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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) 

 

Twee weken geleden legden we deze openingsvraag voor: 

 

Tafel 1 
In de 3e ronde pakt speler noord aan tafel 1 zijn kaarten uit het bord. Een 

van die kaarten zit verkeerdom, waardoor bij het uitwaaieren zijn 
tafelgenoten de beeldzijde zien van A. De wedstrijdleider wordt ontboden. 

 
Tafel 2 

In dezelfde ronde denkt speler noord aan tafel 2 dat na twee 
achtereenvolgende passen het bieden is afgelopen en komt uit met A. Ook 

deze beeldzijde kunnen alle tafelgenoten zien. De volgende speler wil echter 

helemaal niet passen, waarop eveneens de WL wordt ontboden.  
 

Voor welke twee rechtzettingen kies je? 

 

 
We beginnen met een greep uit de (103) ontvangen antwoorden en alle 

antwoorden in grafiek. 
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Een greep uit de ontvangen antwoorden 

 

Hallo Rob, Dat is leuk om eens aan mee te doen. 

 
Tafel 1: 

Het spel gewoon laten spelen en achteraf beoordelen of deze info het spel 

beïnvloed heeft. Evt score aanpassen. 

Het is ongeoorloofde info voor de andere 3 spelers. 

Artikel 16D1 

 

Tafel 2: 

Kaart open op tafel laten liggen, informatie van de kaart is geoorloofde info 

voor niet-overtredende partij maar ongeoorloofd voor overtredende partij. 

Artikel 24. 

Bieden gaat door. 

Als aan het einde van de bieding de overtreder tegenspeler wordt, wordt Ruiten 

Aas grote strafkaart.(24E) 

Als de overtreder leider/blinde wordt, mag het Aas weer opgepakt 

worden(24D) 

 

Groetjes en tot de volgende Arbitrair!  

 

Liesbeth 

 

 

 

Tafel 1 

Volgens mij :Artikel 16 D2b, of c, d? 
 

Tafel 2 
Artikel 24, Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden. 

Dit geldt alleen tijdens het bieden. er staat niet bij dat het een grote 
stafkaart is? 

☺ 

 
Met vriendelijke groet,  

 
RIEN 
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Hallo Rob, 
 
Leuke vragen, en ik zal hier graag mijn ideeën over geven, ik ben benieuwd 
of dit de juiste antwoorden zijn: 

 
Tafel 1: 
De eerste reactie is natuurlijk kijken naar artikel 24. Maar hierin staat expliciet 
“als gevolg van een fout van de speler zelf”, en dat is hier niet het geval dus is dit 
artikel niet van toepassing. Dan kom ik op artikel 16D1, waarin staat dat de 
wedstrijdleider onmiddellijk ontboden dient te worden na o.a. “het zien van een 
kaart die aan een andere speler aan de eigen tafel toebehoort (zie ook artikel 
13A).” 

Kijk ik dan wat er in 13A staat dan is dat: “dan laat hij het bord spelen en 
het resultaat noteren. Als hij daarna van oordeel is dat de bijkomende 
informatie het resultaat op het bord beïnvloed heeft, moet de 
wedstrijdleider een arbitrale score toekennen [zie art. 12C1(b)]”, dus zo 
goed mogelijk bepalen wat het waarschijnlijke resultaat zou zijn geweest 
zonder dat de kaart zichtbaar was. 
Ik laat dus het bord spelen, maar geef wel aan dat ik na afloop mogelijk 
een arbitrale score geef. 

Tafel 2: 
Ook hierbij ga ik gelijk naar artikel 24. 

Hier is nu wel sprake van een fout van de speler zelf, dus deze kaart moet 
tot het einde van het bieden open blijven liggen. De partner van de 
overtreder moet doen alsof hij niet weet dat ruitenA daar ligt, de 
tegenstanders mogen er wel gebruik van maken. 
Daarnaast moet de partner van de overtreder passen bij zijn eerstvolgende 
beurt (24B) en mogelijk komt er nog een arbitrale score volgens artikel 72C 
als die pas de tegenstanders benadeeld. 
 
De openliggende kaart wordt een grote strafkaart als de overtreder 
tegenspeler wordt, anders gaat de kaart terug in de hand. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Auke 
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Dag Roberto, 
 

Geval 1: geen art. 24, want het is niet de schuld van de betrokken speler, 
maar 16D. Afhandelen volgens lid 2c of d van dat artikel. Ik kies voor 2c, 

dus bieden en spelen, maar waarschuwen dat ik een arbitrale score zal 
geven als ik van mening ben dat de kennis die voortkomt uit de 

wetenschap dat N schoppen aas heeft, van invloed is geweest op het 
verloop. Daarvoor moet je aan tafel blijven om te zien of dat het geval 

is. Verder moet je de vorige noord erop aanspreken. 

