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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) 

 

In dit themanummer kijken we naar een duidelijke denkpauze, gevolgd door een 
uitneembod van de partner. Hoe moet je daar als ‘gewone’ clubwedstrijdleider van 

een ‘gewoon cluppie’ mee omgaan? We beginnen met de betreffende wettekst. 
 

ARTIKEL 16 

 
Geoorloofde en ongeoorloofde informatie 

 
B. Anderszins verkregen informatie van de zijde van de partner  

1. Elke anderszins (anders dan bepaald in artikel 16A) verkregen 
informatie van de partner die een bieding of een speelwijze zou 

kunnen suggereren, is ongeoorloofd. Voorbeelden daarvan zijn 
opmerkingen, antwoorden op vragen, onverwachte alerts of het 

niet alerteren, een onmiskenbare aarzeling, ongewone snelheid, 
bijzondere nadruk, intonatie, gebaar, beweging of hebbelijkheid. 

a. Een speler mag geen bieding of speelwijze kiezen die 
onloochenbaar gesuggereerd is boven een andere, als die 

andere bieding of speelwijze een logisch alternatief is. 

b. Een logisch alternatief is een actie die een significant 
gedeelte van spelers van vergelijkbaar niveau als de 

betrokken speler, met dezelfde afspraken in het 
partnership, ernstig overweegt en die sommigen zouden 

kunnen verkiezen. 
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De zaak uit de praktijk, met spelersraadpleging en 

rechtzetting 

 
Vals spel? 

Wij hadden het volgende spel. Ik nam uit met 5, na een denkpauze van 

mijn  partner, omdat ik vond dat ik dat op mijn kaart mocht en was dat al 

van plan te bieden vóór de denkpauze van mijn partner.  
 

Dit was het spel: 
 

Noord gever / niemand kwetsbaar  

 H B 10 7 3  

 5 3 

 A 9 8 

 10 8 6 

 2     5 

 A B 8    H V 6 4 2 

 7 6 5 4 3    H V B 2 

 A 9 3 2    B 7 5 

 A V 9 8 6 4 

 10 9 7 

 10 

 H V 4 

 
West  Noord Oost  Zuid 

           Pas  1  2 

3           4  …pas* pas 

5 

 

*pas: na lange denkpauze. 
 

Ik dacht dat de tegenpartij die 4 zou halen. Wij gingen ongedoubleerd 

2 down. 

  
De arbitrage heeft de score teruggedraaid naar 4C voor de tegenpartij. Ik 

had niet meer mogen bieden na de denkpauze van mijn partner en sta nu 
min of meer als valsspeler te boek. Wat ik heel onaangenaam vind. Op mijn 

opmerking dat ik het meteen al van plan was om te bieden werd met 

ongeloof gereageerd.  
 

De andere resultaten:  
NZ 1 x 4C  +420 

NZ 2 x 3+1 +170 

NZ 1 x 3C  +140 

NZ 3 x 4-1 -50 

En wij: OW 1 x 5-2 +100  (voor NZ) 
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De arbiter heeft het aan het eind van de avond aan drie goede spelers 
voorgelegd. (zij hadden die spellen zelf ook gespeeld dus dat vind ik dan 

ook wel discutabel). Met het spel open op tafel werd er geoordeeld. 
 

Het is verder niet zo heel erg belangrijk. Wij spelen nog geen competitie dit 
verdere seizoen. Het zijn losse bridgeavonden. Ik wilde gewoon even weten 

of ik fout zat. Nu zijn die tegenstanders er helemaal van overtuigd dat ik 
vals speelde. Dat zit mij dwars. 

 

Rob: 
Ik vermoed dat de wedstrijdleider door de coronapauze een heel mooi 

instrument voor dit soort situaties vergat: de spelersraadpleging! Het 
pleit voor de wedstrijdleider dat hij ook anderen betrekt in zijn oordeel. 

Maar de wijze waarop hij dat doet strookt niet met (artikel 16B1b) van 
de Spelregels.  

 
Spelersraadpleging 

In dit soort gevallen hoort hij alleen jouw hand voor te leggen aan vijf 

spelers van jouw niveau, met het biedverloop, maar dan zónder de 
denkpauze van je partner. 

 
Als dan twee of meer spelers met jouw hand passen, moet de 

wedstrijdleider ervan uitgaan dat zónder denkpauze, passen een 
‘logisch alternatief’ is en het resultaat daarop aanpassen. 

