

3. Je partner opent 1SA en je rechtertegenstander past. Jij hebt een 5-kaart 
harten en geeft die 5-kaart aan met Jacoby. De man die koffie rondbrengt 

kijkt even met je mee en zegt: ‘Vergis je je niet?’ Waarop je verschrikt 
vaststelt dat je niet het 2-kaartje maar 2 hebt neergelegd. 

Stelling:  De arbiter moet jou toestaan 2 te corrigeren in 2. 

 

 
4. Je bent gever en hebt in handen:  B 9 8 7 6 2 

 2 

 H V 4 3 2 

 6 

Stelling: je mag met deze hand 2 openen als Muiderberg. 

 

 
5. Oost is leider in een klaverencontract. Na de eerste tien slagen is de 

situatie:   Partner noord 


 7 6 5 

Dummy west     Leider oost 

      

 4 3 2       - 

        8 7 2 

   Jouw zuidkaarten 

     3 2 

     3 

Dummy west won de vorige slag, waarop leider oost zonder verdere 
toelichting de drie laatste slagen claimt. 

 
Jij merkt op dat je daar nog niet zo zeker van bent, waarop leider oost 

zegt: ‘Dat kunnen we even controleren door verder te spelen.’ Hij laat 
dummy 2 voorspelen, troeft met 8 en haalt met 7 jouw 3 op. 

Jij hebt daar toch geen goed gevoel over en nodigt de arbiter uit. 

Stelling:  De arbiter mag het resultaat aanpassen.   
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6. Je speelt met een gelegenheidspartner. Afgesproken is 2 als sterkste bod, 

waarop partner verplicht 2 moet antwoorden. 

Je hebt een zeer zwakke hand met een lange ruitenkaart. 
Stelling:  omdat je partner rekent op een sterke hand mag je 2

openen als psych, met het voornemen om op partners 2-

bod te passen. 

 
 

7. Zuid is gever. Het bieden gaat: 
 

West Noord Oost  Zuid 
      pas 

  pas  pas 

 
Waarop zuid zegt: ‘West heeft nog helemaal niet geboden.’ 

Stelling:  Als zuid nu past is het bieden beëindigd en is sprake van 
een rondpas. 

 
 

8. West Gever, Biedverloop: West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas  pas  2 

pas  4SA  pas  5 

pas  6SA  pas  pas 

pas 
    2 is Muiderberg; 4SA vraagt azen, 5 is een afwijkende 

afspraak: meldt alleen A. 

 Stelling:  4SA en 5 mogen niet worden gealerteerd. 

 
 

9. NZ bieden 7SA uit, te spelen door zuid. Nadat west is uitgekomen en dummy 
zijn kaarten heeft opengelegd, kijkt hij even naar de kaarten van de leider. 

In de 7e slag speelt de leider 8 voor uit zijn hand, waarop dummy zegt dat 

hij op tafel aan slag is. Dummy vergiste zich echter, leider zuid was wel 
degelijk aan slag. 

Stelling:  Als oost of west nu eist dat vanuit dummy’s hand moet 
worden voorgespeeld, moet de arbiter die wens laten 

vervullen. 
 

10. Het bieden gaat (noord gever):  

West  Noord  Oost  Zuid  Zuidhand 
1   1  2   9 8 7 6   

2   … 3   pas  pas   H V 5 4 

 A 4 2 

 7 6 

 Stelling: Na de denkpauze van noord is de pas van zuid correct. 
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11. Zuid moet zijn gedane 1-bod terugnemen. En de arbiter oordeelt dat 

zijn eerstvolgende bieding niet vergelijkbaar is.  

Stelling:  Als het 1-bod: 

a.  voor de beurt is gedaan, moet noord verder passen; 

b. onvoldoende was, moet noord in zijn eerstvolgende beurt 
passen. 

 
 

12. Het bieden gaat (zuid gever): West  Noord Oost 
 Zuid 

1

Oost begon voor zijn beurt. Het 1-bod wordt geannuleerd. Zuid opent 

1SA, noord 3SA, west moet uitkomen. 

Stelling:  De leider mag west verbieden of verplichten in 
   schoppen voor te spelen. 

