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Misklik 
Ron Jedema 
 

StepBridge probeert zich zo goed mogelijk aan de spelregels te houden. 
Bij een verkeerde bieding is artikel 25A van toepassing waarbij de arbiter 

moet bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een "spreekfout" (lees: 
misklik). 

Op zich is dat al moeilijk, want bij het bieden klik je eerst op het vlak wat je 

wilt bieden en daarna op OK. Dan is het aannemelijk, dat je even kijkt wat je 
biedt voordat je op OK klikt. 

Maar soms gaat het "op de automaat" en klik je op het vlak dat je dacht te 

klikken en daarna direct op OK. En dan heb je ineens 7♦ geboden, want die 

zit vlak naast de pas. 

En dan geven de spelregels de arbiter de ruimte om de bieding terug te 
draaien. 

 
Bij het spelen is alleen artikel 45C4b van toepassing en die geldt uitsluitend 

voor de leider die een kaart uit de dummy speelt. Als de leider een spreekfout 
maakt mag de gespeelde kaart vervangen worden door de bedoelde kaart. 

Terwijl bij Step de handeling om een kaart uit eigen hand te spelen precies 
hetzelfde is als een kaart uit de dummy. 

Ook is het zo, dat bij het spelen geen "ok knopje" zit en dus de kaart (1 
maal) aanklikken is hem spelen. De kans op een vergissing is dus groter dan 

bij het pakken van een kaart uit de eigen waaier. 

Als een kaart gespeeld is, wordt de hand "in elkaar geschoven", waardoor een 
kaart tussen het moment van tonen en het moment van klikken een stukje 

verschoven kan zijn, waardoor je op de verkeerde kaart klikt. 
Dus op zich lijkt het logisch, dat je in dat geval een misklik toestaat om terug 

te draaien. 
 

Als je nu aan spelers gaat toestaan om een gespeelde kaart terug te nemen, 
ben je een nieuwe spelregel aan het creëren, want tot dit moment geldt het 

alleen voor de dummy. En de reden van deze beperking is, omdat de leider 
de kaart niet zelf uit de dummy pakt, maar het noemt of aanwijst. En bij Step 

"pakt" de leider wel zelf de kaart. Dus wat mij betreft is die uitzondering voor 
de dummy er dan niet meer en geldt ook voor de dummy "gespeeld is 

gespeeld". 
Step stelt zich op dit gebied ook formeel op en wil een misklik tijdens het 

spelen niet toestaan. De optie is er wel, voor "eigen" toernooien en als er echt 

iets verschrikkelijks is gebeurd om dan wel te kunnen ingrijpen. Maar de 
spelregels volgend is er geen mogelijkheid een gespeelde kaart terug te 

nemen.  
 

En technisch gezien kom je dan ook in een geheel nieuwe omgeving. Als we 
het erover eens zijn, dat door een mogelijke verschuiving van de kaarten een 

misklik zeer goed mogelijk is en we daardoor ook de leider de mogelijkheid 
geven een gespeelde kaart terug te nemen, dan zou je dat ook voor de 

tegenspeler moeten toestaan (zelfde mogelijkheid op een misklik). En dan 
komt het probleem: als een tegenspeler een kaart mag terugnemen, wordt 

dat een (meestal grote) strafkaart en voor de afhandeling van een strafkaart 
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heeft Step geen voorziening. 
 

Vandaar dat we de misklik tijdens het bieden wel terug kunnen draaien (als 
de WL ervan overtuigd is, dat het geen verandering van gedachten is), maar 

bij het spelen kunnen we dat niet doen omdat dat volgens de spelregels niet 
mag. Ook voor de dummy niet, want er is geen sprake van een verspreking 

en dat is de enige mogelijkheid volgens 45C4b. Als er sprake zou zijn van een 
gedachteverandering of concentratieverlies, is 45C4b ook aan de gewone 

bridgetafel niet van toepassing. 

 
Ontvangen vraag over misklik 

Ik heb een vraag over een de misklik ("klikfout") tijdens het spelen, die 
behandeld wordt in het draaiboek van de WL van StepBridge. In het vorige 

draaiboek werd die ook al genoemd. 

In het toernooireglement van StepBridge staat dat "Miskliks tijdens het spelen 
mogen nooit worden teruggenomen." 
Ik las dat ook in het berichtenvenster, toen ik een van de MK wedstrijden had 

gevolgd op StepBridge. 
Geldt voor de clubsessies een andere regel? 

 

Rob: 
Omdat je je clubsessies met een eigen arbiter arbitreert, kun je de 

spelregels desgewenst verfijnen. 
 

Ik zeg bewust verfijnen, omdat StepBridge naar mijn idee te weinig 
ruimte geeft aan het toepassen van enkele spelregels. 