 
In de praktijk wordt je hier nooit voor geroepen, de spelers nemen het voor 

kennisgeving aan en gaan gewoon door. Als het mezelf overkomt, zeg ik 
dat, als onze tegenspelers denken dat het van invloed is geweest, we de 

arbiter erbij halen, maar dat wij dat eventueel ook mogen. 
 

Geval 2: wel art. 24, dus de kaart blijft tot het einde van de biedperiode 
open op tafel liggen. Wat er mee moet gebeuren in de uitlegperiode van 

art. 41B is in het ongewisse gelaten, maar ik zou de kaart open laten 
liggen tot de uitkomst open ligt. De informatie is geoorloofd voor OW en 

niet voor zuid. Aangezien het een honneur is, moet zuid nu één keer 
passen. Worden NZ tegenspelers, dan wordt het een grote strafkaart 

(50D). De arbiter moet volgens art. 72C (Besef van mogelijk nadeel) een 
arbitrale score toekennen als de tegenstanders zijn benadeeld. 

 

Een aanvulling bij geval 2: je mag het niet behandelen als een uitkomst uit 
de verkeerde hand, mocht N tegenspeler worden en O leider. O kan 

daarom niet kiezen of hij of de blinde leider wordt of de uitkomst 
accepteren (art. 54A en B zijn niet van toepassing). 

Flink wat werk dus voor een meespelende arbiter. 
 

Groeten, 
 

Joost  
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Beste Rob 

 
Hieronder mijn twee rechtzettingen: 

 
Tafel 1 

De schoppenaas gaan we netjes terugsteken in de hand en in eerste 
instantie gaan we gewoon bieden en spelen alsof er niks gebeurd 

is. Eventueel achteraf zal ik een arbitrale score geven, als zou 

blijken dat het zien van schoppenaas van invloed is geweest op het 
spel. 

Motivering: artikel 16D1 en 16D2c 
Eventueel onderzoek ik van waar het bordje komt en – afhankelijk 

van het niveau van het tornooi – krijgt de schuldige een 
waarschuwing tot een strafje van een halve top. 

  
Tafel 2 

Ruitenaas laten we op tafel liggen, al zeker tot de bieding effectief ten 
einde is. Ik laat Zuid weten dat hij/zij/hen bij de volgende 

biedbeurt moet passen. Veiligheidshalve blijf ik bij de tafel staan, 
want er is nog wat op til… 

Wanneer NZ leider en dummy zouden worden, dan wordt de kaart 
weer opgenomen in de hand en kan het spelen doorgaan zonder 

verdere rechtzetting. Mochten ze tegenspelers worden, dan blijft 

ruitenaas liggen als grote strafkaart. 
Deze moet zo snel mogelijk gespeeld worden: 

- als Noord moet uitkomen of later aan slag komt, 
- wanneer er ruiten gespeeld worden, 

- of wanneer Noord niet kan bekennen. 
Moet Zuid uit, dan mag de leider eerst beslissen of Zuid 

- ruiten moet uitkomen (dan gaat ruitenaas weer in de hand), 
- geen ruiten mag uitkomen zolang Zuid aan slag blijft (ook dan 

gaat ruitenaas weer in de hand), 
- of geen beperking oplegt, maar dan blijft ruitenaas als strafkaart 

liggen met alle gevolgen vandien. 
 

Motivering: artikel 24B, 24D, 24E en 50D. 
 

Gegroet! 

 
Martijn  

 
WL, België 

 
Tot zover een deel van de inzenders. 
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Alle ontvangen antwoorden in grafiek 
 

 
 

De meeste inzenders begonnen met artikel 24 ‘Getoonde of voorgespeelde 
kaart tijdens het bieden’, maar kozen (uiteindelijk) voor artikel 16 omdat het 

niet de schuld van noord was dat de beeldzijde werd getoond. 
 

Formeel is de onschuld van noord echter niet het eerste argument om over te 
stappen naar artikel 16. De eerste reden om artikel 24 niet toe te passen is, dat de 

beeldzijde werd getoond vóórdat het bieden begon!  

