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Mag de WL ingrijpen als hij als bezoeker aan een 

Steptafel een overtreding ziet? 
 

Ik zou graag je mening willen vragen over het volgende. 

Op onze ClubStepzittingen treed ik – met nog twee collega’s – op als WL. 
 

We denken met z’n drieën verschillend over het volgende: 

 
Als je als WL meekijkt aan een tafel, mag je je er dan mee bemoeien als een 

bieding niet conform de systeemkaart is? 
En mag je gelijk reageren naar de persoon in kwestie? 

 
Ik vind zelf van niet. Wel algemene aandacht aan schenken, bijvoorbeeld 

benadrukken bij de uitnodiging om in te schrijven. 
 

Mooi voorbeeld is een spel van gisteren:  
 

Noord gever / OW kwetsbaar  
 

West heeft: 
 H V B 8 7 6 4 3 

 9 

 A V 

 A 9 

opent 2 en geeft als uitleg: ons sterkste openingsbod. 

Op de systeemkaart staat: 20+ 

 
Mag ik dan als toevallig toekijkende WL ingrijpen? 

 
Ben benieuwd naar je mening. 
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Rob: 

Allereerst geef ik je een groot compliment voor deze terechte vraag. 
Want in artikel 81C3 staat: 

C. Taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider 
Het is de wedstrijdleider (niet de spelers) die de bevoegdheid heeft 

onregelmatigheden recht te zetten en schade te herstellen. De taken en 

bevoegdheden van de wedstrijdleider omvatten over het algemeen ook: 

3. Het herstellen van een fout of onregelmatigheid die hem op enigerlei 

wijze ter kennis komt binnen de termijn van correctie, vastgesteld in 

overeenstemming met artikel 79Cen artikel 92B; 

 
En StepBridge stelt dat de officiële Spelregels ook gelden voor de 

steptafel. 
 

Maar hoe ga je daar als WL mee om? Allereerst moet je je afvragen óf 
je meteen moet ingrijpen. En zo ja, naar wie? StepBridge heeft namelijk 

het grote voordeel dat je gericht met één of twee spelers kunt chatten 

zónder dat de tafelgenoten daar iets van merken.  
 

Ik wilde graag met StepBridge en Ton Kooijman over dit fenomeen van 
gedachten wisselen. Ton wilde graag, maar StepBridge (b)leek helaas 

niet geïnteresseerd. 
 

In jouw voorbeeld heeft west een achtkaart. Dat is een verdeling 
die vrij extreem is en niet echt past in het pakket van biedafspraken. 

Dan ligt het voor de hand dat daar heel verschillend mee wordt 
omgegaan, waardoor er geen sprake kan zijn van een overtreding. Dus 

ook geen enkele reden om in te grijpen.  
 

Ook aan de steptafel is een ‘psyche’ toegestaan. Dat is een 
bewuste afwijking van de (uitgelegde) afspraak, waarmee je verwarring 

wilt stichten. Voorwaarde is uiteraard dat partner lief op z’n minst even 

verbaast moet zijn als je tegenstanders.  
 

Verboden psyche 
Het moet dan gaan om grote afwijkingen, niet een kaart of puntje meer 

of minder. Ook mag zo’n grote afwijking niet ‘risicovrij’ zijn. 
 

Voorbeelden van verboden psyche 
Als je afspreekt en uitlegt: ‘De 2-opening is altijd sterk, partner 

mag daar niet op passen.’ En je opent 2 met een zwakke hand 

en lengte ruiten, en past op partners 2-bod, is dat een niet 

toegestane ‘psyche’. Ongeacht of je partner wel of niet net zo 
verrast is als de tegenstanders. 

 
Als west 2 opent, Muiderberg, en partner oost biedt 2SA met 

een bijzonder zwakke hand en twee lage 5-kaarten, terwijl de 

https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.81%20De%20wedstrijdleider.html
https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.81%20De%20wedstrijdleider.html
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hand volgens de uitleg en systeemkaart minstens 15 punten 
belooft, is dat eveneens een niet toegestane afwijking.  

 
Wanneer meteen actie nemen? 

Stel dat je als WL de zuidspeler:  
 

 2 als Muiderberg, met een sterke 6-kaart schoppen.  

 Of een verboden psyche als hierboven. 