 
Zo mis ik bij de claim een tekstvakje waarin je - tegelijk met je 

claim - je speelwijze kunt aangeven als die voor de resterende 
slagen ertoe doet. Die wens gaf ik al eerder aan StepBridge door, 

maar tot op heden kreeg ik daar geen reactie op. In de 
HANDLEIDING SPELERS geef ik het advies om een noodzakelijke 

toelichting naar de tafelgenoten te chatten vóór de druk op de 

Claimknop. 
 

De spelregels geven ook ruimte om aan de fysieke bridgetafel een 
volstrekt onbedoeld aangeduide te spelen kaart door de blinde, te 

corrigeren. Aan de StepBridgetafel kun je – net als bij het bieden – een 
aangrenzende kaart aanklikken die je geen moment had willen spelen. 

Als dan voor vriend, vijand én WL duidelijk is dat de leider geen 
moment zijn eigen gespeelde kaart of die van dummy had willen spelen, 

pleit ik inderdaad voor een correctie.  
 

Uitgaand van de geest van de spelregels geldt dat wat mij betreft dan 
ook voor een verkeerd aangeklikt kaart van de leider zelf.  

Een teruggenomen kaart van de leider, kan immers alleen maar in het 
voordeel van de tegenstanders uitpakken.  

 

Als een tegenspeler al een kaart bijspeelde, waarmee de leider zijn 
voordeel zou kunnen doen, gaat dat correctiefeest uiteraard niet door 

. 
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Ton Kooijman: 
Ik denk dat ik misschien al twintig jaar geleden de eerste opmerkingen 

maakte over computerbridge, maar tot nog toe is daar weinig aandacht 
aan besteed. 
  

In die tijd dacht de WBF nog dat het verstandig zou zijn om de regels 

van het computerbridge gelijk te trekken en dus is er een voorstel 
ontwikkeld. Maar de ‘eigenaren’ van die programma’s hadden er geen 

zin in.  
 

Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat voor zover technisch mogelijk 
het spel identiek behoort te zijn aan het fysiek tafel bridge. En 

natuurlijk moeten we profiteren van mogelijke voordelen die er 
ontstaan. Dat betreft vrijwel alle technische overtredingen dus.  

 
Ik zie niet in waarom we bij miskliks niet de spelregels volgen, zowel 

voor bieden als spelen. Voordeel is nog dat met enkele seconden ruimte 

tussen het aanklikken van een bieding of te spelen kaart, en het tonen 
daarvan, een correctie mogelijk is zonder dat iemand daar erg in heeft. 

Probleem is uiteraard dat het wel een misklik moet zijn (definitie: je 
slaat een andere toets aan dan je al die tijd van plan was). 

 
Een misklik door een tegenspeler mag alleen zolang de onbedoelde 

kaart niet zichtbaar is (geweest), want anders wordt het uiteraard een 
strafkaart die ook direct gespeeld moet worden en dan is al die moeite 

nergens goed voor. Nog een reden om een kleine vertraging in het 
tonen van een gespeelde kaart in te voeren (als die er al niet is). Daar 

komt nog bij dat we de spelregels voor het terugnemen van een 
gespeelde (getoonde) kaart in 2017 hebben veranderd. Dat mag nu 

alleen de leider nog maar doen met een kaart uit de blinde.  
 

En dan is er een besluit nodig over een misklik bij het uitspelen van een 

kaart van de leider zelf. De spelregels zeggen dat zo’n kaart pas 
gespeeld is als (bijna) raakt of zo gehouden enz. (zie 45c2). Ik vind dat 

bij een misklik niet aan die voorwaarde voldaan is, dus niet gespeeld, 
dus terug.  

 
Maar er is niets officieels aan deze voortreffelijke benadering.  

 
Carolien: 

Helemaal met Ton eens dat bij Step een misklik bij het spelen 
alleen terug kan als het toegestaan is volgens de SR. En alleen 

dàn!!! 
Bij BBO speelt er echter een ander probleem door het wijzigen 

van de volgorde van kaarten. BBO verzet namelijk na einde 
bieden pas na enkele seconden de kleuren naar een andere 

volgorde van troef. Voor je het weet heb je een kaart aangeklikt, 

die er stond, maar nu ineens een andere is. Een vlotte openaar is 
dus de klos. 

In die gevallen zou ik het - buiten de situaties genoemd in de SR - 
nog wel toestaan om te wijzigen. 
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Bij het bieden is het echter iets makkelijker om te 'misklikken' 

(veel kleinere aanklik-vakjes dan die relatief grote kaarten en 
dicht naast elkaar). Maar bij Step moet je je bieding expliciet 

bevestigen. Dus misklikken, hoezo???? Ik zou het niet toestaan. 
Bij BBO is het wel veel makkelijker om mis te klikken, want je 

hoeft niet te bevestigen. Overigens bepalen daar de 
opponenten of je terug mag en alleen bij 'gedoe' de WL. Bij de Alt 

Invitational heb ik 2 keer een misklik gezien die van de 
tegenstanders terug mocht. 