 
Maar voor de goede orde: zelfs als álle geraadpleegde spelers zouden 

passen, zegt dat niets over oneerlijkheid van de betreffende speler. 
Hoeveel riskante maar goed uitpakkende biedingen zien we niet zónder 

vorm van ongeoorloofde informatie? Breek mij de bek niet open!  
 

Kijkend naar het biedverloop, de westhand en de gelijke kwetsbaarheid, 

schat ik (met partners opening en mijn twee azen) de kans dat 4 

down gaat te hoog in om uit te nemen met 5.  

 
Ik heb jouw hand voorgelegd aan ruim 90 ontvangers van mijn 

BridgeTraining, en gevraagd of alleen spelers die in hun club vallen 
onder de ‘middenklasse’ met de gegeven westhand hun bieding willen 

geven. 
 

Noord gever / niemand kwetsbaar 

 
Westhand          West         Noord       Oost          Zuid 

♠ 2                                    pas            1♥           2♠ 

♥ A B 8             3♥            4♠           pas           pas 

♦ 7 6 5 4 3        ?? 

♣ A 9 3 2 
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De (eerste vijf) ontvangen biedingen: 
 pas, mijn hand is verteld. 

 5 

 pas, ik schat in dat mijn partner minimaal is (12 ptn.) 

 4 (een onvoldoende bod dus… ) 

 pas 

 
Dat betekent dat zonder ongeoorloofde informatie  ‘pas’ een logisch 

alternatief is. Als de wedstrijdleider het 5-contract annuleert, blijft 4 

staan.  

Daarmee komen we op een volgend probleem, want drie paren maakten 
in een schoppencontract 10 slagen en vier paren negen. 

 
Omdat het OW buiten hun schuld niet de kans kregen 4 te spelen, 

geef ik ze het voordeel van de twijfel: voor beide paren OW 4 C. 

 

Ontvangen reacties 
 

Onethisch? 

 

Veel spelers vinden dat bieden na de denkpauze onethisch en ik denk dat 
het een wijdverbreid misverstand is dat je er door ieder denkpauze wordt 

uitgedacht. Ik zal met deze hand altijd 5 bieden ondanks de denkpauze. 

Wat vind jij hiervan? 

 
Ik zal dat toelichten. 

Ik neem aan dat de vraag is: wat zou je bieden? En niet : zou je 5 bieden? 

Welnu: ik heb altijd in sterke clubs gespeeld en daar waren goeroes (soms 

uit de meesterklasse) die mij bridgen hebben geleerd. 

Het zoeken naar de 4-4 boven de 5-3, in deelscores de 5-2 boven de 4-3 en 
de superfit van b.v. 5-4 zit mij daardoor in het bloed. 

Omdat de fit in  bekend is, kan partner uitwijken of passen in geval van 

superfit. 

Vanwege de distributie in mijn hand zou ik met deze westhand met of 
zonder denkpauze 5 bieden. 

Wat blijkt: we hebben die super fit en partner past. Uiteraard alleen als je 
weet dat je aan het uitnemen bent en dat lijkt mij duidelijk. 

 
Hiermee komen we aan het item: Spelersraadpleging. 

Dit was voor mij nieuw, ik heb als TCL bij de BC Bodegraven veel 
gearbitreerd onder toezicht van Jan Louwerse en Ton Kooyman. 

Ik heb nooit het grote diploma gehaald. maar veel geleerd 
De arbiter nam een beslissing en na een protest benoemde we een 

protestcommissie van onze betere spelers, oversized dus voor een 
Spelersraadpleging in de middengroep. 

Die raadpleging vind ik een lastig instrument: ooit arbitreerde ik in de B-

groep van HOC omdat een paar dat voor het eerst Multi speelde zich 
vergiste in de omgekeerde max. Hij werd gecorrigeerd en ik werd geroepen. 

Ik gaf een waarschuwing en liet doorspelen. 
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Een van de tegenspelers wendde zich tot een andere arbiter (geen protest) 
zonder te vermelden dat het om de B-groep ging. 

Ik kreeg dus eerst te horen dat ik 4 had moeten laten spelen en daarna 

met een smiley, dat de afspraak nog niet beklijfde en dat de hele B-groep 

gecorrigeerd zou hebben naar 4. 

 
Ook lastig: vergelijkbaar niveau in een middengroep: gewoon spelers omdat 

ze in die groep zitten? Echt niet altijd van gelijk niveau. 
Ik las ergens in de mailwisseling dat de ‘overtreder’ daar ook moeite mee 

had en zich bovendien als ‘valsspeler’ weggezet voelde . 

 
Kortom : interessant genoeg om er deze Arbitrair aan te wijden. 