 
 

13. Zuid is leider in een SA-contract. Oost heeft een kleine strafkaart: 6.  

Stelling:  Als west aan slag is mag de leider geen enkele 

voorspeelbeperking opleggen. 
 

 
14. Zuid speelt 6. 

 2 

 A H 3 

 A 

 - 

 -     - 

 9 8 7    V B 10 

 -     10 9 

 7 6     - 

 3 

 6 5 4 

 8 

 - 

 
Dummy noord is aan slag; NZ wonnen de eerste acht slagen. 

 

De leider laat dummy A voorspelen en speelt zelf 4 bij. 

Daarna AH, 3 getroefd, en 8 uit de hand in dummy getroefd. 

OW roepen in koor dat de leider op A heeft verzaakt. 

Stelling:  De arbiter moet de leider één slag laten overdragen: 6C. 
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15. Het bieden gaat: West  Noord Oost  Zuid 
1  1  doublet 2 

pas  2  pas  pas 

pas 

Noord maakt probleemloos zijn 2-contract. Goed voor een top, omdat de 

meeste OW-paren 3C noteerden. Zuid legt desgevraagd uit dat zijn 2-

bod hartensteun belooft met minstens 10 punten. Oost vindt dit bod 

alerteerplichtig. Dat is niet gedaan, waarop oost de arbiter uitnodigt. 
Stelling:  De kans is groot dat de arbiter de score voor beide paren 

moet veranderen in: OW 3C. 
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WAAR of NIET WAAR? De antwoorden 
 

1. Zuid is gever en past. Voordat west een bieding doet ziet hij dat A 

verscholen zat waardoor hij 13 punten heeft in plaats van 9. Hij wil zijn pas 

terugnemen.  
 

Stelling: Dat mag de arbiter toestaan omdat partner noord nog geen 
bieding deed. 

 
Niet waar! (64% van de inzenders is het daarmee eens) 

  

Op het moment dat west paste wilde hij dat ook bewust doen. 
Correctie mag de arbiter alleen toestaan als hij – zonder 

concentratie verlies …  – iets anders bood dan dat hij op dat 
moment dacht te bieden. Meest voorkomende fout is een 

grijpfout of een plakkend biedkaartje. Artikel 25A2 
 

2. Leider zuid is in dummy aan slag, maar speelt uit de hand 3 voor. Dummy 

meldt onmiddellijk dat hij op tafel aan slag is. Tegenspeler oost zegt dat hij 

het voorspelen van 3 accepteert. 

 

Stelling:  3 geldt als voorgespeeld. 

 
Wel waar! (90% van de inzenders is het daarmee eens) 

 
   Dummy is te laat: op het moment dat de leider een kaart uit zijn 

waaier plukt mag dummy proberen het spelen daarvan te  
voorkomen. Maar als die kaart inmiddels de grens van gespeeld 

is gepasseerd (met de beeldzijde de tafel (nagenoeg) raken)), is 
dummy formeel zelfs in overtreding. Dummy mag immers niet 

als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid … Dat 
mag dummy wel na de laatste slag. Artikel 42B3 

 

3. Je partner opent 1SA en je rechtertegenstander past. Jij hebt een 5-kaart 
harten en geeft die 5-kaart aan met Jacoby. De man die koffie rondbrengt 

kijkt even met je mee en zegt: ‘Vergis je je niet?’ Waarop je verschrikt 
vaststelt dat je niet het 2-kaartje maar 2 hebt neergelegd. 

 
Stelling:  De arbiter moet jou toestaan 2 te corrigeren in 2. 

 

Wel waar! (48% van de inzenders is het daarmee eens) 
 

 Als de arbiter ervan overtuigd is dat jij op het moment dat je bood 2 

dacht neer te leggen, maakt het niet uit op welke wijze je je vergissing 

ontdekte. Of dat het alert is van je partner, een opmerking van een 
tegenstander, óf zelfs de reactie van een passant. Een passant mag zich 

niet met het spel bemoeien, maar jij mag er wél (en dankbaar) je voordeel 
mee doen. Want artikel 25A3 meldt: ‘ongeacht hoe hij zich bewust werd 

van zijn fout’. 
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4. Je bent gever en hebt in handen:  B 9 8 7 6 2 

 2 

 H V 4 3 2 

 6 

 

Stelling: je mag met deze hand 2 openen als Muiderberg. 

