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Met een aas méér naar 7SA? 

Tijdens onze wekelijkse speelavond deed de volgende situatie zich voor. 

Wil jij zo vriendelijk zijn je licht hier over te laten schijnen. 
 

    10 9 6 5 2 

 V B 10 8 6 5 2 

 6 

 - 

 A H 8 4      V 7 

 -       A H 

 10 5      A H V B 8 7 2 

 A V 8 7 5 4 3     B 6 

 B 3 

 9 7 4 3 

 9 4 3 

 H 10 9 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  3  pas 

3  pas  4SA  pas 

5  pas  6SA  pas 

pas  pas 
   

Na de 5 van west vraagt noord aan oost wat 4SA betekent.    

  

Antwoord: ‘Azen vragen.’ 
        

West begint nu te twijfelen en zegt dat de 5 fout is en wil alsnog 5 

leggen. Noord heeft inmiddels gepast.     

 
Oost zegt van deze informatie geen gebruik te maken en biedt 6SA.  

   
Volgens de geroepen arbiter is er niets aan de hand en kan er gewoon door 

geboden worden.  
 

Oost zegt na de uitleg nog een keer duidelijk dat hij geen gebruik maakt 

van de informatie van West en bood dus de 6SA.     
    

West is een beginnend bridger en past ook.        
 

Vraag: 
Mocht west met de informatie van oost: "Ik maak geen gebruik van de 

informatie", alsnog 7SA bieden? 
 

Ik zou, met de in mijn ogen ongeoorloofde informatie, wél 7SA hebben 
geboden.  

 

  



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

Arbitrair 189, 28 maart 2022 3 

Rob: 
West twijfelt pas na de vraag van noord – en het antwoord van oost – 

over de betekenis van 4SA.  
 

Die twijfel geeft mij het gevoel dat west op het moment dat hij 5 

bood, ook echt 5 wilde bieden. Dan blijft 5 staan.  

 
Stel dat west had gereageerd met iets als: ‘Krijg nou het snot, ik 

dacht dat ik 5 had neergelegd, want dát wilde ik bieden!’, en de 

arbiter ervan overtuigd is dat west geen moment 5 had willen 

bieden, dan mag de arbiter de correctie van 5 toestaan. De 

grens van deze correctie (artikel 25A) sluit namelijk pas op het 

moment dat partner oost een bieding doet. 
 

Oost deelt mee dat hij uitgaat van het 5-bod, vrij vertaald: oost gaat 

uit van één aas bij west. En biedt met één aas buitenboord 6SA. Deze 

mededeling heft voor west elke twijfel op: met zijn twee azen kan hij 

‘veilig’ zijn vergissing herstellen en 7SA bieden. 
 

De arbiter gaat tijdens het bieden geen handen bekijken, want daarmee 
zou hij zichzelf verlagen tot bron van OI. Hij kan hoogstens opmerken 

dat OW de gegeven opmerkingen niet mogen gebruiken.  
 

Stel nu even dat west wél 7SA had geboden, dan maakt oost 
probleemloos zijn dertien slagen en nodigen NZ wederom de arbiter uit. 

 
Op zich is er geen informatie die voor west verboden zou zijn. De 

informatie die hij heeft, dat hij een aas te weinig aangaf, is informatie 
die hij niet van de anderen heeft. 

 
Van mij mag west er alsnog 7SA van maken. 
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Denkinfo? 

West / Niemand  V 7 4 

H V 8 

 10 8 3 

 A H 6 2 

 8 3       H B 6 5 

 6 5 3 2      A B 7 4 

 A V 7 5      9 6 2 

 V 8 7      10 4 

 A 10 9 2 

 10 9 

 H B 4 

 B 9 5 3 

 

West  Noord Oost  Zuid 
pas  11  pas  12 

pas  13  pas  1SA 

… pas 4 pas  … doublet5 pas 

2  pas  pas  pas 

 
1 1gealerteerd; uitleg: klaveren 2+ en mogelijk 4-kaart ruiten 
2 1 gealerteerd; uitleg: 6+ ptn en 4+schoppen; zegt niets over harten 
3 1 gealerteerd; uitleg: 3-kaart schoppen 
4 … pas: noord meldt dat west lang heeft gedacht, waarop West antwoordt: 

‘Ja, met dat ingewikkelde systeem van jullie mag ik toch lang 

denken!’ 
5 Doublet, voorafgegaan door: “je hebt mij eruit gedacht” wacht even en 

biedt vervolgens: doublet. 
 

