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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) 

 

Verzaking wel of niet voldongen? 
 Gaarne jullie mening over de onderstaande situatie en beslissing. 

  
 NZ spelen een SA-contract. 

 Na enkele gespeelde slagen, speelt zuid klaveren. 
 Tegenspeler oost verwachtte dat zuid ruiten zou doorspelen en 

speelt daarom 10 bij. 

 Terwijl de slag nog open ligt ziet oost dat hij klaveren had 

moeten bijspelen, neemt 10 terug en legt V. 

 Zuid roept de arbiter. 

  
De arbiter stelde vast: De slag met de verzaking won oost niet; maar 

daarna maakte oost nog wél een slag.  
Zijn oordeel: voldongen verzaking: één slag overdragen. 

  
Mijn twee vragen: 

1. Werd de verzaking voldongen door het terugnemen van de 
kaart waarmee werd verzaakt (10) (verzaking, klaveren was 

gespeeld) en het bijspelen van V? 

 

2. Had deze bijgespeelde V moeten blijven liggen als strafkaart? 
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Rob: 
Het oordeel en de rechtzetting van de arbiter, én de feiten met de twee 

vragen van de vragensteller, bewijzen hoe snel (ook) onze herinnering 
door de (coronatijd)pauze kan worden aangetast… 

 
Voor de lezers die niet precies het verschil weten tussen een voldongen 

verzaking en een verzaking die nog niet voldongen is, en voor de 
betreffende arbiter, geef ik eerst een volledig overzicht. 

 

Een speler speelt een kaart, terwijl hij volgens de spelregels een 
andere kaart had moeten spelen.  

 

Onvoldongen verzaking Voldongen verzaking 

Tot de verzaker óf diens partner 

een kaart (voor)speelt in de 
volgende slag, is de verzaking 

‘onvoldongen’ en moet de slag 
waarin is verzaakt worden hersteld! 

 
 

Als beide partijen verzaken in 
dezelfde slag is de verzaking 

voor beide partijen 

onvoldongen zolang één partij 
een kaart speelt in de volgende 

slag. 
   

Zodra de verzaker of diens partner 

een kaart (voor)speelt in de 
volgende slag is de verzaking 

voldongen en mag de slag waarin 
is verzaakt NIET meer worden 

hersteld! 
 

Als beide partijen verzaken in 
dezelfde slag is de verzaking 

voor beide partijen voldongen 

zodra een speler van beide partijen 
een kaart (bij)speelt in de volgende 

slag. 

Behandeling van een onvoldongen verzaking 
 

 De speler die verzaakte, moet een ‘spelregelcorrecte’ kaart 

bijspelen.  
 

De kaart waarmee is verzaakt:  
- wordt een strafkaart als dat een kaart is van een 

tegenspeler; 
- gaat terug bij de andere nog niet gespeelde kaarten als dat 

een kaart is van de leider of dummy. 
 

 Ná de verzaking, en vóór de melding daarvan, mogen bijgespeelde 
kaarten van de niet-overtredende partij worden teruggenomen.  

 

Alleen als een speler dat doet, mag de opvolgende speler van de 
overtredende partij zijn bijgespeelde kaart óók verwisselen. 
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Behandeling van een voldongen verzaking 
 De slag waarin is verzaakt wordt niet hersteld. 
 Het spel wordt vervolgd. 

 Na afloop van het spel wordt vastgesteld of de verzakende partij 
slagen moet overdragen, en zo ja, hoeveel. 

 
Om te voorkomen dat de WL na elke verzaking een spel grondig moet 

analyseren, om na te gaan wat het precieze nadeel is voor de niet-
verzakende partij, geldt een ‘automatische aanpassing’ van het aantal 

over te dragen slagen. Daar zit een minimum en maximum aan.  
 

Minimaal aantal over te dragen slagen: 
 Het aantal slagen dat de niet-verzakende partij zonder verzaking 

waarschijnlijk zou hebben gemaakt. 
Als de niet-verzakende partij vijf slagen wint, en zonder verzaking 

waarschijnlijk 10 slagen had gewonnen, draagt de verzakende 

partij vijf slagen over. 
 

   Maximaal aantal over te dragen slagen: 
 De verzakende partij mag nooit méér slagen overdragen dan dat zij 

vanaf de verzaking heeft gewonnen. Inclusief de verzakingsslag. 
Als de kaart waarmee is verzaakt de slag wint, is de automatische 

aanpassing twee slagen. Maar als de verzakende partij daarna 
geen slag meer wint, is het aantal over te dragen slagen: één. 

 
Géén automatische aanpassing van het aantal over te dragen 

slagen: 
 Als is verzaakt met een openliggende kaart (kaart van dummy of 

strafkaart). 
 Als een speler al eerder voldongen verzaakte in dezelfde kleur (de 

aanpassing voor de eerste verzaking blijft wel van kracht). 

 Als de verzaking is gemeld na bieding van de niet-verzakende partij 
in het volgende spel, óf anders na het beëindigen van die ronde. 

 Als beide partijen voldongen verzaakten. 
 

Wél automatische aanpassing van het aantal over te dragen 
slagen (maar altijd binnen de grens van minimaal en maximaal): 

 1 slag als de kaart waarmee is verzaakt de slag niet won. 
 

 2 slagen als de kaart waarmee is verzaakt wél won. 

 

Verzaking ín de 12e slag 

Een verzaking in de 12e slag moet worden hersteld als die is ontdekt 
voordat de vier handen in het bord zijn teruggestoken! 