 
Gert 

 
Rob: 

Als een speler na partners denkpauze een bod doet dat hij ook had 
gedaan zónder die denkpauze, kan er geen sprake zijn van een 

onethische handeling. Sterker, als een speler al direct na het 4-bod, 

van plan is uit te nemen, zou het juist onethisch zijn als hij vanwege 

partners lange denkpauze past… 

 
Onbegrijpelijke beslissing 

 

Ik snap de beslissing niet, want de desbetreffende speler liet expliciet weten 
dat hij het 5-bod ook zonder de denkpauze zou hebben gedaan. 

 

Rob: 
In dit soort zaken gaat het niet alleen om de verklaring van de 

betreffende speler. Anders zou je een speler die de informatie van de 
denkpauze (wel of niet bewust) gebruikt, te veel ruimte geven. Grootste 

nadeel daarvan is, dat de mogelijke argwaan van OI-gebruik kan blijven 
smeulen.  

 
De spelersraadpleging voorkomt een dergelijk vervelend gevoel: de 

speler die al vóór de denkpauze van plan is te bieden, kan alleen de 
pech hebben dat hij de schijn te veel tegen heeft door de uitkomst van 

de spelersraadpleging. 
 

Het onderwerp is mooi en belangrijk genoeg om daar snel een Arbiter 
Special aan te wijden. Wordt dus met heel veel genoegen vervolgd. 

 

Minstens drie andere meningen over de arbitrage 

 

Deze aanpak noopt mij om mijn mening hierover te geven. 

 
Laat ik beginnen met te zeggen dat de ernstigste overtreding in dit verhaal 

de beschuldigingen van vals spel zijn. Een beschuldiging van vals spelen 
dient vergezeld te gaan van onomstotelijke bewijzen en indien bewezen ook 
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tot represailles te leiden. Het feit dat dit zwaar onderbelicht blijft. Je noemt 
het wel in de 4e alinea "Voor de goede orde…", maar dat is me veel te mild. 

Spelers gaan op de stoel van de arbiter zitten en spreken daar ook nog eens 
onzin uit.  

 
Voorop dient te staan dat de speelster volstrekt gerechtigd is 5 te bieden 

indien zij ervan overtuigd is dat dit het juiste bod is dat met deze kaarten 
geboden dient te worden. In geval van twijfel is er een arbiter om dit 

achteraf te beoordelen. Enkel wanneer de denkpauze van de partner 

onomstotelijk een bepaalde actie suggereert en de speler daar op flagrante 
wijze misbruik van maakt, dan zou een disciplinaire straf mogelijk zijn en 

dient een speler ervan af te zien, indien van de speler verwacht mag 
worden dat deze de regels hieromtrent voldoende kent. Dan nog is het geen 

valsspelen. De actie wordt niet in het geniep uitgevoerd om een ongemerkt 
voordeel te halen uit de onwetendheid van de tegenstanders. Er is hier 

hooguit sprake van een situatie die mogelijk een overtreding kan zijn. 
Overtredingen kunnen rechtgezet worden, net als in andere sporten. Dat is 

geen vals spel.  
 

Dan is er nog de wijdverbreide misvatting dat je na een denkpauze niet 
meer mag bieden. Bridge is een DENKsport. Dit is een volstrekt onzinnige 

uitspraak die ook hier weer onvoldoende wordt weerlegd.  
Tot zover mijn opinie over het overtreden van artikel 74 door de 

"clubgenoten". 

 
Dan mijn drie andere meningen. 

1) Om het bieden na een denkpauze tot mogelijke overtreding te 
betitelen, moet die denkpauze een duidelijke actie suggereren. De 

denkpauze kan wijzen op het willen doorbieden, maar ook juist op het 
voor straf willen doubleren. De vraag "Wat suggereert de denkpauze 

van partner?" is bij een enquête een verplichte 2e vraag. Immers is 
dat de beste manier om vast te stellen of er wel sprake is van een 

gesuggereerde actie. Vrij simpel gezegd, Met 2 azen en een opening 
is doubleren ook een optie. Zou je na een doublet dat er ook afhalen 

omdat pas een logisch alternatief zou zijn?  
 

