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Arbitrair   nummer 186    25 september 2021 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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) 

 

Langzaamaan nemen we weer plaats aan de fysieke bridgetafel.  
 

Genoeg reden om ons weer te verdiepen in al het moois dat kan ontstaan door een 
(vermeende) onregelmatigheid. Want veel overtredingen zijn aan de digitale tafel 

onmogelijk. Denk maar aan: een bieding voor de beurt, een onvoldoende bod en 
aan verzaken.  

 

Het concept blijft hetzelfde: we geven ons oordeel op de volgende pagina, zodat je 
geheel op eigen kracht eerst jouw oordeel bij elkaar kunt harken. 

 
En dan nog iets wat niet geheel onbelangrijk is. Wij gaan er per definitie 

vanuit dat de door ons ontvangen spelverdelingen en feiten kloppen. Als je met 
onze uitspraak naar andere partijen wilt wapperen om je gelijk te onderstrepen, is 

het raadzaam om jouw tekst vooraf door die partij op juistheid en volledigheid te 
laten controleren.  

 
Veel leesgenoegen en hartelijke groet, 

 
 

Carolien, Ron, Siger en Roberto 
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Correctie toegestaan? 

West / Allen  V 8 5 3  

 10 9 8 2 

 B 

 9 8 7 3 

 A 9 4 2      B 6 

 B 4       A V 6 3 

 H V 8 5 4 2     7 6 3 

 B       A 6 4 2 

 H 10 7 

 H 7 5 

 A 10 9 

 H V 10 5 

 

West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas  pas  1SA 

2*  pas  2  pas 

3  pas  pas  pas 

 

Resultaat: west 3+1 

 

De andere scores NZ:1SA-2, 1SA+2,    OW: 1SA-4, 2+1(2x) 2+2, 

3+1 (2x) 

 
Toelichting  

Oost alerteert de 2 van West, en biedt daarna zelf 2.  

 

Na het 3-bod en de afsluitende pas geeft zuid aan dat hij zijn rechten 

voorbehoudt in verband met deze eigenaardige bieding.  

 
West vertelt op dat moment: ‘De 2 kan natuurlijk zijn, maar ook naar 

hoge kleuren vragen. 
 

Na afloop van het spel wordt de WL uitgenodigd en laat oost zijn 
systeemkaart zien. Hij geeft aan dat het hier de Multi Landy betreft. Die 

staat inderdaad op de systeemkaart, maar zonder nadere omschrijving. 
Betekenis van 2 in dit geval volgens oost: minimaal een 6-kaart  of . 

 

Zuid meent dat west na het alert met deze verdeling geen 3 had mogen 

bieden en verder moet bieden op basis van de gealerteerde conventie. Oost 

vindt dat West wel gewoon verder kan bieden zonder rekening te houden 
met het alert, omdat NZ niet tijdens de bieding al om een betekenis van het 

alert vroegen.  
 

NB. OW zijn zeer ervaren bridgers. Zuid is tevens de WL (en pleegt niet aan 
de eigen tafel te arbitreren). 

 
Vraag:  Hoe gaan we hier mee om? Is een arbitrale score en/of maatregel 

passend? Zo ja, welke? 
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Rob: 
Zeer beheerst, de openingspas van west. Regel-van-20-aanhangers 

openen met deze hand 1 en zeker met een 5-4. Maar dat is je vraag 

niet . 

 
Ook uitstekend dat zuid alleen zijn visie geeft, en per definitie niet 

optreedt als WL. 
 

Wat stellen we vast? 

 
 Oost alerteert wests 2-bod, NZ vragen geen uitleg, waarna oost op 

zijn beurt 2 biedt. 

 

 West dacht met 2 zijn ruitensextet aan te geven. Met die 

boodschap voor ogen moet hij verder bieden. Oosts 2-bod kan dan 

alleen maar duiden op een duidelijke voorkeur voor een 
hartencontract en, nog belangrijker: hij wil echt geen ruiten en heeft 

daarin dus een waarschijnlijk een renonce  
 

Met Bx mee gaat west dan niet nog een keer vertellen wat hij al 

dacht te hebben gemeld: lengte in ruiten, dus zal west met een goed 

gevoel (moeten) passen…  
 

Dat NZ niet direct vroegen naar de betekenis van het gealerteerde 
2-bod, betekent niet dat west wél de ongeoorloofde informatie (van 

het alert) mag gebruiken.  
 

Ik zou het resultaat veranderen in: OW 2-1. 

 

Weigerrecht? 

Gegeven: 
 

West  Noord Oost  Zuid 
(voorgaande biedingen onbekend) 3 

3  3 

 

West en oost protesteren tegen de 3 van noord. 

 

Noord neemt 3 terug en legt doublet. Oost, zuid en west passen 

daarna. 

 
Vraag: 

Is deze bieding correct verlopen? Hadden OW het doublet mogen 

weigeren? 
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Rob:  
Mijn eerste reactie: zonder arbiter mag alles, vaak geldt dan het recht 

van de sterkste/grootste mond… 
 

Na het protest van OW is slechts één weg mogelijk: de WL uitnodigen. 
 

De WL hoort van OW dat noord zijn onvoldoende 3-bod al voor zijn 

komst veranderde in een doublet. Wat noord desgevraagd zal 

hebben bevestigd.  
 