 

 Wel waar! (57% van de inzenders is het daarmee eens)  
 

Met de Muiderberg-2 beloof je precies een 5-kaart schoppen. 

Daar mag je alleen met een duidelijke compensatie van afwijken. 

Zoals met deze zeer zwakke 6-kaart, die mag je als 5-kaart 
‘behandelen’. Dat geldt ook voor de Zwakke Twee. Dan mag de 

openingskleur een zeer zwakke 7-kaart zijn, of een loeisterke 5-

kaart! Zónder compensatie is een ander aantal kaarten 
uitsluitend toegestaan als de tegenspelers dat ook is verteld. 

 

5. Oost is leider in een klaverencontract. Na de eerste tien slagen is de situatie: 

Partner noord 


 7 6 5 

Dummy west     Leider oost 

      

 4 3 2       - 

        8 7 2 

   Jouw zuidkaarten 

     3 2 

     3 

Dummy west won de vorige slag, waarop leider oost zonder verdere 

toelichting de drie laatste slagen claimt. 
 

Jij merkt op dat je daar nog niet zo zeker van bent, waarop leider oost zegt: 
‘Dat kunnen we even controleren door verder te spelen.’ Hij laat dummy 2 

voorspelen, troeft met 8 en haalt met 7 jouw 3 op. 

Jij hebt daar toch geen goed gevoel over en nodigt de arbiter uit. 

 
Stelling:  De arbiter mag het resultaat aanpassen. 

 
Wel waar! (74% van de inzenders is het daarmee eens)  

 

Als een speler van de niet-claimende partij verzoekt door te 
spelen, en alle tafelgenoten stemmen daarmee in, dan geldt de 

uitslag van dat doorspelen als definitief. Artikel 68D2bii. In deze 
zaak werd echter doorgespeeld op verzoek van de claimende 

partij. Dan heeft de arbiter zijn handen nog helemaal vrij. En als 
de niet-claimende partij vrij onervaren spelers zijn, en de 

claimende speler een ervaren rot, ben ik evenmin te beroerd om 
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in te grijpen. Vooral tegen onervaren spelers moet je uiterst 

voorzichtig zijn met claims. 
 

6. Je speelt met een gelegenheidspartner. Afgesproken is 2 als sterkste bod, 

waarop partner verplicht 2 moet antwoorden. 

Je hebt een zeer zwakke hand met een lange ruitenkaart. 

 
Stelling:  omdat je partner rekent op een sterke hand mag je 2

openen als psych, met het voornemen om op partners 2-bod te 

passen. 

 

Niet waar! (60% van de inzenders is het daarmee eens) 
 

   Je mag inderdaad bewust van je biedafspraken afwijken om je 
tegenstanders te misleiden, maar náást de keiharde voorwaarde 

dat je partner minstens zo verrast moet zijn mag een dergelijke 
actie NIET ‘beschermd zijn door een verplicht bod na die bieding. 

Dat heet een zogenaamde ‘beschermde psych’. En die staat de 
Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke 

Methoden niet toe. 

 

7. Zuid is gever. Het bieden gaat: 

 
West Noord Oost  Zuid 

      pas 
  pas  pas 

 
Waarop zuid zegt: ‘West heeft nog helemaal niet geboden.’ 

 
Stelling:  Als zuid nu past is het bieden beëindigd en is sprake van 

een rondpas. 

 
Niet waar! (64% van de inzenders is het daarmee eens) 

 
   Volgens artikel 17D3 is het bieden niet afgelopen na drie passen 

als minstens één daarvan voor de beurt is gedaan en een speler 
daardoor geen biedbeurt kreeg. 
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8. West Gever, Biedverloop:         West  Noord Oost  Zuid 

pas  pas  pas  2 

pas  4SA  pas  5 

pas  6SA  pas  pas 
pas 

    2 is Muiderberg; 4SA vraagt azen, 5 is een afwijkende 

afspraak: meldt alleen A. 