2) Het grootste probleem is jouw ietwat aanmatigende start van jouw 
betoog. De NBB geeft aan dat op clubniveau geen 

spelersraadplegingen gehouden dienen te worden. Zij stellen 

simpelweg dat alleen een arbiter met een WL-diploma voldoende 
getraind is in het houden van een enquête. Daar komt namelijk iets 

meer bij kijken dan simpel vragen "wat zou jij bieden?", zoals ook nu 
blijkt. Daar komt ook nog eens bij dat de spelers op dit niveau zo 

wispelturig zijn dat je altijd wel een alternatief als antwoord op jouw 
poll krijgt. Kijk maar eens in de frequentiestaten op een spel waarvan 

jij denkt dat het allemaal opgelegd is en unaniem zou moeten zijn. 
Weinig kans…  

3) Ander voorbeeld: 
Vraag maar eens: "Wat open je met:" 
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 Axx 

 xx 

 AHVB 

 xxxx 

Geheid dat er mensen 1 openen omdat de klaverkleur zo slecht is. 

Vraag je wat ze bieden met deze hand na 1 – 1 - ?? Menigeen zal 

geen 1SA bieden omdat ze geen hartenstop hebben.  

Als je dus in deze situatie die je voorgelegd hebt gekregen gaat 
enquêteren zul je altijd vinden dat pas een alternatief was. Het niveau 

is te laag om een representatief resultaat te krijgen, en zeker zonder 
de vraag "waar dacht maat over na". 

 

4) Als je op basis van de frequentiestaat een vervangende score bepaalt, 
dan moet je daar een gewogen score van maken. Je kunt niet zeggen 

dat je wel een spelersraadpleging doet, maar dan vervolgens de 
regels over het bepalen van een vervangende score negeert. Dan kun 

je eigenlijk ook nog eens niet de 3 contracten meewegen, omdat je 

dan meer inzet op het downspelen van 3 en dus andere keuzes 

maakt dan in het verdedigen van 4.  

Dan wordt de weging op basis van de frequentiestaat dus 25% C en 

75% -1, waarbij je dan vanwege de regels van de statistiek het 
resultaat 20% verschuift richting de niet-overtreders. Dus 45% C en 

55% -1. Dat is het laatste standpunt van de Laws Comitee. 4 

toekennen vanwege "het voordeel van de twijfel" staat werkelijk 

nergens in de spelregels. Ook dit wegen, laat staan 20% verschuiven, 
mag je niet van een clubarbiter verwachten.  

 
Kortom, de clubarbiter dient dit zonder raapleging zelf te beoordelen en de 

manier waarop deze dit gedaan heeft is voor een clubarbiter uitstekend. Dat 

de "goede" spelers die hij in zijn besluit betrekt (top gedaan) de spellen 
gespeeld hebben, is totaal irrelevant. Wat je van een clubarbiter niet kunt 

verwachten is dat hij weet dat je moet inventariseren wat de denkpauze 
suggereert. 

 
De clubarbiter heeft dus goed werk gedaan en wordt nu in mijn ogen 

onterecht berispt en in een kwaad daglicht gesteld. Immers wordt jouw 
reactie gebruikt om de autoriteit van de arbiter te ondermijnen en jij hebt 

het bewijs voor zijn veroordeling geleverd. 
 

De juiste reactie had mijns inziens moeten zijn: 
" Foei aan iedereen die jou van valsspelen beschuldigt. (insert mijn betoog 

van hierboven)  
De arbiter heeft duidelijk zijn best gedaan om tot een goed resultaat te 

komen. Op basis van artikel 16 mag je geen actie kiezen als je OI hebt 

ontvangen die een duidelijke actie suggereert. Omdat maat heeft nagedacht 
heb je wel informatie ontvangen, maar je weet niet wat. Doorbieden of 

doubleren? Jij bent dus niet beperkt, dus had het resultaat moeten blijven 
staan." (iets van die strekking) 
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Ik hoop de jij je in mijn commentaar kunt vinden. Zo ja, dan hoop ik dat je 

daar wat mee doet richting iedereen die je hierbij hebt betrokken. Zo nee, 
dan hoop ik te horen waarom niet. 

 
Groet, Erik 

 

Caroline: 
Voor een groot deel met Erik eens, maar dat heb ik vorige week ook 

aan jullie geschreven: de poll is geen kinderspeelgoed, maar 
bedoeld voor bondswedstrijden en wordt heel vaak verkeerd toegepast 

- afgezien van de wijze van vragen (die ook nog eens regelmatig fout 
geformuleerd en dus sturend is), is ook van groot belang aan wie je de 

vragen stelt. En inderdaad de vraag "waarover wordt er gedacht" wordt 
vaak overgeslagen. 

Als dat 2 of 3 verschillende biedingen kunnen zijn, is er dan OI? 
 