Wat ik al heb aangekaart: StepBridge berekent Butler verkeerd. 
Laat niet de hoogste en laagste score(s) weg bij het berekenen 

van datum scores: geeft daardoor soms hele rare uitslagen. 

 
Rob: 

We zijn het erover eens, dat een misgeklikte bieding mag worden 
hersteld, mits de speler een andere bieding aanklikte dan dat hij op dat 

moment wilde doen. Blijft over de misgeklikte speelkaart. 
 

Als je aan de gewone bridgetafel een speelkaart uit je handen laat 
vallen, waarvan de tafelgenoten de beeldzijde kunnen zien, hangt de 

rechtzetting, en wel of geen honneur, af van wie die kaart toont.  
 

 Is dat de leider, dan kan die kaart zonder verdere rechtzetting terug 
in de hand. Logisch, omdat deze letterlijke onhandigheid geen 

voordeel kan opleveren voor de ‘overtredende’ partij. 
 Is dat een tegenspeler, dan wordt de getoonde kaart een grote of 

kleine strafkaart. Eveneens logisch, omdat de informatie daarvan 

voordeel zou kúnnen opleveren voor de tegenspelers. 
 

Een zuivere misklik aan de StepBridgetafel is feitelijk hetzelfde als een 
per ongeluk getoonde kaart op het fysieke tafelblad.  

 
Een misklik van de leider kan daarom zonder probleem worden 

hersteld. Probleem is echter: hoe weet je als arbiter dat de leider een 
andere kaart wilde spelen dan dát hij speelde? Want ook aan de fysieke 

tafel geldt: gespeeld is gespeeld, en aangeduid is aangeduid. Zelfs als 
de leider iets zegt als: ‘Hartenzé’, geldt dummy’s 7 als gespeeld.  

 
De WL zal aan de hand van de hand en eventueel de voorafgaande 

slag(en) moeten beoordelen of inderdaad sprake is van een misklik. En 
als hij daarvan overtuigd is, correctie toestaan. 

 
Een misklik van een tegenspeler kan niet conform de spelregels 

worden gecorrigeerd. StepBridge kent immers niet de (grote en de 

kleine) strafkaart. Dat zou een correctie uitsluiten door de informatie 
die de partner dan heeft. Maar… als die partner door zijn poploze hand 

volledig buitenspel staat, dus elke vorm van OI is uitgesloten? En de 
misklik duidelijk is voor vriend, vijand en WL? Wat is er dan tegen om 

ook dan correctie toe te staan als de leider – conform artikel 81C5 – de 
arbiter verzoekt niet tot rechtzetting over te gaan? 
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De onderstaande zaak bewijst de rekbaarheid van een klikfout.  

Gisteren op onze clubavond (via StepBridge ) maakte ik het volgende 

mee.     ♠ H B 

   ♥ V B 6 

   ♦ B 10 8 5 3 

   ♣ B 9 5 

♠ A 5     ♠ 9 8 4 2  

♥ H 9 7 4      ♥ 10 3 

♦ 6      ♦ A H 9 

♣ A V 10 7 6 2    ♣ H 8 4 3 

   ♠ V 10 7 6 3 

   ♥ A 8 5 2  

   ♦ V 7 4 2  

   ♣ - 

    (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

    Pas  pas  

 
Na ruim denkwerk legde zuid de 

paskaart neer en alerteerde met 
de uitleg: ‘Kan zwak of sterk zijn’. 

1 

Na zuids pas opende mijn partner 

(west) 1. 

 

Zuid vroeg daarop arbitrage. Na 
enig overleg tussen arbiter en 

zuid, waarvan wij niets 
meekregen, werd wests 1-bod 

en zuids ‘pas’ teruggenomen. 
Zuid biedt opnieuw, opent nu 2 

met dezelfde uitleg. 
2 

Ik heb in de chatbalk nog wel 
protest aangetekend bij de 

arbiter, maar kreeg geen 

antwoord. 
 

pas  2 

Ik heb inmiddels als oost 

dusdanig veel informatie en weet 
met mijn 10 punten natuurlijk wel 

dat wij normaal zouden moeten 
spelen (minstens 12 van partner 

+ 10  kan ik gelukkig nog 
uitrekenen). 

 
Mag ik de informatie die ik heb ontvangen van mijn partner + 12 punten 

gebruiken of niet? In dit geval is dat bij mij niet bekend en heb omwille 
van eventuele O.I. maar gepast. 
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Ik heb vanmorgen de WL gebeld en met hem een prima gesprek gehad, 

waaruit blijkt dat deze situatie voor hem ook nieuw en dus moeilijk is. 
Voor mij is het verder ook geen probleem, maar ik ben wel leergierig en 

zou graag willen weten wat de juiste handelwijze hier zou moeten zijn. 
 