Resultaat: 2-1. ZUID roept nu de arbiter en legt de situatie uit. 

 

Dit is een m.i. een heel lastige situatie. 
 

Ik heb hier een arbitrale score voor gegeven: OW 40% en NZ 60%. 
 

Deze beslissing heb ik genomen op basis van: 

 Lange denkpauze van west, wat met zijn hand m.i. niet terecht is. 
 Mondelinge communicatie tussen oost en west, door Oost. 

 
Ik heb het einde van de avond afgewacht om na te gaan wat anderen op 

spel 8 geboden hadden: 1x 2 door OW  en 4x 1SA Contract door NZ . 

 

Geen enkele keer een 2-contract dus. 

 

De A-lijn is bij ons een sterke competitieve lijn. 
Mondelinge communicatie wat het spel beïnvloedt kan m.i. echt niet. 

 
Mijn vraag: is mijn beslissing juist? 

en zo Nee, wat had ik dan moeten beslissen? 
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Rob: 
De eerste vraag die bij mij opkwam is: legden NZ deze afwijkende 

afspraak al uit vóór aanvang van het eerste spel? Ik kan mij namelijk 
voorstellen dat tegenstanders hun afspraken erop willen afstemmen.  

 
Ervan uitgaand dat de tegenstanders tijdig op de hoogte zijn gesteld, 

vind ik: 
 dat de denkpauze van west aangeeft dat hij wat te denken heeft 

en dus enige kracht moet hebben; 
 de pas van noord vrijwel hetzelfde verteld over de 

puntenverdeling tussen NZ en OW, waardoor de info van wests 
denkpauze niets (meer) toevoegt; 

 dat het in deze niet-kwetsbare situatie voor oost – ook zonder 

partners denkpauze – voor de hand ligt om op zoek te gaan naar 
een harten- of schoppenfit. 

 
In dit soort zaken leggen we de oosthand voor aan vijf spelers van 

gelijkwaardig niveau. Als dan minstens vier van de vijf voor doublet 
kiezen, blijft oosts doublet – en daarmee 2-1 staan. Als minstens twee 

spelers passen, pas ik het resultaat aan in: NZ 1SA C. 
 

Maar … als we zien dat van de vijf OW-paren vier OW-paren NZ 1SA 
lieten spelen, en we deze paren als gelijkwaardig mogen zien, zie ik dat 

als een representatieve poll en kan ik niet uitsluiten dat de denkpauze 
van west het nodige zetje gaf voor de doubletactie van oost. Natuurlijk 

geloof ik oost als hij zegt dat hij ook zonder west denkpauze een 
doublet had geplaatst, oost heeft alleen de pech dat hij de schijn tegen 

heeft. 
 

Vanwege de andere resultaten vind ik een spelerspoll overbodig; op 

grond van deze feiten zou ik de score ‘OW 2-1’ veranderen in 

‘NZ 1SA C’. 

 
Een natuurlijke arbitrale score (percentage) geven we alleen als we 

geen idee hebben wat het resultaat zou worden zonder het OI-
probleem. Als vier paren uitkomen op 1SA C kies ik daarvoor. 
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OI-gebruik? 

Ik ben zuid en het betreft seniorviertallenkampioenschap. 

 
Noord/NZ   A V 6 3 

 10 9 5 4 

 V 5 3 

 8 3 

 H 7 2      10 9 5 4 

 V 6 3      A B 8 7 2 

 7 4 2      H 6 

 A V 7 5      8 2 

B 8 

H

A B 10 9 8

H 10 9 6 4  
 

West  Noord Oost  Zuid 

  pas  2*  pas 

2*  pas  2  2SA 

?? pas 3SA  pas  4 

pas  4  pas  pas 

pas 
 
 

Na uitkomst en de kaarten van dummy op tafel wordt arbitrage geroepen 

na overleg tussen Oost en West. 
 

Zuid had volgens OW na 3SA niet meer mogen bieden, na de uitleg en 
wetenschap van noords gedachte. 

 
Arbiter laat spel uitspelen; resultaat 4-1. 

Na afloop beslist de arbiter: NZ 3SA gedoubleerd -2: -500 voor NZ.  
 