 
Dan zou ik (onzichtbaar voor de overtredende partij) de 

tegenspelers melden wat óók mogelijk is… 
 

Alternatief is om de betreffende bieder die extra informatie te 
laten geven. Risico is dat die in de haast de hele tafel kan 

informeren, dus ook zijn partner… 

 
Of je ziet als meekijkende WL:  

noord is gever, heeft een opgelegde 1-opening en past 

met de uitleg: ‘Tweekaart klaveren is mogelijk’. 

 
Dan meld ik onmiddellijk aan de hele tafel dat noord 

verkeerd klikte. 
 

Om als toevallig toekijkende WL op deze wijze in te grijpen, moet het 
wel gaan om een concrete afwijking, waardoor sprake is van een 

verkeerde uitleg. Niet om een hand waarmee meerdere opties mogelijk 
zijn, zoals de hand die de vragensteller aangeeft. 

 
Voor alle duidelijkheid:  

Ik kies voor deze aanpak met mijn inzicht van nu .  

 
Het lijkt mij namelijk wenselijker om de tegenstanders met de 

juiste uitleg te laten bieden en spelen, dan achteraf met een panel 
van gelijkwaardige spelers te moeten gissen naar wat zij 

waarschijnlijk na de juiste uitleg zouden hebben gedaan… 
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Misklik tijdens het spelen 

Tijdens een clubcompetitie op StepBridge overkwam me het volgende. 

 
Contract is 3SA, door mij te spelen.  

Uitkomst 4. Dummy had 876 en ik A5.  

 

Na de uitkomst telde ik zeven vaste slagen en als de klavers bij de tegenpartij 
goed zaten (2-2) en ik AH, sla, dan zou ik 10 slagen maken. 

 

Met A5 zag ik geen aanleiding deze nog een slag op te houden en speelde ik 

dus de A.  

 
Tot mijn verbazing schoot direct 5 er achteraan voor de volgende slag.  

 
Direct de Wl geroepen en hem dit voorval gechat en gezegd dat het natuurlijk 

nooit mijn bedoeling was 5 te spelen maar een klaver (zit in de hand aan de 

andere kant van de hartens). 

Terugnemen van 5 werd niet toegestaan, met als reden: "misklikken worden 

tijdens het spelen niet gecorrigeerd, Step regel".  

Hierop chatte ik dat dit niet juist is. Waarop de WL reageerde met: Nee, 
doorspelen. 

Volgens mij is het Stepreglement zo dat bij club competities het al of 
niet terug nemen aan de beoordeling van de WL is.  Waarbij opgemerkt 

moet worden dat er geen enkele twijfel moet zijn. Is het een toernooi 
dan mag een gespeelde kaart nooit terug. Blijkbaar maakt Step een 

verschil met competities en een toernooi. 
Bij toernooien geldt dat een misklik tijdens het bieden ongedaan gemaakt 

kan worden, maar dat dit bij afspelen nooit kan. Bij competitie geldt deze 

regel nog niet (daar kan altijd ongedaan worden gemaakt), maar dat is op 
termijn wel de bedoeling. 

Wat zeggen jullie van deze arbitrage. 

 

Ron: 
Een misklik mag je gelijk stellen volgens de spelregels met een niet 

bedoelde actie. 
Voor het bieden hebben we artikel 25A: zolang partner niet heeft 

geboden, mag je een niet bedoelde bieding terugnemen, tenzij het een 
verandering van gedachten is. 

Voor het spelen is er in de spelregel alleen iets voor het spelen van een 

kaart uit de dummy en dan voornamelijk omdat je je kunt verspreken 
als je een kart benoemt. 

Voor het spelen uit de hand of spelen door een tegenstander is geen 
mogelijkheid volgens de spelregels om dat terug te nemen. 

Omdat je maar 1 kaart tegelijk kunt aanklikken, zie ik het ook niet als 
een kaart die per ongeluk uit de hand valt. 

ik heb het nooit geprobeerd, maar volgens mij worden de kliks niet 
"gebufferd". Dus als je twee keer op A klikt, speel je dat aas, maar 

niet tegelijk de kaart die daar nu op die plaats verschijnt. Mocht dat wel 
zo zijn, dan zou ik een beroep doen op een uit de hand gevallen kaart. 

 
Overigens meldde je dat je een clubcompetitie speelt en daar wordt de 
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arbitrage gedaan door de WL van de club. Dus geen "algemene step-
bridge regel". Het is als club wel zinvol om hierover een beleid af te 

spreken en veel clubs hanteren dan ook dat een misklik bij het bieden 
wel mag (volgens 25A), maar bij het spelen niet. Ook de kaart uit de 

dummy mag niet terug, want r is geen gesproken woord: de leider pikt 
zelf de kaart die hij wil. 