 
Als een tegenspeler verzaakt vóórdat zijn partner aan de beurt is om in 

die slag te spelen, kán de kaart waarmee is verzaakt informatie geven 
die zijn partner absoluut niet in zijn voordeel mag gebruiken. 
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Nu terug naar de voorgelegde zaak.  
 

Na de verzaking is nog geen kaart gespeeld in de volgende slag; dus 
hebben we te maken met een ONVOLDONGEN verzaking.  

 
Dat betekent dat oost zijn verzaking MOET herstellen: 10 verwisselen 

voor V, en dat niet V een strafkaart moet zijn, maar de kaart 

waarmee oost verzaakte: 10.  

 
Met 10 als strafkaart is de onvoldongen verzaking rechtgezet. Daar 

komt geen over te dragen slag of slagen bovenop!  
 

Ik ken de handen niet, en dus ook niet het effect van deze dubbele 
scheidsrechtelijke dwaling. Zonder die kennis pleit ik voor G+ voor 

beide paren. 
 

Dat betekent dat de beide paren op dit spel het door hen behaalde 

gemiddelde krijgen over de andere gespeelde spellen, met een 
minimum van 60%. 

 
Siger: 

In de praktijk geeft de WL alleen aan beide paren G+ als hij niet kan 
vaststellen wat het resultaat zou zijn na een correcte arbitrage.  

 
Ton Kooijman: 

Eens met Siger, behalve met het laatste punt over de arbitrale score. 
 

De WL moet nog meer zijn best doen om te kijken wat het normale 
resultaat is. Stel dat NZ als enig paar niet in een manche zitten die er 

altijd in zit, of als enig paar juist wel in zo’n manche. Dan hebben ze 
hoe dan ook een nul of een top en hun tegenstanders een top of een 

nul. Dan deugt, ook als je niet precies het aantal slagen kunt 

vaststellen, zo’n kunstmatige arbitrale score van geen kant.  
 

Rob: 
Geen speld tussen te krijgen! 

 
 

Voorspeelbeperking met verschillende maten? 

 

Het bridgecircus gaat weer beginnen, dus heb ik met mijn collega-arbiter 

het spelregelboekje weer eens doorgenomen. En dat is maar goed ook, 
want veel kennis was toch wel weggezakt. 

 
We hebben een vraag over artikel 26B. 

Stel dat alleen de schoppenkleur door overtreder reglementair is geboden. 
De leider mag de partner van overtreder dus verbieden om voor te spelen 

in klaver, ruiten of harten. 
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Stel: de leider verbiedt de 1e keer dat partner van overtreder aan slag 
komt, voor te spelen in klaver. Deze partner wint de slag, mag dus weer 

voorspelen. 
Mag de leider nu, in de volgende slag, verbieden dat  

1. partner voorspeelt in ruiten of harten, of  
2. blijft het eerdere verbod om klaver te spelen van kracht.  

 
Ik denk zelf dat leider elke slag opnieuw een andere kleur mag verbieden, 

maar verneem graag jullie visie. 

 
Wim Grund 

 
Carolien: 

Het verbod geldt nadrukkelijk zolang de partner aan slag blijft (bij 

eerste gelegenheid) laatste zin 26B. 
 

Ton Kooijman: 
De vraag van Wim is vooral of de leider als een tegenspeler aan slag 

blijft nu een andere kleur mag verbieden. En Wim denkt zelf uit de tekst 
te kunnen lezen dat wisselen mag.  

Laten we dan eens kijken wat er staat.  De leider mag DE EERSTE KEER 
dat de partner aan slag is één kleur verbieden en DAT verbod blijft van 

kracht als de speler aan slag blijft.  
Laat dat nog een keer tot je doordringen Wim, en geef dan zelf het 

antwoord.  

 
Vragensteller Wim: 

Hartelijk dank voor jullie snelle reacties. 
 

Ton geeft aan: DAT verbod blijft van kracht en bedoelt daarmee, denk 
ik, een verbod op de kleur die als eerste is verboden. 

Carolien geeft aan: Het verbod, bij eerste gelegenheid. 
 

Hel lijkt me nu dat dit inderdaad wordt bedoeld. In de laatste zin van 
26B wordt namelijk ook gesproken over een dergelijk verbod. Dat 

moet dan wel de kleur zijn die de 1e keer is verboden. 
 

 Siger: 
Precies.  

De leider mag dus de verboden kleur niet wijzigen als degene die 

uitkomt, aan slag blijft.  
 

Tip: De spelregels zijn net wetsteksten (in het Engels zijn het de “Laws 
of Duplicate Bridge”); je moet ze een paar keer lezen en meestal kom 

je er dan wel uit. Oh ja, lees de artikelen helemaal, soms staat er een 
verduidelijking in de laatste regel.  

 
 Carolien: 

Klopt, had ik er nog expliciet bij moeten zeggen. 
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Niet-vergelijkbare bieding na onvoldoende bod en na 

bieding voor de beurt 

 

Hi Roberto, net mijn BVC arbiter certificaat gehaald. Godsamme wat is dat 
nog lastig zeg. Anway. Ik kom af en toe dingen tegen die ik niet snap en er 

zijn niet zo gauw ondersteuningsbijeenkomsten te vinden in mijn regio… 
Dan maar Roberto mailen. Ik heb Perfect Rechtgezet besteld dus dat komt 

een dezer dagen binnen en ik hoop daar ook wat meer duidelijkheid te 

kunnen vinden voor het een en ander.  
 