Immers als we fysiek spelen en de kaart heeft de biedbox verlaten kan 
deze toch ook niet meer herzien worden (behalve misgreep). 

 

Rob: 
Een bijzonder interessante en leerzame zaak! 

 
Zuid denkt na, past en geeft als uitleg: ‘Kan sterk of zwak zijn’. 

Uit zijn uitleg blijkt dat sprake is van een misklik. Alleen 2 past 

immers bij zijn hand en uitleg.  

 
Deze klikfout bewijst dat de bedoelde (2) én de 

aangeklikte (Pas) bieding niet aan elkaar hoeven te 
grenzen. Die liggen zelfs ver uit elkaar. Ik vind dat bijzonder 

interessant, omdat ik enkele weken geleden toevallig als 

meekijkende WL een klikfout zag gebeuren uit precies 
dezelfde categorie. Toen verscheen tegelijkertijd: ‘Pas’, met 

de uitleg: ‘Kan een 2-kaart zijn’. Ook deze speler klikte het 
paskaartje aan terwijl hij 1 wilde openen, nota bene het 

biedkaartje dat het verst weg ligt van ‘pas’. 
Voer voor psychologen?  

 
Waarschijnlijk gewekt door de 1-opening van west, ontdekt oost 

zijn fout en nodigt de WL uit. Niet meer dan logisch dat hun 
onderhoud achter de schermen plaatsvindt. Als de WL dan 

oordeelt dat het inderdaad gaat om een klikfout, moet hij dat wel 
melden aan ‘de tafel’. Met de boodschap dat hij de twee laatste 

biedingen opheft, en dat wests 1-openingsbod voor NZ (!) 

informatie is die ze niet mogen gebruiken. Voor oost is de 

informatie van wests 1-opening wél toegestane kost! 

 

Uitstekend van de WL dat hij met oost onzichtbaar voor de tafel 

‘sprak’, leerpunt dat hij zijn besluit en de gevolgen daarvan aan 
de spelers moet vertellen.  

 
En een leerpunt voor oost is, dat de uitleg ‘Kan sterk of zwak 

zijn’, te summier is. Correct is: ‘Zwak met 4+krt + óf sterk met 

andere verdelingen. 

Sneltoets voor de kaartsymbolen:  
Alt-knop ingedrukt houden met de eerste letter van 

de kleur: (S)choppen, (H)arten, (R)uiten en (K)laver. 

 
Ron: 

Ik ben het met Robs antwoord eens. Ik zou ook de pas laten 

terugnemen en 2♣ toestaan. 

Op het moment dat jij vervolgens niet weet of je de informatie 
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van het ingetrokken bod van je partner wel of niet mag 
gebruiken, is er maar één aangewezen weg: roep de WL en vraag 

hem (via privé chat) of jij die informatie mag gebruiken. Nu beslis 
je zelf dat je er geen gebruik van mag maken en daarmee 

benadeel je jezelf. 
 

Ook bij bridge aan tafel mag een misgreep teruggenomen worden, 
ook al ligt dat bod al hoog en breed op tafel en ook als de 

opvolgende speler al wat heeft neergelegd. Het criterium is dat 
het een echte misgreep moet zijn EN dat de partner nog niet 

geboden heeft. 
 

Een misgreep aan de bridgetafel is echter wat anders dan een  

misklik bij StepBridge. Omdat hij nu een uitleg meegaf die hoort 

bij een 2♣ opening, is duidelijk wat de bedoeling was en zal de 

arbiter het als misklik behandelen. Als zuid een PAS had geboden 

zonder alert en uitleg, had de arbiter geen reden gehad om de pas 
te zien als misklik. En dan was het bieden gewoon doorgegaan, 

dus terecht dat de discussie tussen die speler en de WL in een 
prive chat gebeurde. 

 
 

Enquête over misklikdiscriminatie 
 

 De leider toont met een misklik een kaart die hij niet had willen 

spelen. De tegenspelers mogen die informatie gebruiken. De leider 
ziet alleen een kaart die hij al had, dus geen extra informatie voor de 

misklikker. 
 Met een misklik van een tegenspeler krijgt diens partner informatie 

die hij niet mag gebruiken.  
 

Redelijk lijkt dan om herstel uitsluitend toe te staan als de leider een 
verkeerde kaart aanklikt. Een tegenspeler heeft dan geen recht op 

correctie. 
 

De vraag is nu, in een tijd, waarin discriminatie eindelijk veel aandacht 

krijgt, of dit onderscheid in correctierecht eerlijk is.  
 

Wat vind jij? 
Mail je antwoord naar: rob.stravers128@gmail.com 

 
Subvraag:  

Vind je dat een klikfout van een tegenspeler wél gecorrigeerd mag 
worden als diens partner geen enkele invloed heeft op het verdere 

spelverloop? 
 