 
Dus zo denk ik erover en de Step arbiter zal zich hier helemaal niet over 

uitspreken. Die verwijst gewoon naar de club arbiter. 
Ik denk dat als je dit gewijzigd wil zien, dat je met de TC van de club in 

de slag moet. 
 

Rob: 

Aanvankelijk vond ik dat keiharde klikfouten tijdens het spelen 
ongedaan gemaakt mogen worden. 

 
Maar een week geleden, toen mij dat zelf overkwam: ik claimde de 

laatste vijf slagen, om duidelijk te maken dat ik dan eerst A zou 

spelen, klikte ik supersnel na mijn claim A aan. Niet dus, door de 

snelheid klikte ik ernaast: een kleine schoppen… 
 

Om elke discussie te voorkomen, vanwege het grijze gebied, besloot ik 
meteen daarna dat we alleen puur onbedoelde biedingen terugnemen 

en klikfouten tijdens het spelen niet.  
 

Volstrekte duidelijkheid voor alle spelers; en dat voelt zelfs voor mij 
heel goed . Ervan uitgaand dat we allemaal zo’n fout kunnen maken, 

hebben we daar met z’n allen evenveel voor- als nadeel van.  

 
Maar… natuurlijk mag een technisch manco niet de oorzaak zijn van een 

onbedoeld gespeelde kaart. De vraag is of er sprake is van een 
technisch probleem. 

 
Met het spelen van A is de eerste slag voltooid. Ik vermoed dat als je 

onbedoeld per ongeluk twee keer tikt, je meteen na A de kaart speelt 

die dan op die plaats staat…  
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Aanpassen score na afloop van een ClubStep-sessie 

Mag ik je lastig vallen met een probleempje over het corrigeren van een 

(AS)score na afloop van de clubsessie StepBridge. 
 

De WL van dienst is in het allerlaatste spel aan een tafel geroepen waar een 
speler weigert te antwoorden op een vraag van een opponent naar de 

betekenis van een bieding van die speler.  
De discussie duurt enige tijd waardoor tijdgebrek ontstaat en het spel 

plotseling beëindigd wordt met een AS wegens tijdoverschrijding. De 

opponent (de vrager om uitleg) krijgt 40%, de “overtreder” 60%.  
Dit wordt als een onterechte uitslag beschouwd door zowel de 

betreffende speler als de WL. Correctie blijkt echter niet meer mogelijk. 
De sessie is beëindigd. 

 
Ergens in een handleiding staat dat, tot ± een halfuur na de sessie, tot de 

definitieve uitslag is vastgesteld, nog correctie mogelijk is. Is dat zo? Hoe doe 
je dat dan? Immers het WL-paneel is inmiddels verdwenen. Jammer 

natuurlijk dat niet op tijd de speeltijd werd verlengd met een paar minuten. 
 

Kortom: kan een WL na afloop van de sessie nog een correctie aanbrengen? 
Hoe? 

 

Rob: 
Lastigvallen met het stellen van een vraag? Wat een onzinnige vraag!  

 
Instelling 

Vanwege de vrij starre, strenge, vaak oneerlijke en niet bepaald 
flexibele StepBridge-programmatuur, adviseer ik de ‘volgende 

ronde’ in te stellen op: ‘Tijd verstreken en spellen gespeeld’, ook 
als is afgesproken dat de factor tijd het enige criterium is.  

Daarmee voorkom je dit soort onbillijke scores.  

 
Probleem is dat (extra) oponthoud kan ontstaan buiten de schuld 

van beide paren, of van het paar dat volgens StepBridge de 
meeste tijd gebruikte en daardoor automatisch de 40%-score in 

de maag gespitst krijgt. 
 

Alternatieve tijdskorting 
Als een tafel op het wisselmoment nog maar een paar slagen 

moet spelen, geef je het aantal te spelen slagen door aan alle 
tafels en kun je de betreffende spelers noteren. Na x 

(bijvoorbeeld drie) notities binnen x (bijvoorbeeld zes) ronden, 
kun je dat paar een korting geven op de zittingsuitslag. Notities 

blijven maximaal zes/zeven zittingen gelden. 
 

Nadeel van een spel afbreken is, dat je daarmee een paar kan 

belonen dat duidelijk op een nul afstevent. Extra rekken wordt 
dan beloond met 40%... 