De vraag die ik je nu wil stellen heeft te maken met art. 27 (onvoldoende 
bod) in vgl met art. 31 (voor de beurt bieden). In beide gevallen (bij niet 

acceptatie) wordt er gekeken of de rechtzetting een vergelijkbare betekenis 
heeft als de oorspronkelijke bieding. Als dat niet het geval is dan moet bij 

het voor de beurt bieden de partner slechts 1x passen maar bij het 
onvoldoende bod mag de partner helemaal niet meer bieden. Ik begrijp dat 

verschil in arbitrage niet zo goed. 
 

Na onvoldoende bod 
West  Noord  Oost   Zuid 

1SA  2 (Multi-Landy) 2   WL (Oost verving 2 door 

2SA) partner west moet 

verder passen volgens art. 

27) 
 

Na bieding voor de beurt 
West  Noord  Oost   Zuid 

1SA     2   WL (Oost bood voor zijn 

beurt 2). Bieding gaat terug 

naar noord, die biedt 2 en 

oost herstelt naar 2SA. Nu 

hoeft partner maar 1x te 
passen volgens art.  31.  

 
Ik snap het verschil in pasplicht niet. 

Met klamme handen wacht ik op jullie antwoord. 
Frans Schuurman 

 

Rob: 
Ik kan alleen maar gissen naar de diepere achtergrond van dit 

onderscheid. De enige verklaring die ik kan bedenken is, dat The Law 
Committee een onvoldoende bod een ernstiger overtreding vindt dan 

een bieding voor de beurt. 
 

Maar we hebben geluk, omdat de voorzitter van dat committee met ons 
meeleest en denkt. Ook ik wacht met minstens zo klamme handen en 

voorhoofd op Tons openbaring.  
 

Ik geef je graag het woord, Ton. 
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Ton: 
Dit is een heel goede vraag. Het verschil zit ‘m in de historische 

ontwikkelingen. We [Rob: The Laws Committee) hebben in 2017 artikel 
27 niet of nauwelijks meer aangepakt. Dat was tien jaar eerder wel 

gebeurd. In 2017 wilden we van de gedwongen passen in de artikelen 
30, 31 af. En we hebben 27 gewoon laten staan. Als je te veel 

verandert kan de bridgewereld het niet meer aan. Maar ik geef je een 
goede kans dat we over (nog maar) 5,6 jaar in ‘’2027 ook in art 27  tot 

één verplichte pas komen en misschien kijken we dan ook opnieuw naar 
art. 32, want ook daar geldt nog steeds een voortdurende pas.  

 
En die klamme handen moeten jullie beiden zien te vermijden, want ook 

je spelregelboekje wordt daar niet beter van.  

 
Vragensteller Frans: 

Dank voor jullie antwoorden. Ik begrijp dat het verschil tussen die twee 
artikelen niet zozeer gebaseerd is op logica maar voortvloeit uit 

‘historische ontwikkelingen’. Soit.  
 

Nu ik toch mijzelf in de spotlight van jullie als arbitragegiganten (om 
met Roberto te spreken) heb gezet, heb ik nog een vraag waarvan ik 

ook niet zo gauw de logische grond daarvan kan begrijpen. Het gaat 
over het protocol van de arbitragehandelingen bij onvoldoende bod en 

wrs ook bij het protocol van voor de beurt bieden. Die protocollen haal 
ik uit de toelichting op deze artikelen binnen de BVC-cursus.  

 
Stel opa Jacobs gaat in de fout. LT accepteert niet. Opa wordt dan 

meegenomen door de WL naar de kantine om te horen waarom en hoe 

opa denkt de bieding te herstellen. Systeemkaart mee, niks 
voorzeggen, etc. Schuifel, schuifel, want opa loopt niet meer zo 

makkelijk. Enfin, terug naar tafel met een reglementair bod. WL deelt 
mee wat het reglementaire bod is. Pas dan beschikt de LT eigenlijk over 

voldoende informatie om te beslissen wat voor hem/haar het beste is, 
maar hij/zij heeft al niet geaccepteerd. Misschien komt ie nu tot het 

besef dat ie beter wel dat bod voor de beurt of dat onvoldoende bod 
had kunnen accepteren. Ik vind dat niet echt logisch. Kun je niet als LT 

de WL roepen zonder dan gelijk aan te geven of je het wel of niet 
accepteert? Of begrijp ik het nu niet goed? 

 
Weer wacht ik met klamme handen af wat een antwoord zou kunnen 

zijn. 
 

Ron: 

Ik ken het protocol zoals beschreven bij BVC niet uit mijn hoofd, maar 
je leest het fout of het is fout: 

 
Voordat de LT kan beslissen een bod al dan niet te accepteren, moet hij 

weten wat de keuzes zijn. Dus neem je de overtreder van tafel, 
bespreekt de alternatieven en daarna komen jullie terug aan tafel. Nu 
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vertel je de LT dat hij het bod kan accepteren en als hij niet accepteert, 
heeft de overtreder (wel of geen) bod voor handen wat een pasplicht 

kan voorkomen. Natuurlijk zeg je niet welk bod dat is, want het zal echt 
niet de eerste keer zijn dat bij niet accepteren ineens een heel ander 

bod op tafel komt. 
Dus: eerst bekijken welke keuzes er zijn en dan melden dat er wel of 

niet een goed alternatief bod is, zonder te melden wat dat bod is. 
En, inderdaad, als de opvolgende tegenstander nu besluit om te 

accepteren, is de hele oefening voor niets geweest (qua tijd). 
Waarschijnlijk toch nog wel leerzaam voor Opa. 