De eerste gedachte van de WL zóú dan kunnen zijn: Het doublet 
annuleren, noord een vervangende reglementaire bieding laten doen 

met een pasplicht voor zuid in al zijn volgende beurten (artikel 27B3).  
 

Maar… tekst 27B3 sluit ook ontsnapping 27B1b niet uit, wat betekent 

dat het doublet wél als vervangende bieding is toegestaan als de 
boodschap van het doublet vergelijkbaar is met de boodschap van het 

onvoldoende 3-bod. Maar in deze biedsituatie is deze 

ontsnappingsweg vrijwel uitgesloten. 

 
Wel kans op acceptatie zou bijvoorbeeld deze vergissing geven: 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2  2 

 
Zuid wil zijn onvoldoende 2-bod vervangen door een 

doublet, wat (ook volgens de systeemkaart) lengte 

klaveren belooft. 

 

Ook zal de WL moeten nagaan of 3 een onbedoelde bieding is. Als 

noord wilde doubleren maar geheel onbedoeld 3 pakte, valt dat onder 

een onbedoelde bieding (artikel 25A). In dat geval mag noord zonder 
verdere consequenties zijn fout herstellen en geldt het doublet als een 

legale vervanging.  
 

In de praktijk zien veel WL’s uitsluitend een ‘grijpfout’ als 

onbedoelde bieding. Als het neergelegde biedkaartje niet grenst 
aan het kaartje van de bedoelde bieding, sluit dat voor hen 

automatisch artikel 25A uit. Omdat ze de eerste bieding dan 
wijten aan concentratieverlies. Alhoewel ik vraagtekens plaats 

bij deze aanpak, adviseer ik om binnen de TC in ieder geval 
hetzelfde criterium af te stemmen.  

 

Ontoelaatbaar of onvoldoende? 

West  Noord Oost  Zuid 

  1  doublet 1 

doublet doublet Arbiter! 

Noord wil zijn doublet voldoende maken door redoublet te leggen. 
Is dit nu art. 27 (onvoldoende bod) of art. 35 (ontoelaatbare bieding)? 
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Rob: 
Een doublet geeft geen biedniveau aan, dus noords doublet nimmer 

onvoldoende zijn! Een onreglementair doublet of redoublet geldt als 
ontoelaatbaar! En terecht. Als een ontoelaatbare bieding door de beugel 

zou mogen, kunnen ontoelaatbare situaties ontstaan, zoals: 
 

West  Noord  Oost 
 1  pas  redoublet 

 
Als NZ dat inlaten, speelt west wel heel gemakkelijk een 

manchecontract! Duidelijk ontoelaatbaar. En dan hebben we het nog 
niet over allerlei soorten van informatie die je aan het ontoelaatbare 

doublet en redoublet zou kunnen hangen. 
 

Maar … voordat je je richt op het ontoelaatbare aspect moet je als WL 

nagaan of sprake is van een onbedoelde actie (artikel 25A). Als dat 
volgens jou het geval is, mag oost alsnog de voorgenomen bieding doen 

en geldt voor zijn partner geen pasplicht. Zie ook de tekst in het kader 
op pagina 4! 

 
Wilde noord op het moment van bieden wel degelijk doubleren, dan 

komen we in ontoelaatbare sferen. 
 

Omdat oost nog geen bieding deed, maar op hoffelijke wijze de arbiter 
uitnodigde – neem ik aan – verwijst het ‘wegwijzerartikel 35’ naar 

artikel 36, en daarin lezen wij:  
 

ARTIKEL 36 
 
Ontoelaatbaar doublet of redoublet 

A. De LT van de overtreder doet een bieding vóór de rechtzetting 
Als de LT van de overtreder een bieding doet voordat een ontoelaatbaar doublet 
of redoublet is rechtgezet, worden de ontoelaatbare bieding en alle 
daaropvolgende biedingen geannuleerd. Het bieden gaat terug naar de speler 
die aan de beurt was, en gaat verder alsof er geen onregelmatigheid heeft 
plaatsgevonden. De voorspeelbeperkingen van artikel 26B zijn niet van 
toepassing 

B. De LT van de overtreder doet geen bieding vóór de rechtzetting 
Als A niet van toepassing is, geldt:  

1. elk doublet of redoublet dat niet volgens artikel 19 is toegestaan, wordt 
geannuleerd. 

2. de overtreder moet zijn bieding door een reglementaire bieding 
vervangen, het bieding gaat verder en de partner van de overtreder 
moet verder passen. 

3. artikel 72C kan van toepassing zijn. De voorspeelbeperkingen van 
artikel 26 kunnen van toepassing zijn. 

4. als het een ontoelaatbaar doublet of redoublet voor de beurt betreft, 
gaat de bieding terug naar de speler die aan de beurt was, mag de 
overtreder elke reglementaire bieding doen als hij aan de beurt is en 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.36%20Ontoelaatbaar%20dbl-redbl.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.36%20Ontoelaatbaar%20dbl-redbl.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.36%20Ontoelaatbaar%20dbl-redbl.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.36%20Ontoelaatbaar%20dbl-redbl.html
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moet zijn partner verder passen. artikel 72C kan van toepassing zijn. De 
voorspeelbeperkingen van artikel 26B kunnen van toepassing zijn. 