 

Artikel 24 

Als de wedstrijdleider vaststelt dat tijdens het bieden, als gevolg van een fout van de 

speler zelf, de beeldzijde van een of meer kaarten van diens hand gezien kon 

worden door zijn partner, moet de wedstrijdleider voorschrijven dat elke zodanige 

kaart tot het einde van het bieden met de beeldzijde naar boven op tafel blijft 

liggen. Informatie die voortkomt uit zulke openliggende kaarten, is geoorloofd 

voor de niet-overtredende partij maar ongeoorloofd voor de overtredende partij 

(zie artikel 16C). 

 
Instinker 

Het onderscheid tussen het bieden en de biedperiode zou je een 
instinker kunnen noemen. 

 
De biedperiode begint – zoals veel lezers terecht vaststelden – 

volgens artikel 17A met het uitnemen van de kaarten.  
 

Artikel 17B meldt dat de speler die gever is, de eerste bieding doet. 
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Kaart terug in de hand, spel laten
vervolgen, eventuele invloed

herstellen met AS

Kaart terug in de hand, spel laten
vervolgen, G+/G-, 60-40, 50-50 of NG

Kaart laten liggen, partner pasplicht 1e
beurt, strafkaart als NZ gaan

tegenspelen

Aan tafel 1

https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.24%20Getoonde%20krt.%20tijdens%20bieden.html
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De biedperiode eindigt, volgens artikel 17D1, met het openleggen 
van de uitkomstkaart. In diezelfde alinea staat dat de periode tussen 

de laatste pas en de open uitkomst, de uitlegperiode wordt 
genoemd. 

 
Artikel 24 geldt tijdens het bieden! En omdat het bieden pas begint 

met de eerste bieding (artikel 17B), kan daardoor geen sprake zijn 
van artikel 24!  

 
Binnen de biedperiode kennen we verschillende subperioden, 

waarvan de uitlegperiode concreet word genoemd en 

aangeduid. 
 

Twee andere perioden noemen de spelregels niet, maar die 
worden wél onderscheiden. ‘het bieden’ is daar een van. Die 

begint met de eerste bieding en eindigt met de laatste pas. Dat 
betekent automatisch dat de periode tussen het uitnemen van 

de kaarten en die eerste bieding ook een periode moet zijn: 
‘sorteerperiode’ lijkt mij een mooie naam daarvoor. 

 
Aan tafel 1 buig je je dus over artikel 16D: ontvangen informatie zonder 

‘schuld’. 
 

Er is aan Tafel 1 geen schuldige, en alle spelers weten dat noord A heeft. 

De WL kan dan het beste kiezen voor: kaart blijft in de hand van noord; 

het spel laten bieden en spelen, en na afloop bepalen of de wetenschap 
van A bij noord het spel kan hebben beïnvloed. Zo ja, dan heft hij met 

een arbitrale score die invloed op (artikel 16D2c. 

 
18% van de arbiters die ook niet voor artikel 24 kozen, noemden een 

kunstmatige score van 50-50, 60-60 en G+/G-. Vier arbiters kozen voor 
NG (Niet Gespeeld). 

 
25% koos, ondanks de twee redenen om daarvan af te zien, voor de 

rechtzetting van artikel 24. 
 

57% van de arbiters koos dus (uiteindelijk) voor de juiste rechtzetting. 
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Omdat het bieden aan deze tafel wél al was begonnen, en noord zelf schuldig 
is aan het tonen van zijn A, geldt nu wél artikel 24.  

B. Een honneur of een voortijdig voorgespeelde kaart 
Als het één honneur betreft of als het een willekeurige kaart betreft 

die voortijdig is voorgespeeld, moet de partner van de overtreder 
passen wanneer het de eerstvolgende maal zijn beurt is om te bieden 

(zie artikel 72C ingeval een pas de niet-overtredende partij 

benadeelt). 

 

Tijdens het bieden blijft de kaart open op tafel liggen. 
  

In de spelregeltekst staat dat deze informatie ‘ongeoorloofde informatie’ 
is voor de overtredende partij. We nemen aan dat de wetbedenkers in 

plaats van ‘partij’ uitsluitend de partner van deze A-venter bedoelen. 

Anders zou noord moet bieden aan de hand van zijn overige twaalf 

kaarten, en met bijvoorbeeld 9 punten in dat twaalftal niet mogen 
openen… 

 

Een moment van concentratieverlies bij de wetbedenkers? Ik denk 
eerlijk gezegd aan twee zwakke momenten. Dat de partner van noord 

de informatie van A niet mag gebruiken, lijkt mij logisch. Maar 

waarom daarbovenop ook een pasplicht in zijn eerste biedbeurt? Terwijl 

de strekking van de spelregels: schade voorkomen/herstellen staat 
boven bestraffen), met elke 10-jarige aanpassing steeds meer wordt 

ingevuld. 
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https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.24%20Getoonde%20krt.%20tijdens%20bieden.html


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

Arbitrair 188, 20 december 2021 9 

Als de overtreder leider of dummy wordt (kleinere kans met de eenmalige 
pasplicht van zijn partner) kan A terug bij de andere twaalf kaarten. 