Mijn (ZUID) 2SA is duidelijk bedoeld om een lage kleur te spelen, zeker 
met een partner die voorgepast en nogmaals gepast heeft. 

Na 3SA dus 4 geboden, door mijn partner verhoogd naar 4. 

 

En na een door opponenten bedacht dubbel op 3SA mag ik dus alleen naar 
de slachtbank. 

Verder heeft niemand van de SA-spelers minder dan 8 slagen gehaald. Zie 

frequentiestaat hieronder. 
 

Een kopie van deze mail stuur ik ook naar de WL, die ik ook al 
geïnformeerd heb dit voorval aan jouw geacht team voor te leggen. 

 
Verder nog een detail: ik wilde protest aantekenen en vroeg een 

protestformulier. 
Niet nodig, had toch geen enkele invloed op de uitslag volgens de arbiter. 

Het betreft het laatste spel van de dag en iedereen wacht op de uitslag. 
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Rob: 
Ik neem aan dat de vraagtekens onder west aangeven dat hij vroeg 

naar de betekenis van 2SA. En dat noord niet als uitleg gaf dat dat 
lengte in de lage kleuren belooft.   

 
Zuid biedt 2SA, en moet verder bieden alsof noord als uitleg gaf: 

‘Belooft lengte in de lage kleuren.’ Die regel geldt extra als noord het 
2SA-bod verkeerd uitlegt (ook het niet alerteren is een vorm van 

verkeerde uitleg) omdat de 2SA-bieder zelfs niet de suggestie mag 
wekken dat hij de verkeerde uitleg van partner gebruikt. 

 
Als noord dan voor 3SA kiest, heeft zuid geen enkele reden om daar 4 

van te maken. Hij heeft zijn verdeling immers al verteld! Met een 7-
kaart klaveren en een 5-kaart ruiten zou 4 te verdedigen zijn, maar 

met een 5-5 beslist niet. 

 
Het uitgesproken slachtbankgevoel versterkt de gedachte dat zuid 

ermee rekening houdt, dat noord de 2SA-afspraak is vergeten waardoor 
3SA écht tot een ramp zal leiden. 

 
Ik deel daarom de opvatting van de arbiter dat het bieden na 3SA niet 

door de controle komt. Een poll acht ik overbodig omdat geen van de 
NZ-paren een klaverencontract speelde. 

 
Kijkend naar de andere resultaten, waarin NZ drie maal acht slagen 

wonnen én driemaal negen, lijkt het mij redelijk een arbitrale score te 
geven van 3SA-1. En omdat dat resultaat gelijk is aan 4-1, zou ik 

vaststellen dat OW niet zijn benadeeld en daarom het behaalde 
resultaat laten staan.  

 

Mijn drie vragen aan de arbiter zijn:  
1. Waarom 3SA-2. 

2. Waarom gedoubleerd? 
3. Waarom niet – naast het desgewenst noemen van de kansloosheid – 

helpen bij het indienen van een protest? Dat helpt immers elk mogelijk 
misverstand uit de wereld. 

 
Reactie van de betreffende arbiter: 

Mijn officiële antwoord: de beslissing is aan NZ en OW onder aangeven 
van de redenen meegedeeld. De versie in de mail van de vragensteller 

wijkt op diverse punten af van mijn herinnering, ik heb echter geen 
behoefte aan een welles-nietes spelletje per email en zal dus ook niet 

inhoudelijk reageren op deze publicatie. 
 

Siger: 

Eens met Rob. 4 komt niet door de screening.  

Uit de extra informatie van Henk begrijp ik dat west zou doubleren. Wel 

interessant om te weten is wanneer mw. West aangaf te gaan 
doubleren. Niet voor het eerst stelt een speler iets dergelijks voor als 
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hij/zij het eindresultaat al weet. Ik ga ervan uit dat West te goeder 
trouw dit aangaf.  

Dan vraag is dan nog of zuid op grond van de legale info, het doublet 
van west, alsnog mag weglopen. Daar zou je nog een poll op kunnen 

loslaten.  
Zonder poll zou ik het houden op 3SA!-1, vooral omdat het voor de 

einduitslag niet uitmaakt. -2 lijkt me te veel van het goede. OW kunnen 
vanaf de start 3 harten en twee klaverslagen maken (wie heeft 

overigens B? Er zitten twee 8 in het spel). Daarna maakt zuid 5 

ruiten, 2 schoppen en een harten. Double dummy zie ik 3SA niet -2 

gaan. Sterker nog, als OW eerst de 5e harten vrijspelen én west dekt 
B uit zuid niet, maakt zuid 9 slagen. Enfin, ik hou het op -1.  