C. Onregelmatigheid ontdekt na de biedperiode  
Als de aandacht pas na de uitkomst met de beeldzijde naar boven gevestigd 
wordt op een ontoelaatbaar doublet of redoublet, wordt het eindcontract 
genoteerd alsof de ontoelaatbare bieding niet gedaan is.  

© NBB. Officiële spelregels voor bridge, toelichting onder auspiciën van de Nederlandse 
Bridge Bond.  

 
36B is dus van toepassing. Noord MOET in plaats van het doublet dus 

iets bieden, geeft niet wat, ook redoublet mag. De WL moet noord wel 
duidelijk vertellen dat zijn partner pas weer mag bieden in het volgende 

spel! Noord kan dus beter geen splinter- of controlebod uit zijn box 
trekken… 

 
Wel of niet door de beugel? 

West start de bieding; OW kwetsbaar. 
                                                            9 7 4 

                                                           10  

                                                           A H B 9 8 6 2 

                                                           A 10           

                        8 3                                                A H V 10 2 

                        A V 6 3 2                                                    H 9 8 7 

                        10 5                                                           4 

                        V B 9 4                                                       8 5 2  

                                                            B 6 5 

                                                            B 5 4 

                                                            V 7 3 

                                                            H 7 6 3 

  
West  Noord Oost  Zuid 

2  3  4   pas 

pas  5  5  pas 

pas  pas 
 

 2 =Muiderberg.  

Oost: Maakte voorbehoud voor het denken van zuid en daarna het 5-bod 

van noord.  
Resultaat -2. 

De gevraagde arbiter vond het 5-bod van noord na de denkpauze van zuid 

geen probleem (waarom niet?  

 
Resultaat bleef staan. 

 
Wat vinden jullie er van? 

Mijn mening is dat de denkpauze van zuid waarde aangeeft en het 
doorbieden van noord suggereert dat hij die boodschap gebruikt. Dat is 

volgens mij in strijd met 16B1. 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.36%20Ontoelaatbaar%20dbl-redbl.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.36%20Ontoelaatbaar%20dbl-redbl.html
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Rob: 
Ik vind ‘m leuk. 

Ook zonder zuids denkpauze, is – met deze kwetsbaarheid – noords 
uitneembod van 5 een aantrekkelijke optie. Noord kan bedenken dat 

hij hoogstwaarschijnlijk (gedoubleerd) min drie gaat voor -500.  
Noord weet echter niet waarover zuid denkt: dat kan bijvoorbeeld ook 

over een doublet op 4 zijn! 

 

De hand van zuid heeft in ieder geval genoeg kracht om iets anders dan 
een pas te overwegen. En kracht bij zuid verhoogt de kans dat 4 het 

niet gaat redden. Met het aantrekkelijke uitneembod van noord kun je 
een pas van noord net zo gemakkelijk OI-gebruik noemen. 

 
Stel dat noord past op 4. En met A start, dan A, 10 na voor zuids 

H en klaver na, door noord getroefd …  

Waarna west arbitrage vraagt en meent dat noord paste omdat hij door 

zuids denkpauze verwachtte dat 4 het niet zou gaan redden. 

 
Wat moet de arbiter dan beslissen? 

Om te bepalen of noord gebruik maakt van de OI uit de denkpauze van 
zuid, organiseert de arbiter een spelersraadpleging. Hierbij legt hij de 

noordhand voor aan een stuk of vijf spelers van vergelijkbaar niveau. 
Hij meldt van het spel de gever, de kwetsbaarheid en het biedverloop, 

zoals dat ging. Het enige wat hij niet meegeeft is dat zuid vlot paste. 
 

Als vrijwel iedereen nu met de noordhand zou passen, is het duidelijk 
dat noord kennelijk gebruik maakt van de denkpauze van zuid. 

Als er minstens twee spelers passen, is dat dus kennelijk een logisch 
alternatief en vervalt het 5-bod. Een en ander volgens artikel 16B1b. 

 
OW spelen dan 4 en dat noteer ik als Contract! Omdat ik ervan uitga 

dat de leider na de ruitenstart (zonder de denkpauze) niet rekent op 
ruiten mee bij partner… Dus geen klaveraftroever voor NZ. 
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Wel of niet met de arbiter naar de manche? 

Oost gever / NZ kwetsbaar 

 
 B 8 2 

 7 3 2 

 H B 8 5 3 

 7 5 

 10 9 7 6    H 4 3 

 10 9 5    H V B 8 4 

 10 6 2    A 4 

 6 4 3    10 8 2 

 A V 5 

 A 6 

 V 9 7 

 A H V B 9 

 

Bovenstaand spel werd gisteren gespeeld in de A-lijn. 

De bieding ging als volgt. 
 

Zuid  West  Noord Oost 
      1 

doublet 2*  3  pas 

pas  pas 

 
 

*2 werd niet gealerteerd. Op de systeemkaart staat wel Truscot. 

 

Zuid riep na afloop van het spel om arbitrage. 
Omdat hij dacht dat west 6 punten had, verwachtte hij 0 punten bij 

Noord. 
Daarom paste hij op 3 terwijl 5 gemaakt kan worden. 

 
Speler oost legt uit dat 2 na een doublet als antwoord op 1 

Truscott is. 
 