 
Wordt de overtreder tegenspeler, dan blijft A als grote strafkaart liggen. 

 
Als de WL achteraf van oordeel is dat noord bewust te vroeg uitkwam om 

daarmee de tegenpartij te benadelen (artikel 72C) is dat een zeer ernstig 
vergrijp. Toch mag de WL – volgens dit artikel – alleen een arbitrale score 

toekennen als hij meent dat NZ voordeel haalden uit die overtreding.  
 

 

Vraag en antwoord 

 
Verwarrende ‘daarna’ 

Rob, In artikel 15A2 en 3 staat twee keer het woord ‘daarna’. Kan in plaats 

van ‘daarna’  niet beter in de tekst staan ‘waarnaar’ wordt verwezen? 

 

Laten we eerst de betreffende tekst op tafel leggen: 

 

ARTIKEL 15 

Verkeerd bord of verkeerde hand  

A. Kaarten van een verkeerd bord     

1. Een bieding wordt geannuleerd (samen met alle volgende biedingen) 

als ze door een speler gedaan werd met de kaarten van een verkeerd 

bord.  

2.  

a. Als de partner van de overtreder daarna een bieding heeft 

gedaan, moet de wedstrijdleider een arbitrale score geven. 

b. Zo niet, dan doet de overtreder een bieding na de juiste hand te 

hebben ingezien en het bieden gaat vanaf dat punt normaal 

verder.  

c. Artikel 16C is van toepassing op elke ingetrokken of 

geannuleerde bieding. 

3. Als de overtreder daarna zijn bieding herhaalt op het bord waaruit 

hij ten onrechte zijn kaarten had genomen, mag de wedstrijdleider 

toestaan dat het bord normaal gespeeld wordt, maar hij moet een 

arbitrale score geven als de bieding van de overtreder verschilt (noot: 

Een vervangende bieding verschilt als de betekenis duidelijk anders 

is of als het een psychologische bieding is) van zijn oorspronkelijke 

geannuleerde bieding. 

 

  

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.15%20Verkeerd%20bord%20of%20verkeerde%20kaarten.html
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Rob: 
 

Inderdaad niet duidelijk. Ook omdat we in dit artikel tweemaal ‘daarna’ 
lezen:  

- in tekst A2a slaat ‘daarna’ op een bieding met de eerste verkeerde 
hand; 

- in tekst A3 duidt ‘daarna’ op de verwisseling van de verkeerde hand 
naar de juiste, dus een bieding met de juiste hand.  

 
De lezer heeft al een probleem, daarom leest hij deze tekst. Dan moet de 

tekst zelf zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn. 
 

Mijn voorkeur: de eerste daarna verwisselen voor: met de verkeerde 

hand en de tweede daarna met: met de correcte hand (…). 
 

Maar… zelfs als de ‘rechtschrijvende’ macht dat met ons eens is, wordt die 
verduidelijking niet overgenomen zolang dezelfde onduidelijkheid in de 

oorspronkelijke Engelstalige tekst staat.  
 

Mijn advies: schrijf dat met de hand in je spelregelboekje. 
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Na denkpauze … 

Gisterenavond werd ik na afloop van onze bridgezitting gevraagd om als 

arbiter van dienst een uitspraak te doen over een veronderstelde 
overtreding in een lastig biedverloop. 

Het betreft hier twee paren uit de bovenste helft van onze A lijn. 
 

Het is een typisch geval van "Ja" tegen "Nee". 
Omdat ik pas na afloop van het spel aan tafel werd geroepen vind ik het 

moeilijk zo niet onmogelijk om te beoordelen wie er nu gelijk heeft. 
 

West/Allen   H B 4 2 

 V 

 V 10 9 7 6 3 

 9 8 

 -      9 7 6 3 

 H 10 9 7 5 3     A B 8 6 2 

 A B 8 4 2     - 

 10 2      A V B 3 

 A V 10 8 5 

 4 

 H 5 

 H 7 6 5 4 
 

Biedverloop 

West  Noord Oost  Zuid 
2  3  3  3 

pas  pas  4  … pas 

pas  4  3 x pas 

 
Contract: 4      Gespeeld door NZ         Resultaat:  -1 

 

Andere resultaten: 
NZ-score 

-  500 1 x NZ 5x-2  

-  680 9 x OW 4+2 

-1430 1 x OW 6C 
 

Beschrijving Onregelmatigheid door de spelers 

Zuid heeft in de tweede biedbeurt lang nagedacht, in bidding box “zitten 
rommelen” en daarna gepast. 