Punt 1 en met name 2: helemaal mee eens dus 

Punt 3 met betrekking tot 16 en 121c1. nog wat extra uitleg, waar vaak 
geen rekening mee wordt gehouden: 

 
Commentary on the 2017 Laws of Duplicate Bridge art 12  

If a weighted score is given in case of a cancelled bid due to the 
existence of UI, only scores that can be obtained in a legal 

manner may be taken into account [12C1(c)]. A given result may 
be able to be obtained via legal and illegal means; it can only 

receive weight for the legal means.  

Example 10: After a hesitation a pair bids 6♠. The TD does not 

allow this call because some of the consulted players choose an 

alternative call. Such alternative calls may still be part of the 

weighted adjustment but the cancelled 6♠-bid may not be 

included even if a majority of consulted players also make it.   

 
Wat hier (nu) dus expliciet staat is dat als de poll zegt dat (hier) 

6 niet mag omdat er bijv. 2 x pas, 1 x 6 (ik noem maar iets) en 2 x 

6 uit komt, je bij het wegen van de score NIET de 6 meer mee 

nemen, ook al boden 2 van de 5 dat wel. 

 
Is er maar één alternatieve bieding, namelijk 3x pas, en 2x 6 dan is 

het dus makkelijk: 100% pas - geen weging 
Maar in dit voorbeeld is het van de niet-6 bieders 33% 6Ha-x en 66% 

pas. 
 

Met het hanteren van de frequentiestaat moet je inderdaad nog 20% 
gaan schuiven richting de niet overtreders. 

Ik denk niet dat dat ook moet als je alleen de uitslag van de (kleine) 
poll voor je weging neemt, maar daar ben ik niet geheel zeker van. 

 
Op de volgende pagina geef ik (Roberto) mijn epiloog. 
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Epiloog 

Op een gewone bridgeclub is sprake van een vorm van ongeoorloofde 
informatie, laten we zeggen een pas, voorafgegaan door een lange 

denkpauze. De ‘passer’ had dus genoeg in handen om na te denken. 
Dat is informatie die de partner absoluut niet mag gebruiken. 

 
Dan staat één ding vast: geen van de tafelgenoten beschuldigt de 

partner van vals spel, onethisch gedrag, of wat voor negatiefs dan ook. 
En zelfs als een speler – wellicht vanwege een eigen karaktertrek – wel 

serieus denkt aan vals spel in de vorm van OI-gebruik, spreekt hij dat 
op geen enkele wijze uit, ook niet non-verbaal. 

 

En als dan degene die voor het behandelen van dit soort vraagstukken 
geheel of voor een deel heeft doorgeleerd, wordt uitgenodigd, gaan alle 

tafelgenoten ervan uit dat deze gigant echt al zijn kennis en 
vaardigheden zal aanwenden om het genoegen in het spel voor het 

complete kwartet zonder enige rimpeling in de vijver voort te zetten. 
 

Goed ook om te weten dat de wedstrijdleider NIET beoordeelt of een 
spelers wel of geen waarheid spreekt.  

Als de partner van de pas-denker met de hand op zijn hart verklaart dat 
hij al vóór partners denkpauze van plan was zijn bod te doen, zal geen 

van de spelers en ook niet de wedstrijdleider daaraan twijfelen.  
 

Het is alleen niet de verklaring van die speler die de rechtzetting 
bepaalt. De wedstrijdleider moet zijn oordeel vellen aan de hand van de 

betreffende dertien kaarten en aan wat spelers van hetzelfde niveau 

met die hand zouden doen.  
 

Als de wedstrijdleider ervan overtuigd is dat die waarschijnlijkheid 
anders is dan de keus van de betreffende speler, moet hij – zelfs als 

deze de meest diepblauwe ogen heeft van de hele speelzaal  – uitgaan 
van die waarschijnlijkheid. De beslist eerlijke speler heeft dan alleen de 

vreselijke pech dat hij de schijn tegen heeft.  
 

Twijfelt de wedstrijdleider, dan kiest hij voor de genoemde 
spelersraadpleging. Die raadpleging gaat uitsluitend over de 

waarschijnlijke keus van spelers van vergelijkbaar niveau. Dus ook die 
uitspraak heeft helemaal niets te maken met de eerlijkheid/integriteit 

van de speler die stelde dat hij zijn andere keus al vaststond vóór de 
ongeoorloofde informatie. 

 

Natuurlijk staat het elke tafelgenoot en de wedstrijdleider vrij om 
daaraan te twijfelen. Maar wie die twijfel op welke wijze dan ook laat 

merken, gaat daarmee afschuwelijk in de fout! 