De arbiter (ondergetekende) zei dat het spel inmiddels gespeeld 

was en dat we op het einde van de avond zullen kijken wat anderen 
hebben gedaan en overleggen met andere arbiters. 

 
Er was helaas geen arbiter aanwezig die voldoende ervaring cq. 

kennis had van Truscot.  
Er is op dit spel 2 keer 5 gespeeld (1x door noord en 1x door zuid), 

2x 3SA (1x door noord en 1x door zuid, die allebei 1 down gingen) 
en 1x 3 (door zuid +2). 

 
Vind je dat zuid gelijk heeft, en dat 3 moet worden omgezet naar 

5?  

Of vind je dat oost gelijk heeft, omdat Truscot op de systeemkaart 

stond? 
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Had dit ondanks dat het op de systeemkaart stond niet gealerteerd 
moeten worden omdat het binnen onze club zo weinig voorkomt? 

 

Rob: 
Met Truscott op het menu wordt met een zeer zwak spel 3 geboden, 

en met ‘een ietsje meer’ 2. Als na het doublet het 2-bijbod een zeer 

zwakke hand met nul punten niet uitsluit, is het correct om het 2-bod 

te alerteren. Oost weet dat west zeer zwak kan zijn, sluit zelfs nul 
punten niet uit. Dat is informatie die NZ ook moeten weten. 

 
Overigens is het niet echt ongebruikelijk om ook zónder Truscott de 

bieddrempel met een (zeer) lichte hand te verhogen na een 
informatiedoublet.  

 
Zuid stelt dat noord, door het niet gealerteerde 2-bod, niet anders dan 

nul punten moet hebben. Dat gaat mij te ver. Wests 2-bod heft de 

biedplicht van noord op, noord kan met nul punten passen. Het 

‘vrijwillige’ 3-bod geeft normaliter 7+ hcp aan en daarom vind ik zuids 

pas te passief; met deze 22-punter zou hij toch minstens 4 of 3SA 

kunnen bieden. 
(NZ kunnen protesteren dat oost het vrijwillige bod van west niet 

alerteert, omdat dat volgens afspraak heel zwak kan zijn). 
 

Omdat ik niet kan uitsluiten dat deze zuidspeler met een wél 

gealerteerd en uitgelegd 2-bod voor 3SA had gekozen, wat met de 

opgelegde hartenstart -1 gaat, laat ik het resultaat staan. 

 
Ron: 

En wat doe je als blijkt dat 3SA er gewoon in zit? 
Als je vindt dat zuid te passief is en mag aannemen dat Noord door zijn 

vrijwillige bod wel “iets” in handen moet hebben, maakt het niet uit wat 
hij misloopt. 3 blijft gewoon staan. 
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OI (Ongeoorloofde Info) overruled door GI (Geoorloofde Info) 

Altijd vind ik het een moeilijk onderwerp: biedfout, goede uitleg partner en 

daarna je fout wel of niet mogen herstellen. 
 

In ‘Bridge’ van april (2019), vraag 3, mag Zuid wél corrigeren. 

 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1SA  2  2 (bedoeld als Jacoby) 

pas  pas  doublet 2! 

 
De uitleg van noord: ‘Lengte harten’, mag zuid niet gebruiken. De 

informatie van noords ‘pas’ brengt zijn verwachting dat de hartenkleur écht 
is, op legale wijze over. Die info staat zuids 2-bod toe. 

 

 

Oké, zoals je schrijft: hopen, dat partner, niet  én  verwacht. 

 

Het biedvoorbeeld gaat niet verder dan 2, maar mag noord (in het 

voorbeeld) passen met het idee, dat zuid een biedfout zou hebben 

gemaakt? 
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Rob: 
Als zuid inderdaad lengte harten heeft, zal hij waarschijnlijk graag 2 

gedoubleerd willen spelen. Met twee hoge 5-kaarten was hij 
waarschijnlijk niet begonnen met 2. Dus mag noord inderdaad passen 

als ook hij kan vermoeden dat er even een verkeerd schuifje open stond 
bij zuid. 

 
Ron: 

Door de pas mag Zuid bedenken, dat Noord weinig steun in  heeft en 

wel een behoorlijke lengte in . Maar dat is in strijd met de 1SA 

opening. Dus moet Noord zich wel vergist hebben en kan zuid (dankzij 
het doublet) alsnog corrigeren. 

 
Carolien: 

Ik zou zeggen: 
De pas van de 1Sa bieder brengt ook de boodschap over dat hij 

denkt dat de  echt zijn. Dus is nu deze info legaal geworden en 

mag Z zijn bod wijzigen in 2 

 

En deze? 