Daarop bood noord alsnog 4. 

NZ heeft op deze veronderstelde onregelmatigheid gewezen maar door laten 
spelen 

Zij hebben het behoud van recht geclaimd. 

Het paar NZ voelt zich benadeeld en vecht nu de uitslag aan. 

Na afloop van het spel is de arbiter aan de tafel geroepen en is 
bovenstaande uitleg gegeven. 
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Rob: 
Ik stel vast dat: 

- de denkpauze van zuid vertelt dat zuid ook een andere optie heeft 
dan passen; 

- dat deze denkpauze het risico van een 4-debacle verkleint; 

- dat in ieder geval negen andere NZ-paren (van de elf) een 4-

contract niet uitnamen. 
Noord heeft de pech dat hij de schijn tegen heeft, hij mag zelfs niet de 

suggestie wekken dat hij de OI gebruikt. Om die reden kies ik voor 
beide paren aanpassing van het resultaat in: OW 4+2. 

 
Ik sluit niet uit dat noord op zuids 3-bod paste, met het voornemen 

om OW in geen geval 4 te laten spelen. En ook zonder zuids 

denkpauze 4 zou hebben geboden. Daarom spreek ik over pech voor 

noord. Voor zuid een leerzame les om in dit soort situaties sneller te 
beslissen en nooit een pas vooraf laten gaan met gerommel in de 

biddingbox. 

 
Siger: 

De juiste procedure hier is om de Noordhand voor te leggen aan 5-6 
spelers van gelijke speelsterkte en vergelijkbaar biedsysteem.  

Je vraagt aan deze spelers wat ze bieden met de noordhand na 4 pas 

pas zonder denkpauze.  

Als er twee of meer zijn die geen 4 bieden, dan wordt de score 4+2.  

Als er nul of één zijn die geen 4 bieden, dan laat je de score staan.  

Je moet formeel ook aan de ondervraagde spelers vragen wat hun 
afwegingen zijn, dus tussen welke biedingen ze twijfelen.  

 
Carolien: 

Geheel met Siger eens. 
Rob geeft al antwoord (maar met voorkennis ).  

Ikzelf zou - waarbij ik probeer de handen te vergeten:  

Als de afspraken zo zijn dat Zuid alleen met een echt fatsoenlijke hand 
en mooie kleur naar 3 gaat, past Noord eerst, maar neemt uit na 4. 

Maar deze keus lijkt nu voor N wel makkelijk te zijn.  
Máár: samen waarschijnlijk 10 troeven en singleton Ha. Verder heb ik 

slechts 7 verliezers en mijn partner normaliter ook.  
Ik denk dat ikzelf zeker naar 4 zou zijn gegaan en niet eens om uit te 

nemen, maar om te maken. 
Dus inderdaad een poll 

Het feit dat niemand anders in schoppen zit, neem ik zeker níet mee in 
mijn beoordeling zolang ik die biedverlopen niet weet. 

 
Rob: 

 De zaken waar we verschillend naar kijken zijn de leukste . 

 

Ik kies niet voor een poll. Omdat zuid voor zijn duidelijke overdachte 
‘pas’ ook nog even in zijn biedbak rommelde, wat een duidelijke 

indicatie kan geven van wát hij overwoog.  
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Als ik dan ook zie dat in die betreffende lijn vrijwel alle OW-paren 

ongestoord 4 mochten spelen, zie ik geen reden om uit die groep van 

gelijkwaardige spelers een panel te formeren die dan opeens wel 4 zou 

bieden.  
 

Ik kan mij voorstellen, Cees, dat je niet blij bent met twee verschillende 
rechtzettingen. Ik zal deze mooie zaak voorleggen aan ‘Oom’. 

Je hoort dus nog van mij. 
 

 ‘Oom’ 
Als het goed is, sta ik bekend als een erkend tegenstander van de 

rondvraag. Niettemin is dit bij uitstek de manier om dit geval te lijf te 
gaan. Ik zou aan noord hebben gevraagd waarom hij niet meteen 4 

bood; bij een zinnig (!) antwoord daarop is zelfs de rondvraag niet meer 

echt nodig want ik denk zelf dat er echt niets aan de hand is. Met een 
6-4 ga je niet zitten passen. De rondvraag zal dat hopelijk bevestigen. 