 
Zou het wel uitmaken voor de uitslag, dan zie ik nog een interessante 

casus.  

De poll zou zijn: Wat doet zuid nadat 3SA door west is gedoubleerd 
(uiteraard zonder de uitleg van noord). Ik vermoed dat het merendeel 

zal passen op hoop van zegen.  
 

 
Geboden en gespeeld met oosthand van het vorige spel 

Op een spel opent oost met 1 (laatste hand—10 pnt) omdat zij ervan 

uitging dat de vorige rondes iedereen geopend had. 

Haar partner biedt 1 en daar past iedereen op. West moet dus 1 spelen 

(had er toevallig 5). 

  

Noord start met een harten en de dummy gaat open. Iedereen speelt keurig 
bij en dan ziet noord dat A op tafel ligt; noord heeft zelf ook A in de 

hand … 
  

Het blijkt dat oost de kaarten van het vorige spel genomen heeft. 
Nu wil oost alsnog opnieuw bieden met de juiste hand/kaarten. Volgens mij 

kan/mag dat niet. 
  

Zij hebben het spel verder gespeeld met de juiste kaarten en het 1-

contract) Resultaat: 1+3, was niet eens zo slecht. zat geen manche in. 

Wij hebben naderhand naar het resultaat gekeken en dit ook laten staan. 
  

Wat is hier de juiste rechtzetting? 

 
  

  



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

Arbitrair 189, 28 maart 2022 9 

Rob: 
Artikel 15A2a is duidelijk. Op het moment dat de partner van mevrouw 

O een bieding doet is het spel onspeelbaar en geeft de arbiter een 
arbitrale score. 

 
Ik heb geen idee waardoor deze mevrouw dit spel begon met een hand 

uit het vorige spel. Als de tegenspelers daar geen enkel rol in speelden, 
zou ik de tegenstanders G+ geven (het gemiddelde over hun gespeelde 

spellen met een minimum van 60%) en de mevrouw met de verkeerde 
hand: G- (het gemiddelde over hun gespeelde spellen met een 

maximum van 40%). 
 

Is de verkeerde hand het gevolg van een chaos waaraan beide paren 

schuldig zijn, dan geef ik de beide paren G-. 
 

En als de fout ontstond door spanningen waar geen van beide paren 
schuldig aan is, bijvoorbeeld een aardschok, brand of een schietpartij, 

dan voer ik dat spel in als NG (niet gespeeld). 
 

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. 

 
  

  



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

Arbitrair 189, 28 maart 2022 10 

Met de juiste boodschap ondanks verkeerde uitleg 

Op de afgelopen viertallen avond in de Hoofdklasse Friesland liep ik tegen 

het volgende spel aan: 
 

 
 

Het biedverloop is:  

 
West   Noord Oost     Zuid 

-   -  1SA (14-16) pas  
pas  2  pas   2 

allen passen 

 
Ik zit hier WEST en heb op de systeemkaart gezien dat NZ Multi Landy 

spelen.  
2 wordt niet gealerteerd en ik weet nu dat de conventie fout gaat en moet 

een beslissing nemen om 3 te bieden. Als 2 gealerteerd wordt, dan is er 

geen twijfel mogelijk over 3 (aangezien de conventie dan begrepen is). Nu 

kan ik niet inschatten hoe het bieden verder gaat.  
Voor de uitkomst wordt de uitleg gecorrigeerd en mag OOST zijn laatste pas 

terugnemen. Deze geeft nu uiteraard geen actie na de 1SA-opening.  
Na afloop van de 1e helft en voor het uitslaan doe ik een beroep bij de WL 

dat het mogelijk is dat wij als OW benadeeld zijn.  
 

Kan jij je mening geven over deze arbitrage?  
- Ben ik inderdaad benadeeld?  

- Had ik te allen tijde 3 moeten bieden?  

- Moet ik in de dit geval beschermd worden door de spelregels?  
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Rob: 
Een alerteerplichtige bieding niet alerteren, is een vorm van verkeerde 

uitleg. Als je door verkeerde uitleg wordt benadeeld, mag je erop 
rekenen dat je door de (juiste toepassing van) de spelregels wordt 

beschermd. 
 