Ik had laatst het volgende geval: 

   B 10 8 7 3 2 

 2 

 B 8 7 

 H 10 3 

 6       A 9 5 4 

 A H B 9 6 4 3     V 10 5 

 6 3       H 10 9 5 

 9 8 2      B 5 

 H V 

 8 7 

 A V 4 2 

 A V 7 6 4 

 
Noord gever / niemand kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 

2 (Multi) pas  2SA   

pas            3 ………………………………………… uitleg: 8-10 p en 6-krt   

pas            4   

pas            4 

 
De andere resultaten: 

NZ: 1 x 4+1; 1 x 4 C; 1 x 3+2; 1 x 3+1 

OW: 1 x 5X-2; 1 x 5-2; 1 x 3 C 

Ik heb dit niet toegestaan. Klopt dat dan niet? 3 was een biedfout. Door 

zuids uitleg, maar ook door bod van zuid wist noord, dat zijn 3-bod niet 

goed was. Ze kwamen met deze vraag pas aan de bar, dus geen 
aanpassing gedaan. Ze haalden 4C. 
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Ik hoor graag van jullie. 
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Rob: 
Zuid belooft met 2SA een sterk spel. Noord denkt met 3 zijn zwakke 

hand aan te geven met een 6-kaart schoppen. Als zuid daarop 4 biedt, 

zijn er twee mogelijkheden:  

1. Zuid heeft minstens een 6-kaart harten, met mogelijk een renonce in 
schoppen. óf: 

2. Zuid sluit 6- of 7 niet uit en haalt zijn slemgereedschap uit de kast 

met een hartencue. In dat geval slaat zuid de  en  over en zal 

noord 4 bieden… 

 

Na het 5-bod weet zuid dat er sprake moet zijn van een ernstig 

misverstand; op grond daarvan mag hij 5 bieden om te proberen 

het schip te redden.  
Het resultaat weten we al: noord won 10 slagen,  

dus noteren we 5-1 en heeft noord het volste recht op een cursus 

“Omgaan met OI’. 

 Carolien: 
Noord weet door de uitleg dat hij zich vergiste. Die informatie mag 

hij niet gebruiken. Ik ga voor optie 1. 

 
Verschil met de vorige casus: in de vorige zaak bracht de (legale) 

pas van de 1SA-bieder de boodschap over dat hij van echte harten 
uitging. Dat maakte die informatie legaal. In deze zaak is het echter 

uitsluitend zuids uitleg die noord de informatie geeft waardoor noord 
weet dat hij zich vergiste. Deze info is ongeoorloofd. En wordt hier 

niet geoorloofd door extra legale informatie.  
 Ron: 

Voor wat het waard is: Noord biedt  om te spelen en Zuid maakt er 

liever  van. Geen reden om dan alsnog  te bieden. Noord moet 

zichzelf afvragen wat hij had gedaan als Zuid de 3 had uitgelegd als 

“8-10 punten met 6 kaart ”. Als hij dan de 4 had ingelaten, is het 

duidelijk waarom er nu 4 wordt geboden. 
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Eén of beide slagen voor NZ?  

Zuid speelt 4 

Er zijn elf slagen gespeeld 
 6 5 

West                           Oost 
 V     7 4 

 2 

    Leider zuid 

 8 

 A 

Noord is aan slag. Leider zuid zegt: ‘Kleine schoppen.’  
Daarop gooit oost zijn twee kaarten op tafel en zegt: ‘De rest is voor jullie.’ 

West roept: ‘Nee, nee, nee.’ 

Waarop zuid A legt. 

West wint deze slag met V; de laatste slag is voor zuid. 

 
De arbiter wordt uitgenodigd aan tafel en zuid zegt door de consternatie de 

aas bijgelegd te hebben. 
Hoe moet deze situatie gearbitreerd worden? 
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Rob: 
Het is duidelijk; de onbekende kaart van west is dus géén troefje . 

Zuid maakt de twee laatste slagen door dummy’s lage schoppen te 
troeven, en ruitenaas als toetje. 

 
Nadat zuid dummy’s lage schoppen laat voorspelen, staat oost die twee 

slagen af.  
Meteen na het protest van west moet de arbiter worden uitgenodigd 

(artikel 68B2). 

Als een tegenspeler een of meer slagen wil afstaan en zijn 
partner maakt daartegen onmiddellijk bezwaar, dan zijn, 
ongeacht B1 hierboven, geen slagen afgestaan of opgeëist. Er 
kan ongeoorloofde informatie zijn, dus behoort de 
wedstrijdleider onmiddellijk te worden ontboden. 

 
Omdat dat werd nagelaten, en zuid doorspeelde, komen we bij artikel 

68D2b. 

 

68D: Het spelen wordt gestaakt  

1. Als men instemt met het opeisen of afstaan, is 
artikel 69 van toepassing.  

2. Als dit door een speler, met inbegrip van de blinde, 
wordt betwist:  

a. mag de wedstrijdleider onmiddellijk ontboden 
worden en is artikel 70 van toepassing. Er 
mag geen enkele handeling plaatsvinden 
totdat de wedstrijdleider aanwezig is; of 

b. mag het spelen verdergaan op verzoek van 
de partij die geen slagen opeist of afstaat 
met inachtneming van het volgende:  

i. alle vier de spelers moeten akkoord 
gaan; zo niet, dan moet de 
wedstrijdleider ontboden worden, die 
dan handelt als bepaald in (a) 
hierboven,  

ii. het eerdere opeisen of afstaan vervalt 
en het is niet onderhevig aan een 
arbitrage. De artikel 16 en artikel 50 
zijn niet van toepassing en de 
vervolgens behaalde score blijft staan.  