  
Stelling: 4SA en 5 mogen niet worden gealerteerd. 

 
Niet waar! (48% van de inzenders is het daarmee eens) 

 
   4SA moet wel, en 5 mag niet worden gealerteerd. In de eerste 

biedronde geldt de alerteerplicht voor alle conventionele 

biedingen, ook bóven 3-niveau. Na de eerste biedronde mogen 
biedingen boven 3-hoogte niet worden gealerteerd. Ook niet als 

ze flink afwijken van de gangbare biedingen. Het risico is 
namelijk te groot dat de alerterende partij daar meer steun van 

ondervindt dan de tegenstanders. De eerste biedronde begint 
met het openingsbod. Daarom moet 4SA wél worden gealerteerd 

en alleen 5 niet. Alerteerregeling. 

 

9. NZ bieden 7SA uit, te spelen door zuid. Nadat west is uitgekomen en dummy 
zijn kaarten heeft opengelegd, kijkt hij even naar de kaarten van leider zuid.  

In de 7e slag speelt de leider 8 voor uit zijn hand, waarop dummy zegt dat hij 

op tafel aan slag is. Dummy vergiste zich echter, leider zuid was wel degelijk 
een slag. 

 
Stelling:  Als oost of west nu eist dat vanuit dummy’s hand moet 

worden voorgespeeld, moet de arbiter die wens laten 
vervullen. 

 
Wel waar! (38% van de inzenders is het daarmee eens) 

 
   Dummy mag niet vooraf de kaarten van zijn partner of van de 

tegenstanders bekijken. Doet hij dat toch, dan kan dat grote 

gevolgen hebben. Dit is er één van. Artikel 43 A2c en B2a. 
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10. Het bieden gaat (noord gever):  

West  Noord  Oost  Zuid  Zuidhand 
1   1  2   9 8 7 6   

2   … 3   pas  pas   H V 5 4 

 A 4 2 

 7 6 

 Stelling:       Na de denkpauze van noord is de pas van zuid correct. 

 
Niet waar!  (40% van de inzenders is het daarmee eens)  

 
Als dit NZ-paar met 3 vraagt om de manche uit te bieden met 

8-9 punten (het maximum van het 2-bijbod), lijkt de 

voorafgaande denkpauze van noord geen limietbod maar meer 

een gevecht om de deelscore. Alle reden om niet op de voorhand 

ervan uit te gaan dat de pas van zuid correct is. Als NZ met 3C 

hoog scoren, is het goed dat de arbiter op z’n minste een 

wijziging naar 4-1 overweegt.  

 

11. Zuid moet zijn gedane 1-bod terugnemen. En de arbiter oordeelt dat zijn 

eerstvolgende bieding niet vergelijkbaar is.  

 
Stelling:  Als het 1-bod: 

a.  voor de beurt is gedaan, moet noord verder passen; 
b. onvoldoende was, moet noord in zijn eerstvolgende beurt passen. 

 

Niet waar! (64% van de inzenders is het daarmee eens) 
 

Het is andersom. Na een bod voor de beurt én geen vergelijkbare 
bieding moet de partner alleen de eerstvolgende beurt passen 

(artikel 31B2), na een onvoldoende bod en een niet vergelijkbare 
bieding moet de partner in al zijn volgende beurten passen (van 

dit spel ). Artikel 27B. 
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12. Het bieden gaat (zuid gever): West  Noord Oost  Zuid 

1

Oost begon voor zijn beurt. Het 1-bod wordt geannuleerd. Zuid opent 

1SA, noord 3SA, west moet uitkomen. 
 

Stelling:  De leider mag west verbieden of verplichten in 
   schoppen voor te spelen. 

 

 
Niet waar! (36% van de inzenders is het daarmee eens) 

 
   Na een ingetrokken bieding mag de leider de partner het 

voorspelen verbieden in een kleur naar keuze. Alleen kleuren 
die oost legaal heeft geboden, vallen niet onder dit verbodrecht. 