Omdat jij de systeemkaart raadpleegde, wist jij echter méér dan 
tegenstander zuid. Je beschikte dus over de juiste informatie. Als je met 

die (correcte) informatie en de aanname dat zuid die even kwijt is 
tactisch wil omgaan, doe je dat geheel voor eigen risico. En terecht, 

anders zou je een bepaalde gok kunnen nemen, en achteraf de hulp van 
de arbiter inroepen als die verkeerd uitpakt. 

 

Na de afsluitende pas krijg je de kans om je pas om te zetten in 3.  

 

Door je 3-kaart schoppen weet je dat de ontbrekende schoppen voor NZ 
gunstig verdeeld zitten. Dat maakt het bieden van 3 aantrekkelijker 

dan passen, met oost heb je immers minstens acht ruiten. 
 

Je bent mogelijk benadeeld, maar dan niet door verkeerde uitleg van 
NZ. Je wist immers wat je weten moest. 

 
 Carolien: 

Ik heb toch wat problemen met de opmerkingen van Rob, Sorry Rob!! 
Volgens mij geldt aan tafel de uitleg buiten de systeemkaart en niet wat 

er op de systeemkaart staat. 
Zou anders wel vreemd kunnen lopen: Je werpt een blik op de 

systeemkaart en de tegenstanders beroepen zich er tijdens het spelen 
bij niet alerteren op: "Dat je het toch wist, want het staat op de 

systeemkaart." 

 
Het niet alerteren blijft volgens mij verkeerde uitleg. 

Niet west maar Oost mag laatste bieding terug nemen, dus deze west 
kon niet zo veel meer. 

Dus moet na afloop bekeken worden of er nadeel is voor OW. 
 

Rob: 
Dat ‘sorry’ schiet ik meteen af , om twee redenen: 

1. ‘Sorry’ gebruik je voor een actie waar je achteraf spijt van hebt. 
Daar kan geen sprake van zijn. 

2. Juist als we ergens verschillend tegenaan kijken, kan er iets 
verrijkends ontstaan. 

 

Ik ben het helemaal eens met de stelling dat de alerteerplicht niet 
verdwijnt zodra een tegenspeler de systeemkaart raadpleegt. 

Maar als dezelfde speler aangeeft dat hij daardoor op het juiste moment 
de juiste uitleg wist, en tactisch wil omgaan met de kennelijke 

vergeetachtigheid van de speler die had moet alerteren, gaat het mij te 
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ver om als arbiter dan toch de zaak te behandelen alsof die speler 
verkeerd is geïnformeerd. 

 
Ik geef wel toe dat als dezelfde speler dat niet toegeeft, de arbiter niets 

anders kan doen dan uitgaan van verkeerde uitleg. 
 

 
Eerst geen, dan wel arbitrage 

Hierbij van mij een vraag over een arbitrage die ik afgelopen week had. 

 
Ik werd in de A-lijn tijdens het bieden bij een tafel geroepen. Daar 

aangekomen zag ik dat bij zuid het 4-bod lag, bij west en noord een pas 

en bij oost 4.  

 
Ik vroeg de spelers waarom zij arbitrage wilden. 

 
Het bleek dat nadat zuid 4 had geboden, west 3 had neergelegd. Nadat 

er op gewezen was dat 3 een onvoldoende bod is, had west gepast en ook 

daarna noord.  

Hierna had oost 4 geboden. Noord en Zuid vonden dat dat niet meer had 

gemogen. Ik heb toen de beslissing genomen dat oost inderdaad niet meer 

mocht bieden, omdat het laatste bod van west – de pas – niet vergelijkbaar 
is met de 3.  

Hierna speelden NZ dus 4; dat werd een top voor hun, want voor OW zit 

er 4 of 4 in. 

 
Door oost is nu protest aangetekend, met de stelling dat na de pas van 

west noord ook gepast heeft, en daarmee het niet vergelijkbare bod had 
geaccepteerd.  

 

Mijn vraag is nu: heeft oost gelijk en was mijn arbitrage fout? 
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Rob: 
Waarom nodigde niemand de arbiter uit na het onvoldoende bod van 

West? 
 

Dan had de arbiter kunnen nagaan of:  

☆ west zijn 3-bod onbedoeld deed. In dat geval mag hij alsnog 

kunnen bieden wat hij al meteen van plan was en gaat het bieden 

zonder beperking verder. 