 
 

 
 



Arbitrair 184 14 juni 2020      robstravers@xs4all.nl 
 9 

Draaiboek WL 

Ingeborg Slikker 

 
Dank voor het draaiboek van de WL. Tijdens het lezen kwam bij mij het 

volgende op: 
 

- De starttijd 15 minuten eerder zetten deed mij denken aan een (helaas 
veel te vroeg overleden) vriendin die altijd te laat kwam. Je gaat dan op 

een gegeven moment zeggen dat het een uur eerder begint, dan had je 

kans dat ze op tijd kwam. Heel verwarrend voor de mensen die wel op 
tijd komen. Leden moeten het fatsoen hebben om tijdig in te loggen. 

Geef aan ze door wanneer jij als WL verwacht dat ze ingelogd zijn. 
 

- De eerste ronde moet je volgens mij altijd met de hand starten. Het 
gebeurt dan ook vaak dat een drive iets later begint, omdat de WL dat 

vergeten is te doen 😊.  
 

Rob: Ik geloof je . 
 

- Als je dus de starttijd niet 15 minuten eerder zet, dan is 15 minuten 
voor aanvang met de mededelingen beginnen aan de vroege kant. Mijn 

ervaring bij vier clubs is dat je op zijn vroegst 5 minuten voor de 
starttijd iedereen in beeld hebt.  

 
- Waarom zou je de leden ook zo lang al wachtend achter hun computer 

of laptop willen hebben? 

 
Rob: Om drie praktische redenen: 

1. Gelegenheid voor sociaal chatcontact. Wordt veel en leuk 
gebruik van gemaakt. 

2. Voldoende tijd om spelers te helpen die opeens een lastig 
inlogprobleem hebben. Tot nu toe bleek dat kwartier meestal 

te kort. 
3. Alle tijd voor mededelingen vooraf van de WL. Denk daarbij 

aan:  
 Het uitnodigen van de WL. Ik geef dan standaard mijn 

telefoonnummer met het verzoek mij telefonisch op te 
roepen. 

 Omgaan met bepaalde handelingen die vorige keer 
misgingen. 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 
- De volgende ronde laten beginnen als de tijd om is en alle spellen 

gereed zijn zou nooit mijn keuze zijn. De langzame spelers worden 
beloond en snellere spelers zitten elke ronde tot 10 minuten (of nog 

langer …) te wachten. Zeker als langzame spelers deze instelling in de 
gaten hebben! Als je als WL meespeelt is dit de enige werkbare 

methode, dat begrijp ik. Je hoeft je dan niet om de langzame spelers te 
bekommeren. En dat is precies waarom ik van mening ben dat je als 

WL niet mee moet spelen. Je dupeert de snellere spelers en dat zijn op 
veel clubs het merendeel van de aanwezigen. Je maakt dus van de 
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langzame spelers het probleem van de rest van het veld. 
 

Rob: Zeg nooit ‘Nooit’ . 
Tot op heden geeft deze instelling vrijwel geen problemen; soms 

aan één tafel nog een paar te spelen slagen. Dan roep ik om 

hoeveel slagen nog moeten worden gespeeld.  
 

Als de tijd is verstreken, en ik zie dat aan een spel nog moet 
worden begonnen, slaan we dat spel over. 

 
Ook als meespelende WL had ik tot op heden geen enkel 

probleem met notoire langzame spelers. 
 

- Als je de methodiek van tijd en spellen hanteert zou ik in ieder geval 
niet al te genereus zijn met de tijd per spel. Dan krijgen de langzame 

spelers wellicht toch een gevoel van urgentie als ze de tijd zien 
verstrijken. 

 
- Ik zou in de handleiding toevoegen dat je de volgende dag contact 

opneemt met de notoire langzame spelers. Kijk of jij iets voor ze kan 

doen zodat ze het tempo kunnen opvoeren. 
 

- Ik heb van een vriendin begrepen dat op een IMac vertraging zit bij het 
bieden en spelen van een kaart. Het kan dus al schelen als men op een 

ander systeem gaat Steppen, indien zij die mogelijkheid hebben 
natuurlijk. 

 
- Om een misklik tijdens het spelen van de leider eventueel wel en van 

tegenspelers nooit te herstellen komt op mij niet eerlijk over. Ook van 
de leider is het een moment van onoplettendheid toch? 

 
Rob: Ik doel uitsluitend op een echte misklik. Dat is nu eenmaal 

mogelijk met 
StepBridge, denk alleen maar aan het inmiddels beruchte bod van 

7 in plaats van een pas . En over een zitting bekeken is dat wel 

degelijk eerlijk, want alle spelers zijn net zo vaak tegenspelers als 

het spelende paar. Probleem is dat met een misklik van een 

tegenspeler, de partner daarmee info krijgt. En dat maakt het 
corrigeren meestal te complex. 