 
Vragensteller Frans: 

Hallo Ron, dank je voor je antwoord. Ik vraag mij als beginnend arbiter 

ondertussen wel af waar die protocollen voor de aanpak zijn 
gearchiveerd want in het spelregelboekje staan ze dus niet. Anyway.  

 
Ik heb net Perfect Rechtgezet van gigant Stravers binnen en lees op 

pag 23 over Onvoldoende bod (art 27) dat de arbiter bij terugkomst aan 
tafel eerst kenbaar maakt aan met name LT of opa Jacobs wel of niet 

een vergelijkbare vervangende bieding kan doen. Wel handig om te 
weten als LT voordat je besluit of je het onvoldoende bod accepteert of 

niet. Vind ik dus nergens echt zo duidelijk terug in de spelregels noch in 
de protocollen van de BVC. Ik neem toch aan dat we niet verschillende 

bronnen voor arbitrage hebben, eentje volgens de spelregels, eentje 
volgens de protocollen van de BVC en eentje van gigant Stravers. Ik 

vind het een beetje verwarrend als beginnend arbiter. Ik hoop dat jullie 
dit niet als gezeur zien; ik zit er echt een beetje mee. 

 

Carolien: 
Ron, ik denk toch dat het protocol anders is. De dader of de WL hoeft 

de LT helemaal niet te vertellen of hij al dan niet een goede 
vergelijkbare bieding heeft. Zou mooie zaak zijn, iets te veel 

voordeel voor de LT. 
Wel mag de LT de partner van de dader vragen of hun systeem voorziet 

in een vergelijkbare bieding. Dit dus bij voorkeur als de dader nog van 
tafel is. 

 
 Vragensteller Frans: 

Hi Carolien, bedankt voor je mail. Het illustreert wat ik in mijn mail naar 
Ron Jedema probeer aan te kaarten, n.l. hoe het mogelijk is dat 

verschillende bridgers die geacht worden iets te weten van arbitrage 
verschillend over protocollen kunnen denken. Is er een Master Protocol 

dat in de burelen van de NBB bewaakt wordt en waar alleen een klein 

aantal uitverkorenen toegang tot hebben? Da’s natuurlijk een flauwe 
opmerking maar ik zou toch wel graag willen weten of er zo’n master 

protocol is of iets dat daarvoor doorgaat. Jouw opmerking dat de LT aan 
de partner van de overtreder mag vragen of hun systeem voorziet in 

een vergelijkbare bieding is een interessante toevoeging aan hoe dit 
specifieke protocol zich ontvouwt nu maar komt voor mij uit de lucht 
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vallen. Kortom, lang verhaal kort: waar haal jij deze kennis vandaan als 
ik zo vrij mag zijn om dat te vragen? 

 
Ton: 

Hier is wel wat beweging in ontstaan de laatste jaren. Het idee om aan 
de partner te vragen of er een vergelijkbare bieding aanwezig is gaat 

niet altijd werken, want dan moet die partner weten wat de achtergrond 
van de overtreding is. Bij een bieding voor de beurt zal dat nog wel 

lukken, maar bij een onvoldoende bod kan het lastig worden. En het is 
zeker niet de bedoeling dat de overtreder dat gaat vertellen. De WL 

gaat het niet vertellen. Internationaal is de stand van zaken nu zo dat 
de opvolgende speler het zelf moet uitzoeken, maar hij/zij kan wel 

vragen stellen over het systeem om tot een betere conclusie te komen.  
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Competitiezitting per ongeluk als open zitting gespeeld 
Ik heb in het bridgeprogramma per ongeluk een open zitting aangemaakt 
en gespeeld. Dit had echter zitting 2 ( van de 5) van een competitie moeten 

zijn. Is dit achteraf in het programma nog te herstellen en zo ja hoe dan? 
Of is dit onherroepelijk en niets meer aan te doen? 

 
 Ron: 

 Start het rekenprogramma op en open de gespeelde open zitting.  
 

 Klik in de bovenbalk op ‘Geavanceerd’ en vervolgens op 

‘Import/export’. 
Alle scores worden nu geëxporteerd naar een door jou aan te 

geven bestand. Onthoud waar je die neerzet. 
 

 Maak nu de 2e competitiezitting met, uiteraard, exact dezelfde 
indeling en exact hetzelfde schema. 

 
 Open die zitting en klik weer op ‘Geavanceerd’.  

 
 Kies nu voor ‘Importeren’ en lees het zojuist aangemaakte bestand 

in. 
 

Nu zou alles goed moeten zijn. Als dat zo is, gooi je de open zitting 
weg. 

 

Houd er wel rekening mee, dat als je de zitting op de site publiceert, er 
opnieuw meesterpunten worden toegekend, want voor de clubsite 

zijn het verschillende competities. Maar wat maakt dat uit? 
 

 
 

 

Vraag & Antwoord 
 
Welles en nietes 

Vanmorgen hoorde ik het volgende van een bridgepaar wat hen gister 

overkwam: 
Na het bieden, én het invoeren van de bieding die oost controleerde, zag 

oost staan: 4 gedoubleerd. 