 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.68%20Opeisen%20en%20afstaan%20van%20slagen.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.68%20Opeisen%20en%20afstaan%20van%20slagen.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.68%20Opeisen%20en%20afstaan%20van%20slagen.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.68%20Opeisen%20en%20afstaan%20van%20slagen.html
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In je verslag ontbreekt een akkoordverklaring van alle tafelgenoten, 
ook van dummy! Het ontbreken daarvan kán voor de arbiter een 

kapstok zijn om achteraf uit te gaan van een normaal vervolg: dus 
beide slagen voor de leider. 

En als leider zuid een minder ervaren speler is, en OW door de wol 
geverfde spelers, zal ik daar als WL zeker voor kiezen. 
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Vergissing of beduveld 

Afgelopen donderdagavond gebeurde er iets op de club waar ik graag jouw  

mening over wil horen (lezen). 
Spel 18 

O/NZ 

                            B5 

                            H43 

                            H10983 

                            HV9 

AV963                                 H72 

A1092                                 VB8 

A4                                       75 

B8                                       A7653 

                          1084 

                          765 

                          VB62 

                          1042 

    (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 

    pas  pas 
1SA  … 2 …………………………………….Na korte denkpauze. Ik weet dat 

NZ Multi-Landy spelen; zuid 
alerteerde. 

   3SA  pas 
pas ………………………………………………………… West vroeg evengoed naar de 

betekenis van 2 en zuid 

antwoordt, Multi. Door mij 

gecorrigeerd naar Multi Landy, wat 
werd bevestigd door zuid. West 

paste na die uitleg ook. 
pas 

 
Ik heb 10 punten en een stop in beide hoge kleuren. Punt is volgens mij dat 

ik na noords 2 niet meer kon vragen naar de 5-kaart hoog (Niemeijer) 3 

is bij ons echt na partners 1SA-opening, dus zoals eerder verteld door de 

dekking van de hoge kleuren dan naar 3SA. 
 

Uitkomst door noord is 8, wat mij al bevreemde, maar bijna alles kan in 

bridge, ik heb een dubbelton in ruiten, naar later bleek mijn partner west 
ook. 

Tijdens het spelen bespeurden wij dat er totaal geen sprake is van Multi 
Landy, maar van lengte ruiten.  

 
Bij de laatste slag meldde ik, dat ik de arbiter erbij wilde hebben om dat te 

beoordelen. 3SA ging 1 down. 
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Die arbiter bekeek het voorval even geïnteresseerd en oordeelde dat wij 
niet benadeeld waren door dat vreemde bieden. 

Ik was het daar niet mee eens, maar kreeg verder geen respons, speler 
noord  is een volhardende vergisser in het biedproces met zijn partner.  

Op mijn vraag: ‘Hoe zit dat nu?’, kreeg ik als antwoord: ‘Tja, vergis mij.’ 
Totaal ongeloofwaardig, oost is een ervaren speler die zo’n 4 jaar met west 

speelt. Ik verweet hem dat hij de boel beduvelde, waarop oost quasi 
beledigd antwoordde dat het heus waar was dat hij zich had vergist. 

 

Bijgevoegd de spelverdeling waaruit blijkt dat het hele koor verder in 
schoppen belandt. 

 
Graag uitleg of mijn reactie terecht was of niet, o ja, als pleister, de arbiter 

vertelde aan noord dat hij wel zijn systeem moest volgen. 
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Rob: 
Als je je beduveld voelt, mag je zeggen: ‘Ik voel me beduveld.’ Je gaat 

echter te ver als je een speler beschuldigt van beduvelen! Je kunt 
immers niet uitsluiten dat een speler zich echt vergiste. Zelfs als een 

speler opzettelijk afwijkt van de biedafspraak om zijn tegenstanders te 
oetsen, kun je dat hoogstens ‘beetnemen’ noemen. 

Ron: 
Noord biedt 2, oost 3SA, dus als zuid zijnde zou ik ook passen. De 

ruitens (om te spelen) van noord zijn al niet meer aan de orde. 
Daarvan uitgaande kijken we wat we hiermee aan moeten: 

 Noord biedt 2 met de bedoeling ruiten te spelen.  

 Zuid legt dat uit als Multi Landy en dat is ook de afspraak. 

 En dan kijken we naar artikel 75 van de spelregels: 
75C stelt, dat iedereen in principe mag bieden wat hij wil, ook 

vergissingen. 

75D stelt, dat als iemand iets biedt waar kennelijk beide spelers een 
andere interpretatie over hebben, dit als "verkeerde uitleg" moet 

worden opgevat en dus "strafbaar" is. 
 

Als iemand zich voor de eerste keer vergist, pas ik 75C toe: jammer, 
maar voor hetzelfde geld had hij hierdoor een zwaar verlies geleden. 

Geluk bij een ongeluk. 
 

Als iemand zich vaker vergist, is dat een bewijs dat de speler niet 
systeemvast is en kennelijk een andere interpretatie heeft van het 

systeem dan zijn partner. En dan pas ik 75D toe en hef ik het voordeel 
van de overtreders op door een arbitrale score vast te stellen. De enige 

vraag die beantwoord moet worden is of de bewuste speler zich vaker 
vergist met deze conventie. En vaker is dan wat mij betreft vaker dan 

eens in de drie maanden. 

 
Maar… stel, het laatste is het geval (verkeerde uitleg, dus O krijgt bij de 

2 te horen dat het echte ruitens zijn), hoe komen OW dan in het 

beoogde  contract? Daar moeten ze dan wel een plausibele verklaring 

voor hebben, want de 2 gaat natuurlijk niet van tafel. 