 
- Wat ik mis: een pagina op de website van de club waarin de specifieke 

Step regels voor die clubs uiteen worden gezet en waar naar verwezen 
kan worden. Dan weten de leden waar ze aan toe zijn. In de wekelijkse 

mail naar de leden over de aanstaande clubdrive, kan je dan simpelweg 
naar die pagina verwijzen en eventueel elke week een onderwerp er 

uitlichten. Ter verduidelijking van wat ik bedoel, hierbij een voorbeeld 
naar zo’n clubpagina. Via deze pagina kan je doorklikken naar andere 

pagina’s over Step. Het gaat m.n. om punt drie en de pagina die daarbij 
hoort. https://www.nbbclubsites.nl/club/3022/pagina/1110964 

 
Rob: Hartelijk dank, die geef ik ook graag mee! 

https://www.nbbclubsites.nl/club/3022/pagina/1110964
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Samenvattend: 
We hoeven elkaar niet hoeven te overtuigen. We leggen de 

verschillende gedachten op tafel, en de lezer kan daaruit pikken 
wat hem het meeste aanspreekt. 

 
 Na de zitting/volgende dag contact opnemen met langzame 

spelers vind ik een goeie; die neem ik op! 
 

 Als WL communiceren naar alle spelers over eventueel 

oponthoud/vertraging, adviseerde ik al, maar ik zal dat 
extra benadrukken. Vooral als extra vertraging ontstaat 

door een verbindingsprobleem, is het voor de spelers prettig 
dat dat de oorzaak is (in plaats van traag spel). 

 
 Over de misklik tijdens het spelen, reageerde Ton Kooijman. 

Ton gaat daarin verder, hij vindt dat ook de misklik van 
tegenspelers teruggedraaid moet kunnen worden. In theorie 

ben ik dat met hem eens, maar de praktische invulling lijkt 
mij – op StepBridge – lastig. Neem ik ook op in het 

Draaiboek. 

 

 

Butlerberekening op StepBridge 
Volgens mij rekent StepBridge Butler niet goed uit: 

Hij laat de hoogste en laagste score(s) niet weg bij berekening datumscore. 
Afgelopen vrijdag hadden we ene keer een +2000 en een +1700. 

In beide gevallen kregen de andere min of meer normale scores iets van -7 

i.p.c. ca 0. 
 

Niemand weet hoe en of je dat goed kunt instellen. 
Eén van jullie wellicht? 

 
Rob: 

StepBridge gaf die fout toe én beloofde (op 8 juni 2020) dat die fout op 
korte termijn wordt gecorrigeerd. Nu maar hopen dat daarmee ‘binnen 

enkele dagen’ wordt bedoeld. 
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Viertallen op StepBridge 
Op de site van StepBridge staat dat viertallen mogelijk is. Maar de keuzes die 
je moet maken om een viertallenwedstrijd op te starten zie ik niet. Wat doe ik 

verkeerd? 

 
Rob: 

Op 27 mei meldde StepBridge Klantenservice mij: 

De viertallen functie wordt momenteel opnieuw ontwikkeld. Eind 

deze week zal de eerste pilot plaatsvinden. Zodra de feedback 
verwerkt is zal de functie online komen. Wij verwachten dat dit 

binnen een maand gaat plaatsvinden.  
 

Met vriendelijke groet, 

Klantenservice StepBridge  

 

Als die verwachting uitkomt, en waarom zou die niet uitkomen, kan met 
ingang van juli worden geviertald.  

 
Prettig dat deze mooie wedstrijdvorm opnieuw wordt ontwikkeld, want 

de eerste opzet oogde vrij gebrekkig. Binnen de ontmoeting kon je niet 
van paar wisselen. Voor de tweede helft zou je dan een nieuwe zitting 

moeten opzetten en spelen. Met de ‘nieuwe ontwikkeling’ verwacht ik 
een volledige viertallenwedstrijd.   
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Arbitrages op StepBridge 
 

Niet gealerteerd 

Als WL kreeg ik te maken met de bijgevoegde situatie.  
 

West gever / Niemand kwetsbaar 

 

 B 6 4 2 

 B 4 

 8 7 3 2 

 A 4 3 

 A      H 3 

 10 9 8 5     A 7 2 

 A V 4     H B 9 6 

 10 9 7 6 2    H V B 8 

 V 10 9 8 7 5 

 H V 6 3 

 10 5 

 5 

 
West  Noord Oost  Zuid 

pas  pas  1SA  2 

Doublet 2  2SA  3 

4  pas  pas  pas 

 

Resultaat: 4-1 goed voor 0%. 

 

Alle OW-paren eindigden in 3SA dat met 1, 2, 3 en zelfs 4 overslagen is 
gemaakt. 

 
Zuid alerteerde de 2 niet (Multi-Landy) en zo kwamen OW terecht in een 

4-contract die 1 down ging.  