 
Het probleem is waarschijnlijk dat noord aan andere tafels niet in de 

bieding is gekomen. Daarom kon 4 worden gespeeld. Deze noord heeft 

effectief zijn maat gelanceerd en verdient dus zijn goede score. 

 
 

 
 

Beschermde psych? 

Parenwedstrijd, noord gever / niemand kwetsbaar 
 

 A H B 8 

 6 5 

 A 6 5 3 2 

 V 3 

 9      V 5 3 2 

 A V 8 7 3     H B 4 2 

 8 7      4 

 A H 7 6 5     B 10 8 4 

 10 7 6 4 

 10 4 

 H V B 10 9 

 9 2 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  2 

2SA  pas  3  pas 

pas  doublet pas  pas 
pas 

 
Resultaat: 3 gedoubleerd wordt gespeeld. 
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Gang van zaken: 
2SA is niet gealerteerd.  

Bij navraag wordt het door oost uitgelegd als een gewone 2SA.  
 

Na afloop van het bieden komt zuid uit met H vóórdat west de uitleg 

kan corrigeren en verzoekt hij west om de dummy open te leggen 

zodat hij de arbiter kan roepen.  
 

De arbiter geeft aan niet te weten wat hij met de arbitrage aan moet. Hij 

verzoekt ons het spel te spelen en laat weten dat hij na afloop met de 
andere arbiters op de club gaat overleggen. Dit overleg levert echter 

onvoldoende helderheid op. 
 

Toelichting: 
 OW spelen Unusual 2SA: niet alleen na 1x- 2 sa, maar ook in alle 

andere situaties waarin een 2SA (of 4SA) bod ongebruikelijk/ 
onlogisch is. West geeft met het 2SA-bod dus haar vijfkaart harten en 

klaveren aan. In de ogen van OW is het gebeuren een 
biedmisverstand, waarbij onjuiste uitleg is gegeven, waardoor OW 

een ijskoude 4 missen. Dat het eindresultaat tot een zeer goede 

score leidt voor OW is te wijten aan (het inlaten van) het doublet van 

Noord. 
 

 Zuid denkt aan een zogenaamde (verboden) ‘beschermde psych’. Hij 

vindt dat het bieden van West een ongeoorloofde manier is om in het 
goede contract te komen. West kan op deze manier namelijk 

speculeren op voor de hand liggende conventionele biedingen van 
Oost (die ervan uitgaat dat 2SA echt is) om in het goede contract te 

komen. West heeft nu gepast op 3 (die door oost bedoeld is als 

Puppet Stayman), maar ook bij een transfer met ruiten naar harten, 

met harten voor schoppen of met schoppen voor de lage kleuren kan 
West op een ongeoorloofde manier in het goede contract komen. Zuid 

vindt dat Oost, net als de andere paren, die in 4 kwamen, gewoon 

2 had kunnen bieden. 
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Rob: 
Allereerst controleert de arbiter of de correctie van west op de uitleg 

van oost correspondeert met de systeemkaart van OW. 
 

En als dat zo is, is dat een belangrijke wijziging op de uitleg van oost.  
De arbiter kan het bieden laten hervatten, dat gebeurt dan bij de 

tegenspeler die het laatst paste, zuid dus. Grote kans dat zuid met de 
juiste uitleg kiest voor 3, waarna het biedveld weer helemaal openligt. 

Omdat OW geen gebruik mogen maken van de extra info buiten het 
bieden, schat ik in dat OW dan uitkomen op 4, ongedoubleerd, +1. 

 
Dat wordt dan het resultaat voor beide paren. 

 
In wel en geen beschermde psyche hoeven we ons wat mij betreft dan 

niet te verdiepen. 
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Mag dummy zijn eigen fout melden? 

Ik ben leider in een SA-contract.  

Mijn partner legt zijn kaarten open op tafel, waaronder een 5-kaart 
ruiten en een 2-kaart harten. 

 
De eerste drie slagen wordt achtereenvolgens schoppen, harten en 

ruiten gespeeld. 
Maar … als ik naar dummy kijk, liggen er nog steeds twee 

hartenkaarten, maar slechts drie ruiten.  

Verbaasd vraag ik aan mijn partner of ze in de hartenslag per abuis 
een ruitenkaart heeft bijgespeeld. Waarop mijn partner zegt: ‘Nee 

hoor, kijk maar’, en ze draait de kaart uit slag 2 om (foei, mag niet!). 
Nu begreep ik het echt niet meer, hoe kan dit nu? 