Volgens oost  EN west was er niet gedoubleerd maar volgens noord EN zuid 

wel. Ze hebben er geen arbiter bij geroepen en het ging 1 down. 
Ik vroeg mij af wat ik als WL moest beslissen als ze mij meteen hadden 

geroepen? 
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Rob: 
Dat zijn lastige vraagstukken. Vooral omdat een flink gevoel van 

gezichtsverlies dreigt voor twee van de vier spelers. 
 

Benadruk in zo’n welles-nietes-situatie allereerst dat je ervan overtuigd bent 
dat alle vier de spelers echt van hun gelijk zijn overtuigd, dat dus geen van 

de giganten probeert de boel te belazeren, en dat ze alle vier maar één ding 
willen: achterhalen hoe het echt is gegaan! Het kan zeker geen kwaad om het 

kwartet te pressen eveneens daarvan uit te gaan. 
 

Als één speler niet actief deelneemt aan zo’n gesprek, zou dat een aanwijzing 
kunnen zijn dat zijn partner waarschijnlijk een verkeerd beeld heeft van de 

werkelijkheid: die valt niet graag zijn partner af … 

 
Maar als het echt gaat om de mening van twee tegen twee, valt die optie af. 

 
Opvallend is dat de onduidelijkheid ontstond terwijl ze nog in de Biedperiode 

zaten, vreemd dat er dan al onduidelijkheid is over wel of niet gedoubleerd. 
 

Mijn eerste vraag aan het gezelschap zou zijn: ‘Welke speler legde het 
laatste paskaartje neer?’ Vooral als nog niet is uitgekomen moeten ze dat 

toch nog wel weten. 
Tijdens dat vaststellen let ik op de vier spelers, dat moet namelijk zónder een 

replay van het biedverloop! Het gaat louter om het beeld van de laatste pas, 
het moment waarop ze de biedkaarten opruimden. 

 
Als het kwartet het daarover eens is, zijn we eruit. Want je tweede vraag is: 

‘Hoe luidt het volledige biedverloop?’ 

 
Dat moet dan uitkomen bij de speler die het laatste paskaartje had 

neergelegd.  
 

Als dit alles niet te traceren is, deel ik het volgende mee: 
 

Lief kwartet, 
 

‘Ik ben ervan overtuigd dat als jullie mij meteen hadden uitgenodigd, dus 
voor het spelen, het biedverloop gemakkelijker te achterhalen zou zijn. Het 

gevolg van mij te laat uitnodigen is daarom voor jullie rekening. 
 

Ik voer nu in: 4 gedoubleerd -1 voor het spelende paar, en 4 

ongedoubleerd -1 voor de tegenspelers. 

Mochten jullie tijdens deze zitting toch overeenstemming bereiken over wat 
echt is gebeurd, dan pas ik de invoer alsnog aan.’ 

 

Op zich goed dat direct na het bieden het contract is ingevoerd én de invoer 
is gecontroleerd. Maar het is pas écht perfect als alle biedkaarten blijven 

liggen tot noord vertelt welk contract hij – wel of niet ge(re)doubleerd - 
invoert! 
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3SA+1 of +2? 

  

6  

 AV8 

  

 10       

       AB83 

 HB7      

 -       

 2 

95 

 5 

  

 

Contract 3SA te spelen door Noord 
 

Uitkomst met kleine harten, genomen door dummy zuid.  

Ook de vorige acht slagen zijn gewonnen door NZ. Leider noord heeft zijn 
contract dus al binnen. 

 
De tiende slag laat de leider dummy 5 voorspelen. West legt B en na 

enig denkwerk speelt de leider A bij. Nadat oost een harten bijgooide zegt 

de leider: ‘Ik had toch moeten snijden, maar dorst dat niet, want als de 

heer verkeerd zit krijg ik de harten om de oren. 
 

Leider noord speelt nu V voor, genomen door west.  

 

De volgende slag speelt west 10 voor, en op dat moment legt de leider 

zijn kaarten neer ter overgave, waarbij hij de sterke indruk wekte met 

woord en gebaar geen slag meer te halen. 
 

West legt zijn laatste kaart dicht neer en zegt: ‘Oké, 3SA+1. 
Nu wil dummy zijn laatste kaart zien, dat blijkt dus 7 te zijn, en stelt dat 

noord dan nog een slag maakt met 8. 

 

Oost (dat was ik) is het daar niet mee eens en stelde dat het voor noord 

niet meer uit maakte welke kaart (8 of 6) hij op 10 afgooit. Hij 

verwachtte immers geen slag meer te maken, dus waarom zou hij niet 8 

afgooien? 
 

De geroepen WL was het daar niet mee eens en liet 6 bijspelen. Contract 

wordt dan 3SA+2. 

Opmerking van mij (oost). Noord had er geen idee van hoe de ruiten 
verdeeld zouden zitten had wel gezien dat oost harten had afgegooid, maar 

niet hoeveel en wist derhalve ook niet hoeveel ruiten er nog in het spel 
zaten. 

 
Vraag: heeft de leider geluk of niet? 
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Rob: 
Het gaat hier niet om een speler die alle slagen opeist, maar juist 

afdraagt. Een bijzonder sympathieke geste, wat overigens niet betekent 
dat noord het voordeel van eventuele twijfel moet krijgen. 

 
De arbiter moet nagaan of noord met de ‘kennis van toen’ zonder twijfel 

zijn 6 had opgeruimd in plaats van 8.  