 



Arbitrair 185 27 november 2020      rob.stravers128@gmail.com 
 8 

Score aanpassen 
Zet tijdens de laatste ronde altijd de wisseling naar de volgende 

ronde op ‘Handmatig’. Dan wordt de zitting niet automatisch 
afgesloten en heb je alle tijd om scores aan te passen. Ook als het 

‘mis’ gaat in de laatste ronde. 
 

Zodra een spel aan alle tafels is gespeeld kun je dat – ook tijdens 
diezelfde ronde – al aanpassen. Voer daarbij een duidelijke 

verklaring in; die gaat namelijk automatisch naar de twee 
betreffende paren. 

 
Als de zitting al is afgelopen, dus correctie niet meer lukt, en de 

zittinguitslag wordt verwerkt in een competitiestand, kun je die in 

de zittingscore aanpassen. Daarvoor kun je de volgende tabel 
gebruiken. 

 

Totaal aantal 

gespeelde 
spellen: 

 

18 

 

21 

 

24 

 

27 

Scorecorrectie 

op spel: 
Aanpassing zittinguitslag: 

5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

10% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 

20% 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 

30% 1,7% 1,4% 1,3% 1,1% 

40% 2,2% 1,9% 1,7% 1,5% 

50% 2,8% 2,4% 2,1% 1,9% 

60% 3,3% 2,9% 2,5% 2,2% 

70% 3,9% 3,3% 2,9% 2,6% 

80% 4,4% 3,8% 3,3% 3,0% 

90% 5,0% 4,3% 3,8% 3,3% 

100% 5,6% 4,8% 4,2% 3,7% 
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Onverkwikkelijk 
 

Tijdens onze ClubStepBridgezitting vond een uiterst vervelend voorval plaats.  
 

Tijdens een spel beschuldigden twee dames twee heren van vals spel! 
Met het argument dat zuid in dit spel nooit azen zou gaan vragen. 

Ik heb hen gezegd dat ik daar niet in geloof en dat het een ernstige 
beschuldiging is. Het 5-bod door N is niet gealerteerd. Daar heb ik wel wat 

van gezegd. 

 
 A V B 5 2 

 A 5 

 A 6 2 

 A 10 4 

 

 7 6 

 H V B 9 8 4 

 H 8 4 3 

 6 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      2* 

pas  2SA  pas  3* 

pas  4  pas  4SA* 

pas  5  pas  5 

pas  6  pas  pas 

pas 

 

Rob: 
Door mijn aangeboren gemakzucht stel ik aan het behandelen van dit 

soort situaties een duidelijke voorwaarde: eerst de beschuldiging 
terugnemen met een welgemeend excuus. Pas als de lucht is geklaard, 

kijk ik graag naar het spel. 
 

Ton Kooiman: 
Het bieden lijkt nergens op, maar het gaat niet aan om tegenstanders 

bij het bridgen van vals spel te betichten. Je mag vragen stellen, je mag 
je verbazing uitspreken, maar je hebt je netjes te gedragen. Meld het 

en laat het aan mensen over die ervoor gestudeerd hebben. Ikzelf heb 
de laatste maanden ervaren dat het heel makkelijk is om bij een 

eigenaardig biedverloop direct aan vals spel te denken. We zijn een 
tamelijk achterdochtig stelletje bij elkaar.  

 

Het verbaast me trouwens dat niemand de vraag stelt wat 2 en 2SA 

dan wel betekenen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat noord na het 

horen van de 2-opening al besloot naar slem te gaan. Ik zeg maar 

wat. 
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Een zaak tussen de schermen van de ‘gewone’ bridgetafel: een verzaking! 
 

Geen artikel 64C? 

   A 10 8 7 2 

 A B 10 8 

 A 8 

 9 3 

 H V B      9 4 3 

 9 5 4 2      H V 3 

 7 3       B 9 2 

 A 8 6 5      H 10 4 2 

 6 5 

 7 6 

 H V 10 6 5 4 

 V B 7 

   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 

 
Ik (zuid) speel 1SA. 

 
West start met 5, voor oosts H. 

Oost speelt 2 terug voor wests A. 

Ik win de 3e klaverenslag met V. 

 
Ik speel 4 naar dummy’s A. 

Dan 8 naar mijn H; OW bekennen beide ruitenslagen. 

Op V bekent oost geen ruiten. 

Pas in de vijfde ruitenslag meldt oost dat hij B nog heeft. 