☆ noord het onvoldoende bod wel of niet wilde accepteren. Na 

acceptatie mag noord bieden vanaf het onvoldoende 3-bod en gaat 

het bieden zonder beperking verder. 

☆ als noord niet accepteert, had de arbitere west kunnen wijzen op de 

gevolgen als hij 3 vervangt voor een bieding die NIET vergelijkbaar is, 

waarna West wellicht voor 4/ had gekozen. 

 

Door het zonder arbiter zelf regelen zijn deze belangrijke rechten 
overgeslagen. 

 

Ik weet de handen niet, maar na het voor eigen rechter spelen, vind ik 
dat geen van de partijen opeens rechten kan ontlenen aan de eerder 

versmade spelregels. Ook in het belang van de andere tafels zou ik 
kiezen voor het vervolg dat het meest voor de hand ligt. Waarbij een 

uiterst onervaren paar op mijn extra bescherming kan rekenen. 
 

Zie ik geen vervolg dat voor de hand ligt, dan geef ik beide paren G- 
(het gemiddelde percentage over de andere spellen, met een maximum 

van 40%. 
 

Carolien: 
Art 27C is heel duidelijk. 

Noord heeft de vervangende bieding geaccepteerd en nu bekijkt de 
arbiter 'het van toepassing zijnde deel van dit artikel' en dat van 

toepassing zijnde deel is in dit geval art 27B2: het betreft een niet 

vergelijkbare vervanging, dus 27B2: De partner moet nu verder passen. 
 

Rob: 
Ik geef toe dat mijn oordeel/visie niet altijd binnen bepaalde artikelen 

past.  
 

Als een speler een onvoldoende bod doet, en een tegenspeler merkt op 
dat dat bod onvoldoende is zónder de arbiter uit te nodigen, kán dat bij 

de vergissende partij de suggestie wekken dat het onvoldoende bod 
zónder de bijbehorende voorwaarden mag worden hersteld.  

 
Ik ga niet zover dat ik NZ ervan verdenk dat ze na het onvoldoende 

bod met opzet geen arbiter uitnodigde, in de hoop dat west in zijn 
onschuld zou passen waarmee een kansrijk manchecontract voor OW 

met de dan wél uitgenodigde arbiter van tafel kan worden geveegd. 

Maar uitsluiten kan ik dat evenmin. Daarom vind ik in dit soort zaken 
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ook de ervaring van de spelers van groot belang. Ik kan namelijk – 
ondanks mijn onmetelijke creatief vermogen als het om criminele acties 

gaat – geen effectiever wijze bedenken waarmee we net begonnen 
enthousiaste bridgers voor altijd van tafel jagen.Verboden  

 
Denkpauze? 

 
West  Noord Oost  Zuid 

2*  2  4  pas 

pas  pas 

 
West speelt dus 4. 

*2: gealerteerd en Zwakke Twee met ruiten 

 

Situatie: 
Noord start met 9 voor zuids A.  

Zuid speelt H, vlot overgenomen door A in zuid.  

Zuid speelt daarna vlot V: twee slagen voor NZ.  

Daarna speelt noord na een lange denkpauze 10, hoog getroefd 

met V door zuid.  

Prima gespeeld, want west troeft over met A en snijdt niet op B. 

Het contract gaat 1 down omdat leider west na de twee 

schoppenslagen een ruitenslag afgeeft en A. 

 

Vraag:  

De lange denkpauze van noord vóór de uitkomst van de 4e slag vestigt 
mogelijk de aandacht van zuid op een bijzondere situatie. Wat zou het 

oordeel zijn geweest indien OW een arbiter hadden uitgenodigd? 

 

Rob: 
Noord weet dat na de tweede schoppenslag zijn drie tafelgenoten geen 

schoppen meer hebben. Als partner zuid troeft, zal de leider dus 
overtroeven. Dat is best iets om even over na te denken. Daarom zie ik 

noords nadenken niet als een bewuste poging om partner zuid extra 

alert te maken.  
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Maar … zuid kan door partners denkpauze wél bedenken dat het 
doorspelen van schoppen – ondanks de duidelijk aangegeven 2-kaart 

schoppen – kennelijk niet voor de hand ligt, en daar kan maar één 
reden voor zijn: ook de leider zit zonder schoppen.  