 

Uit zijn opmerking: ‘Anders krijg ik de harten om mijn oren’, blijkt dat 
hij voor 6 in ieder geval geen cent geeft. En als hij ziet dat west als 

enige ruiten bekende, ligt het voor mij toch wel voor de hand dat de 
leider van twee kwaden 6 het eerst afschiet. 

 
Ik laat NZ 3SA+2 noteren. En ik sluit niet uit dat west dat in zijn hart 

met mij eens is …  

 
Fout in de spelregels? 

Ik denk dat er een fout staat in de spelregels.  
 

Artikel 77 geeft aan: “100 of meer trekpunten gescoord op één bord is 
een manche. Minder dan 100 trekpunten gescoord is 

een deelscore.” 

 
Als ik dit letterlijk neem, dan is (bijvoorbeeld) 2 geboden en +3 gespeeld 

een manche. Er zijn immers 100 trekpunten gescoord. 
 

Ofwel wat ik in de spelregels mis is, dat de bedoelde trekpunten ook 
geboden moeten zijn; en dat staat naar mijn mening nergens. 

 
Ik heb ook even gekeken naar de definitie van Manche op blz. 18. Daar 

staat: “100 of meer trekpunten, behaald op één spel (zie art. 77).” 
 

Wat is jullie mening? 
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Rob: 
Ik kan mij je gedachte wel voorstellen. Ik dacht aanvankelijk ook aan 

een fout. Het venijn zit in de definitie van ‘trekpunten’. Op pagina 20 
van de Spelregels staat: 

Trekpunten: Punten behaald door de partij van de leider voor het 
maken van het contract (zie artikel 77).   

 
Vertaald in jouw voorbeeld  

Als je 2 speelt, zijn alleen de punten van de eerste twee slagen 

(de 7e en 8e gewonnen slag) de slagen die je moet halen om je 

contract te maken. Alleen die (40) punten zijn dus de trekpunten. 
Niet de 60 punten van de drie overslagen. 

 
Maar… de tekst van artikel 77 zet de lezers gemakkelijk op het 

verkeerde been. Want die begint met: 

 

Trekpunten 
Gescoord door de partij van de leider als het contract gemaakt is. 

 

 
Dat sluit niet bepaald de 60 punten uit van de drie overslagen. 

 
Boven de tabellen die dan volgen, staat: 

 

Als de troef is                              

Voor iedere geboden en gemaakte trek 

 
In een sans atout contract 

 Voor de eerste geboden Voor iedere 
 en gemaakte trek  volgende trek 

    

  



Arbitrair 186 25 september 2021      rob.stravers128@gmail.com 

Arbitrair 187, 25 oktober 2021 16 

Zomeravondbridge? 

Spel 21 

N/NZ 
 H V 2 

 7 3 

 10 7 4 3 

 10 8 3 2 

 A B 8 5 4      9 7 6 

 A V B 5 2     H 8 6 4 

 2       B 8 5 

 5 4       H B 6  

 10 3 

 10 9 

 A H V 9 6 

 A V 9 7 

  

Biedverloop: 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  pas  pas  1 

2*  3  pas  pas 

3  pas  pas  pas 

  

*2 is gealerteerd en desgevraagd uitgelegd als 2-kleurenspel, zeker 

klaveren en waarschijnlijk ook schoppen. 

 
West legt voor noords uitkomst uit, dat 2 een Michaels cuebid 

(harten/schoppen) was. NZ willen hun rechten voorbehouden. 
 

West stelt voor om direct de arbiter erbij te halen. Noord roept “arbiter”, 
maar dit mag niet.  

 
West gaat nu in tijgersluipgang naar de tafel waar de dienstdoende arbiter 

zit. Deze is een spel aan het afspelen (Er is maar 1 arbiter actief op 51 
paren(maximaal kunnen er zestig paren meedoen). 

 

De arbiter komt na 5 minuten en vindt dat 3 afgespeeld moet worden en 

zal daarna terugkomen. 

3 gaat 1 down. Als de arbiter terugkomt meldt hij dat het 3-bod 

toegestaan is (zonder in de kaarten te kijken).  

 
3 is niet gealerteerd (moet toch wel forcing zijn voor oost). Na de uitleg van 

Oost zou pas door West een goed(mogelijk beter) alternatief zijn.  
 

Noord merkt op, dat na de uitleg van West de laatste pas van Zuid terug 
mag. Deze biedt dan 4 (durfde nu niet, gezien de uitleg). 4 en 4 wordt 

gemaakt door een dubbele snit op de klaverenhonneurs. 
Dat vindt de arbiter nu ook en dus een Arbitrale Score (fout van de arbiter. 

Beide partijen 50%). 3-1 scoorde in de frequentiestaat nu precies 50%. 
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Na het derde spel zijn er nog 3 minuten en OW willen dat spel niet meer 

spelen. 
 

NZ hebben net een wachttafel (4 spellen) achter de rug en daar komen nog 
eens 2 spellen bij. 

 
Noord merkt op, dat 1 arbiter (meespelend) wel erg krap is. Dit valt niet in 

goede aarde bij West. Hij is voorzitter van de club en bij zomeravondbridge 

moet je niet overal de arbiter bijhalen. Noord meldt, dat hij zich daar niet in 
kan vinden. West meldt nu, dat Noord beter moet luisteren, doch deze blijft 

bij zijn standpunt. Dan meldt  “De voorzitter”, dat NZ beter hier niet meer 
kunnen komen. (Blijkbaar veronderstellend, dat dit “gezellig bridgen is” 

en  dat NZ dit nog van plan zouden zijn). 
  