 

Ik stel voor om het spel uit te spelen en na afloop de arbiter uit te nodigen. 
En dat doen we. 

Oost wint de vijfde ruitenslag met B en ik krijg alleen nog A en A. Mijn 

zesde ruitenslag kan ik niet meer maken, want ik heb geen entree meer in de 

hand. 

 
De arbiter past de hoofdregel toe van voldongen verzaking en zegt dat OW 

één slag moeten overdragen. Daarmee verandert de score van 1SA C in 
1SA+1. 

Ik zeg dat we zonder de verzaking twee ruitenslagen meer hadden gemaakt 
en dat de aangepaste score dus 1SA+2 zou moeten zijn. 

 
De arbiter zegt toe dat hij aan het eind van de avond naar de scores op dit 

spel zal kijken. Er is nog een keer 1SA gespeeld, met twee overslagen. Maar 
dat vindt de arbiter niet genoeg om mijn score aan te passen. Het blijft 

1SA+1.  
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Rob: 

Ik denk én hoop dat de betreffende arbiter een black-out had. De 
rechtzetting van een verzaking (artikel 64) kent geen hoofdregel. Wel 

een automatische overdracht, en die is in deze zaak één slag (omdat de 
kaart waarmee is verzaakt de slag niet won). 

 
Als de niet verzakende partij zónder verzaking met automatische 

overdracht méér slagen had gewonnen, moet de arbiter (volgens artikel 
64C) een arbitrale score toekennen. Ofwel het aantal slagen verhogen 

naar het waarschijnlijk aantal winners zónder verzaking. 
 

Resultaten aan andere tafels hebben echt helemaal niets met die 

toekenning te maken. Bepalend voor die vaststelling mag alleen de 
situatie zijn op het moment van verzaking. 

 
En dit spel is dan een schoolvoorbeeld van het schoons van artikel 

64C1: 

Herstel van schade  

Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen 
aanpassing van het aantal slagen voor voorzien is, de 

wedstrijdleider van oordeel is dat de niet-overtredende 
partij onvoldoende schadeloos wordt gesteld door dit artikel, 

moet hij een arbitrale score toekennen.  

Zonder verzaking wint de leider zes ruitenslagen, V en de twee azen. 

 

Daarom hoop ik op een black-out … De enige juiste rechtzetting is: 
1SA+2 

 
 Carolien: 

Dit bewijst maar weer eens hoe lastig dit onderwerp is, want ik kom op 
1SA + 2 

Geheel zonder verzaking worden er 1, 1, 1 en 6 = 9 gemaakt. Bij 

slecht tegenspel wellicht 2 HA slagen, maar daar ga ik even niet van 

uit.  

 
Nu met verzaking(en): De eerste verzaking (derde ru slag) levert 1 

autom overdracht op omdat er na die verzaking nog slagen gemaakt 
worden door OW. Dat staat geheel los van de tweede verzaking (vierde 

slag) in dezelfde kleur.  
Die moet volgens Art 64c bekeken worden:  

 
Hoeveel EXTRA schade is er ontstaan doordat O ook in de 4de slag keer 

verzaakte. ?  
Volgend mij geen, want de schade is al veroorzaakt door de verzaking 

in de 3de slag. De Ru in de Zuid hand kunnen niet afgedraaid worden 
omdat de B niet valt in de 3de slag.  

Het zou kunnen dat de arbiter dat ook heeft bedacht 
Tot zover de 2de verzaking.  
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Maar wat de arbiter daarna niet gedaan heeft - nogmaals: zo lijkt het - 
is om alsnog 64c als algemeen artikellid te bekijken: is er door de 1ste 

verzaking meer schade dan 1 slag? Ja, want Z heeft recht op 6 ru 
slagen en kreeg er maar 4 (Z mocht de 10 ook nog maken!)  

De compensatie naar 1Sa + 1 met 1 autom overslag is dus te weinig. 
Dat moet er eentje meer zijn.  

Daarom komt er een vervangende arbitrale score van 1SA+2.  
 

Rob: 
Uitstekend gezien, Carolien: een dubbele verzaking, in dezelfde kleur. 

 
Voor de tweede verzaking geldt de zogenaamde hoofdregel niet. 

Misschien dat de arbiter daardoor op het verkeerde been is gezet. Ook 

ik vind dat het kwaad al was geschied door de 1e verzaking en dat de 
automatische overdracht van één slag het nadeel voor de leider 

onvoldoende compenseert. Dus twee slagen extra voor 1SA+2. 
 