 Carolien: 

Geheel met Ron eens: hij vergist zich vaker dus is er ‘verkeerde uitleg’ 
en dus moeten OW gecompenseerd worden (goed ingrijpen is vaak ook 

de enige manier om het recidivisten te laten afleren). Hoe vaak, ligt aan 
hoe vaak ze samen spelen: als dat een keer in de week is, komt eens 

per drie maanden in aanmerking. Twee keer per week? Eén keer 
vergissen per half jaar. Ik ga tegenwoordig uit van een aantal 

speelmomenten samen en niet van perioden, die zeggen niet zo veel. 
Ton: 

Volgens mij wordt iets te gemakkelijk besloten tot een arbitrale score. 
Belangrijke vraag is of OW met de juiste uitleg (‘Zou best eens ruiten 

kunnen zijn.’) wél in 4 komen. De verklaring van oost over 3 wijst 

daar niet op.  
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Tijdens mijn vakantie is er op de club een probleem geweest wat nogal heftig is 
geweest. 
De voorzitter heeft, in overleg met de arbiter, gezegd hierop terug te komen als 
ik terug zou zijn. 
Nou vind ik het wel moeilijk te beoordelen, dus graag jouw advies. 
 
Dit was het spel: 

Noord 

 V9432 
 H8 
 8643 
 54 

West                                                                    Oost 

 H105                                                             B876 
 AV                                                                  B65 
 V92                                                                75 
 AH1073                                                         VB82 

Zuid 

                                 A 
                                 1097432 
                                 AHB10 
                                 96 
 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 
2SA…………………………………………………………………… Geen Stopkaartje, wel Alert. 

  pas  3 ……………………………. Gealerteerd door west. Zuid  
vraagt uitleg van het 2SA-bod. 
Uitleg: Ghestem (5-5-verdeling 
in klaver en ruiten). 
Zuid informeert naar de kracht 
van het 2SA bod, wat door 
Oost als zwak wordt 
aangegeven. 

3 
3SA  pas  pas  pas  T/m de laatste pas niets aan de 

hand. 
 
Dan vraagt Noord vervolgens naar extra uitleg aan Oost. Die netjes uitlegt dat 
West mogelijk toch een andere hand had dan in het alert is uitgelegd. 
Daarop wil Noord graag dat een arbiter alles beoordeelt. 
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Toen liep het fout. Zowel West als Oost gedragen zich, volgens Noord, 
onhoffelijk. 
 
Ik was er niet bij maar nu mijn vraag. 
 
De uitleg van Oost is correct. Op de systeemkaart staat dat zij Ghestem spelen. 
Volgens art.75c is de uitleg dus correct en de bieding dus fout en is er dus geen 
inbreuk op de regels.  De uitleg mag niet onmiddellijk gecorrigeerd worden etc. 
etc. 
Waarom vraagt Noord nog extra uitleg aan Oost? Hij wist dat ze Ghestem 
speelden en de uitleg werd niet gecorrigeerd voordat uitgekomen moest 
worden. 
Eigenlijk moet Noord er dus vanuit gaan dat de uitleg correct was. Wat wilde hij 
nog meer weten. 
 

Maar mag West na 3 nog 3SA bieden (hij had dus een sterke hand) en had hij 
nu ongeoorloofde informatie gekregen.  
Er wordt ook verwezen naar art. 21B1b, maar volgens mij is dat niet van 
toepassing omdat de uitleg correct was en de bieding fout. 
Moet het een arbitrale score worden of kan de score blijven staan? 
 
Er is gespeeld: 

4 -4 Oost         uitkomst: A 

2SA -3 West       uitkomst: H 

2C Zuid             uitkomst: A 

2SA C West         uitkomst: 8 
2SA+2 West        uitkomst: H 

3SAC West          uitkomst: H 
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Rob: 
Ik neem aan dat het onhoffelijke vooral in de toon zat van de dialogen. 

Heel vervelend, want het is toch de toon die de muziek maakt. Je geeft 
geen leeftijd van de spelers. Dus gaat het waarschijnlijk om zeer jonge 

spelers waarbij de wijsheid nog duidelijk moet rijpen. 
 

Met Ghestem heeft het 2SA-bod inderdaad niets te maken. Ook de 
uitleg klopt niet helemaal. 11-12 punten kan, maar ook een sterkere 

hand is zeker niet uitgesloten. 
 

West denkt met 2SA een sterke hand aan te geven. Hij alerteert het 
3-bod, omdat dat vanuit zijn oorspronkelijke optiek (dus zonder de OI 

van oosts uitleg) vraagt naar de hoge 4- of 5-kaart. 
 

West heeft geen hoge 4-kaart heeft, en dat geeft hij correct aan met 

3SA. 
Niet alleen oost, maar ook NZ zullen nu begrijpen dat west geen 

Ghestemhand heeft, maar sterk is met in ieder geval hartenopvang. 
 

Maar … op het moment dat zuid vraagt naar wests kracht, krijgt hij met 
het antwoord ‘zwak’ ronduit verkeerde informatie: ook een Ghestem-

2SA sluit een sterkere hand niet uit. En ik kan niet helemaal uitsluiten 
dat zuid na een correct antwoord op 3 had gepast.  