Gaarne je visie over de arbitrage.  
 

En gaarne je visie over de noodzaak van arbitrage, inclusief wat de norm is 
voor een arbiter(meespelend) wat betreft het aantal paren. 

 
(In het verleden heb ik meegedaan aan een kroegendrive. Na de derde ronde 

zag ik de uitslag van de eerste ronde. Dit kon niet kloppen. Niets toegeven 
en eerst ontkennen door de WL, doch vervolgens zou hij het herstellen. Een 

befaamde WL dook er in en er bleek een nieuw systeem gebruikt te zijn, 

doch de loopbriefjes van het oude systeem gebruikt te zijn. Alles zou hersteld 
zijn! De uitslag liet wel een uur op zich wachten. Gevraagd aan de NBB, of ze 

wat willen/konden.  
Antwoord: slechte organisatie hebben de spelers door en komen dan niet 

meer en zo herstelt zich dat vanzelf.  
Helaas niemand had het door en jaarlijks wordt de drive nog gespeeld. 

Derhalve bij de NBB moet je niet zijn). 
  

Hopende, dat jullie mijn horizon van de arbitrage kunnen vergroten, alsmede 
de diepte. 
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Rob: 
Wacht even! West meent met zijn 2-bod zijn twee hoge kleuren te 

melden. Daar gaat oost niet op in, en ontkent daarmee interesse in een 
harten- of schoppencontract. 

Waar kan west dan het zomerse lef vandaan halen om 3 te bieden? 

Dat kan alleen de uitleg van oost zijn, die vertelt immers dat hij niet op 

hartenlengte rekent, wat de kans dat oost wel degelijk harten meeheeft 
flink vergroot. 

 
West maakt met zijn 3-bod een ernstige overtreding. Hij wekt 

namelijk op z’n minst de suggestie dat hij zijn voordeel doet met de 
uitleg van zijn partner! En als hij in het gesprek daarna verontwaardigd 

reageert op een wens van meer arbiters, kan dat een uiterst vervelend 
vermoeden oproepen over de bedoelingen van deze voorzitter west.  

 

Nee, ik beschuldig niemand, ik geef alleen aan welke gedachten er 
zouden kúnnen ontstaan. 

 
Met de instelling van de voorzitter vind ik één meespelende arbiter op 

mogelijk 60 paren trouwens nog aan de ruime kant. De arbiter 
uitnodigen lijkt immers gelijk te staan met een vloek in deze 

speelruimte. 
 

Aan de andere kant kunnen extra arbiters veel toevoegen aan de 
spelregelkennis van deze club … 
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Spel 22 Oost / OW 

 B 9 5 

 6 5 3 

 B 10 9 7 

 7 6 2 

 8 6       A H V 4 

 A H V B 9 8 7 4 2    - 

 2       A H V 4 3 

 9       10 8 5 4 

 10 7 3 2 

 10 

 8 6 5 

 A H V B 3 

Biedverloop: 

West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas   

1  pas  1  pas 

4  pas  4SA  pas 

5  pas   ….  oké 5  pas 

6  pas  pas  pas 

 

Vraag: 

4SA vraagt naar echte azen; 5 geeft één Aas aan. 

Na een duidelijke aarzeling en een berustende zucht, zegt Oost ‘oké’ en biedt 5. 

De aarzeling bij Oost en het zeggen van ‘oké’ is onomstreden. 

West biedt 6, wat probleemloos gemaakt wordt.  

Arbitrage gevraagd door NZ: het resultaat zou 5+1 moeten zijn volgens NZ. 

De vraag is of West nog 6 mag bieden. 

De arbiter in casu en de protestcommissie zijn van mening dat West inderdaad nog 6 

mocht bieden. De aarzeling enz., zouden geen extra informatie over brengen, dan 

wanneer er direct 5 geboden zou zijn door Oost. 

Uiteraard heeft NZ deze uitspraak geaccepteerd en is het resultaat van 6 blijven staan. 

Toch heb ik ernstige twijfels over de juistheid van de beslissing. 

M.i. brengt een direct 5-bod, zonder aarzeling de boodschap over: partner er zijn 

onvoldoende azen om naar slem te gaan. 

Het 5-bod met de aarzeling brengt de boodschap over: het aantal azen is niet zo zeer 

het probleem, maar zijn je harten wel goed genoeg om naar slem te gaan? 

Dank alvast voor je reactie. 
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Rob: 
Wat weet west? 

Oost vraagt azen, dat belooft extra kracht; toch wel minstens 
twee azen.  

West weet ook dat de hoogste hartenkaart van oost de tien kan 
zijn, en dat oost daardoor een hartenverliezer niet kan uitsluiten.  

 
Dat kan west met deze 9-kaart wél.  

Met deze twee aannames heeft west geen nadere aanduiding 
nodig, en zal west alleen al door de 4SA-vraag in ieder geval op 

z’n minst aan 6 denken. 

 

Met - en A dreigen twee schoppenverliezers; oosts 1-rebid 

verkleint dat risico. Dat 1-bod vind ik (met 18 prachtige punten) 

trouwens aan de (zeer) zuinige kant … 

 
Ook west maakt op mij een zeer passieve indruk. Na oosts 1-

rebid zou ik met deze westhand het initiatief nemen. Met drie 
azen 7SA, en met twee 6. 