Partner: ‘Oh, ik had een hartje bij de ruitens zitten en die heb ik er 
net tussenuit gevist en bij de hartens gelegd. Ik dacht dat je dat wel 

gezien had.’ 
Ik niet dus, de tegenspelers wel. 

 
Mijn vragen: 

Oost, zelf meespelend CL-B’er en dienstdoend arbiter, vond het 
allemaal prima en het spel werd verder uitgespeeld. 

 
Maar mijn vraag is: Mag dummy dit zo maar doen? 

 

Bij thuiskomst heb ik het wedstrijdreglement erbij genomen. 
De dummy heeft een fout gemaakt, de kaarten liggen niet kleur bij 

kleur (41D) 
Maar dat is niemand opgevallen. 

 
Dummy ziet het in/na slag 2.  

 
Stel de leider maakt een speelplan waarbij eerst 3x harten wordt 

gespeeld, dan zou die bijv. kunnen vragen om op de 3e harten een 
schopje weg te gooien. Dan mag dummy voordat de leider de 

schoppen benoemd ingrijpen want nu dreigt er een 
onregelmatigheid/verzaking (42B2), maar als de leider de schoppen al 

benoemd heeft dan is 43A1b van toepassing (?). 
 

Mag dummy het ook in de eerste hartenslag opmerken: he, ik heb 

een hartje bij de ruitens gelegd? Met in het achterhoofd: ik probeer 
een onregelmatigheid in het verdere verloop te voorkomen (dus weer 

42B2)? 
 

Of moet dummy in alle gevallen haar mond houden (42B3) en hopen 
dat het iemand tijdig opvalt. 

 
Nog andere opties? 
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Rob: 
Dummy mag niet als eerste de aandacht vestigen op een 

onregelmatigheid. Bij deze duidelijke regel staat niet de uitzondering: 
‘uitgezonderd overtredingen van dummy zelf’. Maar stel dat dummy 

tijdens het spel ziet dat hij een harten bij de ruiten heeft liggen, dan is 
het toch niet meer dan normaal dan dat hij zijn ‘sorteerfout’ meldt, 

omdat dummy nu eenmaal verantwoordelijk is voor het correct 
neerleggen van zijn kaarten. Met dat melden voorkomt hij tegelijk een 

verzaking, en/of verkeerd tegenspel van de tegenspelers. 
 

Met het spontaan tonen van de verwisselde gespeelde kaart heb ik 
evenmin een probleem. Natuurlijk was het beter geweest als dummy 

zijn ontdekking gewoon had gemeld, maar vreesde hij misschien juist 

met die melding in de fout te gaan.  
 

Het gaat om een ‘uitstalfout’ van dummy. Dat kán nadeel opleveren 
voor de tegenpartij, die schatten het spel daardoor immers anders in. 

Het daardoor vermeende nadeel zal de arbiter achteraf moeten 
rechtzetten. Stel dat de tegenstanders op harten overschakelden omdat 

er maar een 2-kaart harten op tafel lag, en dat in het voordeel uitpakt 
van de leider, dan is het correct om achteraf dat voordeel op te heffen. 

 
 

1SA standaard als volgbod 

Bij ons op de club wordt door verschillende paren de Montreal conventie* 
gespeeld. Nu is er één paar die na een 1-Montrealopening standaard volgt 

met 1SA. Dat zegt dan helemaal niets over de kracht en verdeling. Wordt 
wel gealerteerd overigens. 

 
Desgevraagd naar de bedoeling van dat 1SA-bod luidt het antwoord: ‘Dat is 

om jullie uit het goede bod te houden.’ 
 

Als ik de spelregels nalees, lees ik nergens dat het niet mag, maar toch 
voelt het niet goed voor mij. 

 
*Montreal: 1 belooft minsten 2-kaart klaveren. Het bijbod 1/ belooft 

5+kaart in die kleur; 1 ontkent een hoge 5-kaart. 
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Rob: 
Wat lezen wij (onder andere) in de Regeling BSC en HOM?: 

Definitie van Bruine Stickerconventies en afspraken 
De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de volgende 

kenmerken hebben: 

1. een openingsbod van 2  tot en met 3  dat 

a. volgens afspraak zwak kan zijn én 

b. niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft. 

Uitzonderingen  

1. Het bod heeft meerdere mogelijke betekenissen en voor alle zwakke 

betekenissen is er ten minste een gemeenschappelijke vierkaart bekend. 