 

Noord (!) en West riepen mij erbij en na wat wikken en wegen heb ik het 

contract en het resultaat aangepast in 3SA+2 (58%).  
Alle vier de winstreken konden zich hier prima in vinden.  

 
Rob: 

Voortreffelijk! Ook het initiatief van noord om jou uit te nodigen! 
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Communicatie 

Ronald 

 
Na jaren op de club te hebben gearbitreerd ben ik dat recent online gaan 

doen. Enkele zaken die me zijn opgevallen: 
 

+ veel arbitrages komen niet meer voor omdat ze niet meer mogelijk zijn. 
Verzaken, bieden voor de beurt, onvoldoende bod, etc. 

+ de wedstrijdleider is dus in die zin steeds minder nodig ook om het spel in 

goede banen te leiden. 
+ miskliks in de bieding zijn goed te overzien en kunnen hersteld worden. 

 
- alerteren was al een zorgenkindje op de club maar is online vaak een 

probleem, doordat veel te weinig wordt gealarmeerd en mensen de 
alerteerregels online niet goed kennen. 

- ik loop tegen het verschijnsel aan dat mensen vragen om uitleg omdat die 
niet gegeven wordt, terwijl ze objectief gezien helemaal geen reden hebben 

om uitleg te vragen. 
- vragen om uitleg én de antwoorden daarop worden dan weer naar de hele 

tafel gecommuniceerd. 
- communicatie met de wedstrijdleider gaat ook vaak naar de tafel. 

- als er wat spanningen ontstaan is de chat functie vaak niet het juiste 
platform om die weg te werken. Dat gaat face-to-face toch gemakkelijker.  

Gek genoeg is dit geen onderwerp om de wedstrijdleiding te roepen. 

- we hebben nu meer werk aan de technische problemen zoals wegvallende 
verbindingen. 

 
Rob: 

Het communiceren is inderdaad voor de meesten kennelijk erg lastig. 
 

 Een klassikale oefening kan dat verbeteren, bijvoorbeeld tussen de 
3e en 4e ronde. Je stelt de volgende ronde dan gewoon even uit. 

 

 De laatste twee zittingen liet ik de spelers mij bellen voor arbitrage. 
Dat werkt veel prettiger en sneller. Natuurlijk moet je de zaak wel 

‘per chat’ met de tafelgenoten afstemmen. Dat zelfde geldt ook voor 
je oordeel. Voor de meeste voorkomende onregelmatigheden kun je 

vooraf zinnen schrijven die je dan kopieert en in de chatbalk plakt. 
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Onbegrijpelijk biedverloop 

 A B 10 9 

 B 8 7 4 

 B 8 4 

 V 7 

 2       V 6 

 V 9 3 2      H 6 5 

 10 6      A H V 9 7 

 H 9 8 5 4 3     B 10 2 

 H 8 7 5 4 3 

 A 10 

 5 3 2 

 A 6 

 

West Gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 

pas  pas  1SA  2* 

2  pas  3  pas 

pas  3  pas  pas 

pas 

   
NZ maken bezwaar. 

West beweert dat ze dacht met het 2-bod een zeskaart klaver aan te geven. 

Snap ik niet na een tussenbod. Is een abuis denk ik. 

Ik snap ook het volgbod van 2 van Z niet. 

 

Kun jij voor mij enig licht in deze duisternis brengen. 
 

Rest me nog te melden, dat 3 van Noord 3 down gaat, voor een score van 

100% voor OW. 

Moet ik hier wat mee doen? Kan dat? 

 
Met aan zeker grenzende waarschijnlijkheid spelen NZ Multi Landy. Volgens 

die partituur belooft zuid met 2 een hoge 6-kaart. Ik neem aan dat de * bij 

2 staat voor een alert. 

 
West handhaaft - ook na zuids tussenbod - de afspraak dat 2 lengte 

klaveren belooft. Oost schijnt dat niet (meer) te weten. 
 

Als west het 2-bod NIET alerteerde:  

rekent noord op een 6-kaart harten bij partner zuid. Dat maakt het 3-

bod tot een begrijpelijke actie.  
Zuid zal zonder dat alert rekenen op hartenlengte bij noord (en een -

renonce) en daarom passen. 
 

Ik zou het resultaat voor beide paren veranderen in: NZ 3-1. 

 

Als west het 2-bod wel alerteerde: 

handhaaf ik het resultaat. Want dan vraagt noords 3-bod aan zuid om 

met een sextet harten te passen en anders 3 te bieden. 
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WL en zelf meespelen op StepBridge 
 
 Vraag aan StepBridge 

Is het mogelijk om als WL een tweede spelersnaam aan te vragen, 
zodat ik gelijktijdig kan spelen en WL zijn? Indien mogelijk wilt u dan 

voor mij de tweede spelersnaam aanmaken. 