Ook dan ligt noords uitkomst met H echter voor de hand, vanwege 

zuids openingsbod.  

 
Om die reden zou ik als NZ-spelers OW feliciteren met het geluk van 

deze biedfout en het resultaat. En als WL zou ik dat resultaat laten 
staan. Ongeacht de uitleg van oost speelt west – ook met een 

klaverenfit – liever 3SA – met de waarschijnlijke hartenuitkomst naar 

de kracht toe – dan 5 met een uitkomst dóór de kracht. 
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Onbedoeld doublet 

      H 6 5 4 

 A H V 5 4 

 6 5 

 H 2 

 

 9 8 7 

 6 

 9 8 7 4 3 2 

 A 4 3 

Het bieden gaat:        (ik) 
West   Noord Oost  Zuid 

   4 preëmptief doublet pas  doublet 

 

Ik wil ook passen, maar leg per ongeluk een rood doubletkaartje neer (was 

per ongeluk voor de paskaartjes in de biddingbox terechtgekomen).  
 

Ik constateer uiteraard ogenblikkelijk het verkeerde kaartje gepakt te 
hebben en verwissel het voor een groene paskaartje. Hevige protesten bij 

oost (tjonge, tjonge) en de voornoemde arbiter erbij. Deze kijkt niet in mijn 
kaarten en meldt aan de leider, dat hij de uitkomer kan verbieden met een 

door hem bepaalde kleur uit te komen. Dat doet de leider en hij maakt zijn 
gedoubleerde contract.  

 
Mijn partner had schoppen Hxxx; harten AHVxx; ruiten xx en klaveren Hx 

en heeft dus een normale hartenstart voor 1 down. De leider heeft 2 hartjes 
en 1 schoppen. De leider had noord verboden om met harten te starten en 

snijdt op H en gooit op A een harten weg. Contract.  

 

En nu mijn frustratie: we spelen 5 weken patton competitie en op de laatste 

avond, op het laatste spelletje gebeurt het bovenstaande verhaal. Mijn 
team wordt met 1 imp verschil, tweede achter het team van Eric Laurant en 

Eric Janssen, waar wij tijdens de 5 avonden 3 keer van gewonnen hadden. 
Als de arbiter, genoemde arbitrage terecht heeft toegepast, dan snap ik 

geen jota meer van de nieuwe regels, want deze “straf ”is geen “straf 
”meer, maar een “ter dood” veroordeling. Ik kan nog snappen, als ik een 

opening gehad zou hebben en (hoogst onwaarschijnlijk) het RODE doublet 
kaartje van partner, pas bij het neerleggen van mijn rode doubletkaartje 

opgemerkt zou hebben, dit uitkomst consequenties kan hebben. De partner 
weet dan, dat elke uitkomst goed kan zijn. Maar ik heb helemaal geen 

infodoublet met mijn 3 punten en dus is het doubletkaartje een hele 
duidelijk “vertrekking” en geen “change of mind”. Welnu, dat was het dan 

meneer Stravers en ik hoop van harte, dat ik gelijk heb, niet zozeer, dat ik 
niet tevreden zou zijn met onze behaalde tweede Plek, maar veel meer om 

het uitvoeren van de juist wijze van de nieuwe regel (change of mind, of 

gewoon een heel duidelijke vergissing). 
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Rob: 
Als de arbiter ervan overtuigd is dat het doubletkaartje is gepakt terwijl 

een paskaartje werd bedoeld, moet hij gewoon artikel 25A toepassen: 
in dat geval dus geen voorspeelbeperking. Waarom de arbiter denkt dat 

je wél op het moment van bieden wilde doubleren, weet alleen de 
arbiter zelf. Ik sluit  natuurlijk uit dat hier een twintig jaar smuilende 

rancune meespeelde, en als dat wél zo is verwacht ik niet dat de goede 
man dat zal toegeven .  

 
En áls de arbiter uitgaat van een bedoeld doublet, heeft hij geen keus: 

dan moet hij de leider de ruimte geven om het voorspelen in een niet 

door jou aangeduide kleur te verbieden.  
 

Dat deze ruimte niet bepaald valt binnen de Strekking van de 
Spelregels, geef ik volledig toe. Ik heb daar alleen niets over te zeggen; 

ik lijd (of profiteer ) alleen maar mee.  
 

Carolien: 
Wat de arbiter minstens had kunnen doen is je laten voordoen wat er 

gebeurde. Op welk moment constateerde je en verwisselde je én, keek 
je naar je biddingbox terwijl je het paskaartje meende te pakken? 

Daarnaast moet hij ook de hand bekijken of misgrijpen of vergissen het 

meest waarschijnlijk is.  
Als het misgrijpen is, is er inderdaad niets aan de hand: gewoon 

vervangen. 
 

Als hij misgrijpen toch niet waarschijnlijk vindt, moet jij je doublet 
vervangen (en partner moet verder passen), je had al vervangen 

voordat de arbiter erbij kwam. De ruling klopt verder, de leider mag 
verbieden met enige kleur uit te komen. 

 
Als ik het zo lees, heeft de arbiter zich er wat makkelijk van afgemaakt. 

 
 

 
 

 

  
 

 
  

 
 

 
 