 
Maar … 

door het uiterst voorzichtige bieden van zowel oost als west, 
groeit de waarde van de extra boodschap bij het 5-bod. Die 

geeft in ieder geval aan dat één aas genoeg kan zijn voor slem. 
En omdat west zelfs niet de suggestie mag wekken dat hij die 

informatie gebruikt, kies ik voor 5+1. 

 

Anton Maas: 
Als partner azen vraagt en (vlot) afzwaait kun je in principe nooit 

doorbieden, want dan zijn er normaliter twee azen weg. De denkpauze 
voor het 5-bod geeft met 100% zekerheid dat dit hier niet het geval 

is. Dus in principe kun je dus nooit meer doorbieden over 5. Tenzij je 

zeker weet dat er geen twee azen weg kunnen zijn. Maar dat kun in 

principe zo goed als nooit zeker weten. 

 
Hier is het een beetje rare situatie. Als je deze westhand hebt is het 

onbestaanbaar dat partner te weinig azen heeft als hij 4SA biedt, want 
je hebt je hand behoorlijk onderboden. 

Maar ja, dat is op basis van bridge. En eigenlijk omdat het bieden niet 
goed is gegaan. Ik denk dat ik (Anton) als wedstrijdleider vrij 

rücksichtslos zou zijn, maar Bep vindt doorbieden wel heel erg 
opgelegd. 

 
Carolien:  

Ik begrijp de opvatting van de arbiter en protestcommissie niet 
helemaal of eigenlijk helemaal niet. 

Wat was de argumentatie van deze dames/heren? 
West mist NB drie azen. Oost kan ook HVB4 / - / AHV43 / HVxx hebben 
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Als West "altijd door zou bieden", waarom heeft hij dan niet direct na 
1 6 gezegd? 

 
Dit is een schoolvoorbeeld van "Hesitation Blackwood". 

Na het antwoord op Blackwood aarzelt de vrager, daarmee aangevend 
dat hij een probleempje ziet, maar toch eigenlijk wel naar slem wil. 

Doorbieden met een aarzeling na afwijzing van slem wordt nu gezien als 
een flagrante schending van de spelregels. 

Op internet wordt dit "Most blatant case of taking advantage" of ook 
"blatant use of UI" genoemd 

 
Het White Book van de EBU (een soort bijbel voor uitleg en interpretatie 

van de spelregels in UK) zegt hierover: 
 

The responder to a Blackwood bid is normally expected to accept 

their partner’s decision, and 
when that decision is after a pause for thought, responder is not 

permitted to continue except 
when partner ‘cannot’ have a hand on which slam will fail. (See 

EBU Appeals 2000, hand 2.) 
While this is the normal case there are particular positions where 

it might be acceptable for a 
player to continue, which include: 

• Responder holds an unshown but useful void. 
• After a response showing 0/3, 0/4 or 1/4, responder has the 

higher value. 
 

Beide zaken zijn niet het geval. 
Mijn ruling zou zonder "hesitation" zijn: 5+1. 

 

Rob: 
Ik heb één klein vraagje. Is aan de 6-bieder gevraagd waarom hij 6 

bood? Ik zie in het verslag dat zijn 5-bod één aas belooft. Als volgens 

het biedsysteem ook hartenheer als aas geteld moet worden, en West 

die fout wilde herstellen, is het opeens een heel ander verhaal. 
Ik hoor/lees graag het antwoord van West. 

 

Vragensteller: 
OW vragen met 4SA uitsluitend naar echte azen. 

West zei, dat ze altijd, ook zonder aarzeling van Oost, 6 geboden zou 

hebben. 

Dit gebaseerd op haar fraaie hand. 
Maar vanmiddag zie ik haar en zal ik het nog expliciet navragen. 

 

Rob: 

Dat hoef je van mij dan niet meer te vragen, Steven. Oost neemt het 
initiatief en oost is dan de enige die het eindbod bepaalt. Daarmee zeg 

ik niet dat west niet 6 had willen bieden. Zonder de opmerking van 

oost had west dat van mij ook mogen doen.  



Arbitrair 186 25 september 2021      rob.stravers128@gmail.com 

Arbitrair 187, 25 oktober 2021 22 

Maar nu heeft west de pech dat oost dat wél deed, en daardoor de 
schijn tegen. 

 
Carolien: 

Ook bij vergissing van west, mist hij nog steeds 3 azen, Herstellen is 
een gok die door de zucht etc. een stuk kleiner wordt en dus echt niet 

meer kan.  
 

Rob: 

Dat betekent dat deze zaak veel leuker/interessanter is als west zich 
wél vergiste en ook hartenheer had moeten melden.  

 

Dan ligt een correctie voor de hand, omdat oost met maar één 
sleutelkaart voor 5 kiest. Dan is 6 met twee sleutelkaarten – ook 

zonder zucht van oost – niet meer dan logisch. 
Maar … in dat geval kan oosts zucht wél een ‘wekwerking’ hebben. En 

dat kan dan weer niet door de beugel.  
 

Ook ik heb – zelfs met deze variant – het beste gevoel bij 5H+1. Dat zal 
oost meteen voor de toekomst helpen alleen zijn biedkaartjes te laten 

spreken. 
 

En als NZ direct protesteren na het 6H-bod, en OW kansloos -1 gaan 
omdat oosts klaveren en schoppen zijn verwisseld, kan de uitslag 

blijven staan omdat de overtreders geen voordeel hebben van het 
mogelijke OI-gebruik. 

 