Alle handen die niet die gemeenschappelijke vierkaart bevatten, moeten 

sterk zijn. (Als alle zwakke betekenissen ten minste een vierkaart in een 

bekende kleur bevatten en de overige betekenissen sterk zijn, is het geen 

BSC.) 

2. Een 2 - of 2 -openingsbod dat (onder andere) een zwakke twee in een 

hoge kleur belooft. Andere betekenissen dan de zwakke twee zijn 

toegestaan mits deze varianten 16 HCP beloven of een hand van 

vergelijkbare sterkte. 

2. Een volgbod na een natuurlijke kleuropening op éénniveau dat niet ten minste een 

vierkaart in een bekende kleur belooft. 

Uitzonderingen  

1. Een natuurlijk volgbod in sans atout. 

2. Een bod in de kleur van de tegenpartij dat een hand van 16 HCP belooft of een 

hand van vergelijkbare sterkte. 

3. Een sprongvolgbod in tegenstanders aangeduide kleur dat partner vraagt 3SA te 

bieden met een stopper in de aangeduide kleur. 

Elke zwakke opening op twee- of drieniveau die twee kleuren van ten minste een vierkaart 

belooft maar als partnershipgewoonte gedaan kan worden met drie of minder kaarten in een van 

de kleuren. 

Psychologische biedingen waarvan het gebruik door het gebruikte biedsysteem wordt beschermd 

of vereist. 

Geen van de voorgaande beperkingen is van kracht als het gaat om conventionele verdedigingen 

tegen sterke conventionele openingen (zoals een Precisie 1 -opening) of verdedigingen tegen 

BSC en HOM. 

De 1 -opening die in een overigens natuurlijk systeem gedaan kan worden op een singleton 

(vijfkaart hoog en vijfkaart ruiten) of doubleton (vijfkaart hoog, vierkaart ruiten) moet in het 

kader van deze regeling als een natuurlijke opening worden beschouwd. De verdediging tegen 

zo'n 1 - opening is daarmee onderworpen aan de beperkingen van punt 2 van bovenstaande 

definitie Bruine Stickerconventies en afspraken. 

Toelichtingen  

BSC lid 3: 

Het is niet toegestaan een afspraak aan te kondigen als belovend ten minste een vierkaart maar 

dat als partnershipgewoonte in de praktijk achterwege te laten. 

BSC lid 4:    Volg deze link voor verdere uitleg en voorbeelden. 

Bedoeld wordt bijvoorbeeld het 2SA-antwoord op een Muiderbergopening dat als inviterend of 

sterker wordt gepresenteerd zonder dat de bijhorende waarden aanwezig zijn.  

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/BSC%20en%20HOM%20bijlage%20voorbeelden.html
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Wat stellen we vast? 

 
 De 1-opening belooft minstens een 2-kaart klaveren en geldt dus 

als een natuurlijke opening. 
 Een volgbod op een natuurlijke kleuropening moet minstens een 4-

kaart beloven in een bekende kleur. 
 

Het 1SA-bod van dat ene paar vertelt niets over de verdeling en 
maakt dus ook geen kleur bekend. Dus is dit 1SA-bod BSC. 

 
 Maar de BSC-regeling kent ook uitzonderingen, waaronder een 

‘natuurlijk volgbod in sans atout’. Als je op een kleuropening op 1-
hoogte volgt met 1SA, is dat dus géén BSC als:  

- dat een normaal SA-volgbod is met een normale SA-verdeling; 

- geen normale SA-verdeling belooft, maar dan wél minstens een 4-
kaart belooft in een bekende kleur.  

 
Het genoemde 1SA-volgbod van jullie creatieve paar kun je echter alles 

behalve een natuurlijk 1SA-volgbod noemen. Dat belooft géén SA-
verdeling en ook geen kleur die uit een 4+kaart bestaat. Daardoor valt 

deze afspraak niet onder de uitzonderingen en is dit 1SA-volgbod 
volgens regel 2 een Bruine Stickerconventie.  

 
Carolien: 

Ik ben het geheel met Rob eens: BSC en dus verboden, tenzij jouw club 
expliciet in de reglementen heeft staan dat op jullie club BCS en HOM is 

toegestaan. 
 

Een natuurlijk SA volgbod kan wat variëren in sterkte, maar moet wel 

een "SA-verdeling" hebben  
Tegenwoordig is dat wel wat ruimer: 5+ hoog, of ook inclusief 6+ laag, 

of ook 5-4-2-2. Maar beslist niet elke willekeurige hand. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