Het door de denkpauze verworven inzicht mag zuid absoluut niet 
gebruiken. Maar … als leider west inderdaad nog een schoppen heeft, 

had hij dummy oost laten troeven. Want ook voor de leider is duidelijk 
dat zuid geen schoppen meer heeft. 

 
Met het niet laten troeven door dummy krijgt zuid op legale wijze 

dezelfde informatie die hij uit noords denkpauze zou kunnen denken.  
 

En daarom is mijn oordeel: geen overtreding, 4-1 blijft staan. 

 

Carolien: 

Even nadenken voor je in de drie dubbele renonce speelt, is niet zo 
vreemd. 

 
Máár: wat is het niveau van de spelers?? In deze heel belangrijk voor 

mij 
Want, normaliter speelt Noord en kleine schoppen als hij wil dat Zuid 

hoog troeft, maar hij speelde de 10. 
Ik zou als Z dus helemaal niet troeven, want de 10 is hoog. 

 
Dan het al dan niet troeven in Oost. Dat moet dan met de H anders 

heeft het geen zin. Ik kan me best voorstellen dat W dat niet zo gauw 
doet. Bovendien als hij het wel doet, is hij ook down. 

Dus dat zegt wel wat, maar niet alles over het nog hebben van een 
schoppen in west. 

Hij kan ook het downgaan tot -1 hebben willen beperken. 

 
Een poll onder spelers van gelijk niveau, waarbij ik het zetten van 

troefvrouw van Z in het licht van de Sch 10 van Zuid een duidelijk 
minpunt voor NZ vind. 
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Piepelproof? 

Graag jouw mening i.v.m. een probleem tijdens onze bridgewedstrijd van 

gisteren.  
Ik speel in OOST, mijn partner in West.  

De verdeling en het biedverloop vind je hieronder.  
 

 A 4 

 A V 3 

 H B 5 3 2 

 10 9 7 

 V 10 9 6     7 

 9 7 5     H B 10 6 4 

 4      A V 10 9 8 6 

 A B 8 5 3     H 

 H B 8 5 3 2 

 8 2 

 7 

 V 6 4 2 

 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  1  1 

2  2SA  3  3 

4  4  …pas* pas 

doublet 

 
*pas: na noords 4-bod denk ik (oost) na of ik eventueel verhoog naar 5.  

Uiteindelijk doe ik dat niet en PAS.  
 

Bij zuid komt ook een PAS en dan doubleert mijn partner west.  
 

NOORD, die als ik mij niet vergis op zijn club ook vaak als scheidsrechter 
optreedt, zegt tegen mijn partner: jij mag niet meer 4 doubleren want 

jouw partner, ik dus, heeft na mijn 4-bod te lang nagedacht en zo 

informatie gegeven.  

Om elke commotie te vermijden neemt mijn partner het doubletkaartje weg 

en legt dan PAS.  
Het resultaat: 4 gaat 4 down maar levert ons geen topscore op omdat er 

niet gedoubleerd is.  
Mijn vraag:  wat is jouw mening over dit voorval?  
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Rob: 
Het vreemdst vind ik dat jullie je door noord laten piepelen! Als een speler 

meent dat er sprake is van een overtreding, kan daar maar op één manier 
mee worden omgegaan: de arbiter uitnodigen! 

 
Ik vermoed sterk dat je noord te hoog inschat met je vermoeden dat hij vaak 

op zijn club optreedt als scheidsrechter. Om twee redenen: 
-  juist wedstrijdleiders weten dat ze nooit voor eigen rechter mogen spelen, 

en – ter bescherming van zichzelf – zeker niet als de rechtzetting in hun 

voordeel is; 

- een door een denkpauze voorafgegane pas betekent beslist niet dat de 

partner per definitie MOET passen. Sterker, er zijn situaties denkbaar 

waarin juist een pas een overtreding zou zijn! Als de partner een hand 

heeft waarmee vriend en vijand ook zonder de denkinformatie zouden 

doubleren, is een doublet ook na een denkpauze volstrekt legaal. 

 

Rijst de vraag wat de uitgenodigde arbiter in deze zaak zou moeten beslissen. 
Ik vind het een twijfelgeval. Dus zou ik de westhand voorleggen aan vijf 

spelers van gelijkwaardig niveau. Als minstens twee van de vijf spelers 

passen, verdwijnt het doublet.  
 

 