 
Antwoord van StepBridge 

Het is niet mogelijk om een tweede account te krijgen en ze dan 
tegelijkertijd te gebruiken, een om te spelen en een als WL. Ten eerste 

kan het technisch niet omdat elk account aan een NBB-lidnummer is 
gekoppeld en ten tweede is het onderdeel van de afspraken met 

StepBridge dat er altijd een niet-meespelende wedstrijdleider bij een 

Clubtoernooi aanwezig moet zijn. 
 

Begrijpelijk is wel dat de wedstrijdleider zelf ook eens mee zal willen 
spelen. Twee suggesties: leid enkele andere wl’s op en doe de 

wedstrijdleiding bij toerbeurt of sluit een deal met een andere 
vereniging waarbij de wl’s hun avonden als wl ruilen. Dat laatste 

betekent wel dat het een extra avond zal kosten maar je kunt dan wel 
zelf altijd spelen, als er maar twee club wl’s zouden zijn, speel je nog 

steeds maar een op de twee keer. 
 

Met vriendelijke groet, 
Klantenservice StepBridge 

 

Reactie vraagsteller naar mij: 

Jammer Rob, 

Op zichzelf was het een goed idee om met twee spelers namen zowel 
WL als speler te zijn. 

 

Mijn antwoord aan de vragensteller: 

Twee accounts met hetzelfde lidnummer zal inderdaad niet kunnen, 

maar met één account zelf meespelen én WL zijn, is technisch wel 
degelijk mogelijk. Dat bewees StepBridge bij de eerste opzet van het 

clubbridge. Toen kon dat gewoon. 
 

Maar helaas besloot de leiding van StepBridge dat dat ongewenst zou 

zijn. Een afspraak maak je samen, en daar was geen sprake van. De 
spelers die tot dat moment spelen combineerden met het WL-schap, 

waren tenminste onaangenaam verrast, toen die mogelijkheid opeens 
werd geblokkeerd…  

 
Als club kun je dat oplossen door een clublid dat niet wil steppen een 

StepBridgeaccount te laten aanvragen. De club betaalt het lidmaatschap 
en hollen met die hap. 

Zorg wel voor transparantie: meld voor aanvang van de zitting welke 
naam schuilgaat onder de naam van de WL én onder welke Stepnaam 

je meespeelt. 
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Ron: 
Voor het functioneren als WL op een clubtoernooi moet je een 

Stepnaam hebben en een NBB-lidnummer. Een StepBridge-
abonnement is niet nodig.  

Je kunt een proefabonnement nemen, daarmee krijg je een 
stepnaam. Na de proeftijd kun je nog altijd als gast van de NBB 

inloggen voor de clubtoernooien en dan dus ook als WL optreden. 

 
 

Achteraf scores (niet kunnen) corrigeren 
 
Ron Jedema 

 
Bij Step is het niet mogelijk om achteraf een score te wijzigen. Dus artikel 79C, 

waarbij mensen 30 minuten de tijd krijgen om na publicatie van de uitslag een 
protest in te dienen, kan niet uitgevoerd worden.  

 
Het moment dat de uitslag wordt gepubliceerd, is deze definitief en is binnen 

StepBridge geen correctie meer mogelijk. 

 
Marc van Beijsterveldt (NBB Wedstrijdzaken) vertelde me, dat bij de thuisblijf 

kampioenschappen ook achteraf een scorecorrectie nodig was, toen liepen ze daar 
ook tegenaan. Met de hand hebben ze de vervangende score uitgerekend voor de 

betreffende twee paren, maar de doorrekening voor alle andere paren niet gedaan, 
omdat dat niet te doen was. 

 
[Rob: als je de zittingsuitslagen verwerkt in een competitie, kun je dus wél – 

met de hand – het eindresultaat van die twee paren berekenen en aanpassen. 
Maar dan zonder het gevolg daarvan voor de andere paren.] 

 
Als WL kun je alleen een score wijzigen voordat de laatste ronde wordt 

afgesloten. Als er dus een arbitrage is, of een vraag waarover moet worden 
beslist, kan de onjuiste score tot die zittingafsluiting worden hersteld. Als een 

"protestcommissie" een uitspraak moet doen, zou het hele veld moeten wachten op 

de uitslag. En zo'n overleg kan wel even duren (denk aan een spelersraadpleging, 
telefonisch met een stel spelers, waar je dan het biedverloop en de spelverdeling 

telefonisch moet doorgeven). 
 

Marc adviseerde me om dat soort dingen niet op de hals te halen en de uitslag 
meteen als definitief aan te merken. 

Maar zeker voor zaken met O(ongeoorloofde I(nformatie), is het nodig dat de WL 
achteraf nog even bekijkt wat de invloed van die OI zou kúnnen zijn. 

Dus ook hier (art 93) zijn de spelregels niet uitvoerbaar in StepBridge. 
 