Omdat oost geen enkele kleur legaal heeft geboden, mag de 
leider uit alle kleuren kiezen. Opgelet! De leider mag geen 

uitkomst in een bepaalde kleur eisen!  

 

13. Zuid is leider in een SA-contract. Oost heeft een kleine strafkaart: 6.  

 
Stelling:  Als west aan slag is mag de leider geen enkele 

voorspeelbeperking opleggen. 

 

Wel waar!  (67% van de inzenders is het daarmee eens)  

 
Aan een kleine strafkaart hangt maar één verbod, voor de 

eigenaar: zolang 6 er als strafkaart ligt mag de eigenaar geen 

andere lage ruitenkaart (voor)spelen. De leider heeft geen enkele 

inspraak! Artikel 50C. 
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14. Zuid speelt 6. 

 2 

 A H 3 

 A 

 - 

 -     - 

 9 8 7    V B 10 

 -     10 9 

 7 6     - 

 3 

 6 5 4 

 8 

 - 

 
Dummy noord is aan slag; NZ wonnen de eerste acht slagen. 

 
De leider laat dummy A voorspelen en speelt zelf 4 bij. 

Daarna AH, 3 getroefd, en 8 uit de hand in dummy getroefd. 

OW roepen in koor dat de leider op A heeft verzaakt. 

 
Stelling:  De arbiter moet de leider één slag laten overdragen: 6C. 

 

Wel waar! (64% van de inzenders is het daarmee eens) 
 

   De kaart waarmee is verzaakt (4) won die slag niet. Dan is de 

automatische overdracht één slag. Met deze overdracht zijn OW 

niet benadeeld; die hadden zonder verzaking met rechtzetting 
immers ook één slag gewonnen. Artikel 64A2. 
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15. Het bieden gaat: West  Noord Oost  Zuid 

1  1  doublet 2 

pas  2  pas  pas 

pas 
 

Noord maakt probleemloos zijn 2-contract. Goed voor een top, omdat de 

meeste OW-paren 3C noteerden. Zuid legt desgevraagd uit dat zijn 2-

bod hartensteun belooft met minstens 10 punten. Oost vindt dit bod 
alerteerplichtig. Dat is niet gedaan, waarop oost de arbiter uitnodigt. 

 
Stelling:  De kans is groot dat de arbiter de score voor beide paren 

moet veranderen in: OW 3C. 

 

Niet waar! (50% van de inzenders is het daarmee eens) 

 
  Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie. 

Het ligt voor de hand dat zuid na wests 1-opening liever niet 

een ruitencontract wil spelen. Dus ligt het er dik op dat dit bod 

een andere betekenis heeft. Als dat bod dan niet wordt 
gealerteerd, is het heel normaal om even te vragen wat precies 

de boodschap is van het 2-bod. Dat had ook nog gekund na de 

afsluitende pas en vóór aanvang van het tegenspel. Na de juiste 

uitleg op dat moment had de arbiter het bieden zelfs kunnen 
heropenen.  

 
Pas aan de bel trekken na het zien van het resultaat kan 

gemakkelijk de suggestie wekken dat oost liever even het 
resultaat afwachtte, om – als het resultaat tegenvalt – over de 

rug van de arbiter toch een goede score uit het vuur te slepen. 
Dat is echter duidelijk niet de taak van de arbiter. 

 

Maar … NZ gingen wel twee keer in de fout: noord omdat hij 
zuids bod niet alerteerde, en zuid omdat hij na de afsluitende pas 

niet alsnog de juiste uitleg gaf. En ook dat gedrag moeten we 
niet stimuleren. Grote kans dat de arbiter besluit om het 

resultaat voor OW te handhaven en alleen voor NZ te noteren: 
OW 3C. 

 
Om te voorkomen dat mijn mailbox dichtslibt geef ik er zeer 

bewust geen handen bij .  
 

Gemiddelde score van alle inzenders over de volledige test: 57,6%. 

 
Dat zou in schoolcijfers afgerond een uiterst dun zesje opleveren … 

 
Reden genoeg om frequenter spelregelvraagjes voor te leggen. En dat gaan we 

dan ook doen! 
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