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Hoe omgaan met dit protest? 

Beste Rob, wat vinden jullie van dit protest? 

 
1. Moet het protest in behandeling worden genomen?  

2. Wat zou jullie reactie en mogelijke uitslag zijn op basis van deze feiten? 
3. Wat zou de uitslag zijn van het protest als alles volgens de regels was 

verlopen en de resultaten uit het onderzoek van C.R.? 
 

Noord gever / niemand kwetsbaar 

 
 B 10 6 

 A H 4 3 2 

 B 6 3 

 8 2 

 H V      A 7 5 4 

 V 9 8 7     6 

 9 7 4 2     H V 8 5  

 A H 7     B 10 5 4 

 9 8 3 2 

 B 10 5 

 A 10 

 V 9 6 3 

 

NZ en OW spelen (volgens de systeemkaart) Acol 
 

West   Noord  Oost   Zuid 
    pas   pas   pas 

1    1   doublet  2 

1SA Nadat noord dit onvoldoende bod niet accepteerde: 

2SA   pas   pas   pas 
 

Feiten 

 Zowel Noord als Oost zijn arbiters. 

 West geeft de dag erna via het protestformulier aan zich verpakt te 
hebben. 

 Noord accepteert het 1SA-bod van West niet (art 27B), maar laat het 
zonder tussenkomst van een arbiter wijzigen in 2SA. 

 Er is niet nagegaan wat de betekenis van het gewijzigde bod is in het 
biedsysteem van OW om van een vergelijkbare bieding te kunnen spreken 
(art 23A).  

NB: Uit de schriftelijke reactie van de overtreder op het protestformulier en 
mijn vraag aan het overtredende paar, wordt achteraf de volgende 
betekenis gegeven: 12-14 punten en een dekking in de harten. De wijziging 
valt daarmee onder artikel 23A.  

 Reden voor het niet erbij halen van de arbiter: “De arbiter moest zelf het 
spel nog spelen”. 
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 De arbiter wordt aan het einde van de avond zonder de aanwezigheid van 
het overtredende paar geïnformeerd en om zijn mening gevraagd.  Kern 
van het protest: “Is de pas van oost mogelijk ingegeven door het eerdere 
onvoldoende bod van 1SA door West”. Volgens art 27D is op basis hiervan 
aan een aantal spelers het biedverloop voorgelegd (ik mag aannemen 
zonder de wijziging van 1SA in 2SA) en gevraagd wat zij met de hand van 
oost zouden bieden. Uit het protestformulier wordt niet duidelijk: 
- wie dit onderzoek heeft uitgevoerd? 
- welke spelers zijn benaderd? Het spel is immers door alle A-spelers  

gespeeld. 
- er wordt gesproken over een aantal A-spelers die is gevraagd en die 

allemaal als oost 3SA zouden bieden. Hoeveel is een aantal? 
- het nevenpaar is overigens ook geëindigd in 2SA. 
- met welke tekst zijn de spelers benaderd? 

 De arbiter besluit de uitslag te veranderen in 3SA-1 

 Ik heb het biedverloop met onderstaande tekst voorgelegd bij 6 spelers 
van een vergelijkbaar niveau op mijn andere bridgeclubs. 

Noord gever / niemand kwetsbaar 
 

West   Noord  Oost   Zuid 
    pas   pas   pas 

1    1   doublet  2 

2SA   pas   ?? 

 
De hand van Oost: 

 A754 

 6 

 HV85 

 B1054 

 
Opening van 1 ontkent een 5-krt , , . 

Het 2SA-rebid belooft 12-14pt 
Wat bied je als Oost? 

 
De uitslag: 3x pas, 3x 3SA.  

 

Rob: 
Eerste vraag na een onvoldoende bod is: Bood west wel of niet 

onbedoeld 1SA? Zo ja, dan heeft noord geen enkel recht om 1SA wel of 
niet te accepteren. Dan herstelt west zijn onvoldoende 1SA in het 

bedoelde 2SA-bod. 
 

Noord trad met zijn ‘niet-accepteren’ buiten de oevers van de 
spelregels.  
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 Als een tegenstander meent of vermoedt dat het 1SA-bod op het 
moment van bieden wel degelijk was bedoeld, en daarom moet 

worden behandeld als een onvoldoende bod, is maar één stap de 
juiste: de arbiter uitnodigen. 

 Als een tegenstander zegt dat hij het onvoldoende 1SA-bod niet 
accepteert, is dat voor de overtreder een reden om de arbiter uit 

te nodigen.  
 

Zonder dat de arbiter is uitgenodigd is doorgespeeld. 
Nadat 2SA precies is gemaakt, gaan NZ in protest.  

 
En als de WL wel was uitgenodigd. 

Dan neem ik de uitslag serieus van je onderzoek: 3SA-1. 

 
Waarom opende west (onder de vlag van Acol) niet met 1?  

 
 Ron: 

Eerste vraag is natuurlijk of de 1SA mag worden gezien als een 
grijpfout. Als dat het geval is, wordt zonder dat NZ hier iets over te 

zeggen heeft het bod veranderd in 2SA. 
 

Stel dat west de 2 niet zag: dan is sprake van een onvoldoende bod 

en Noord mag dat al dan niet accepteren. Noord mag niet eisen, dat het 

nu veranderd wordt in 2SA. Maar west mag, volgens 27B1a, gewoon 
zelf 2SA neerleggen en dan gaat het bieden gewoon verder. De 1SA 

noch de 2SA is een conventioneel bod, dus het eerstvolgende voldoende 
bod in dezelfde speelsoort ligt hier voor de hand. Daarmee is de 

arbitrage klaar. Hoogstens dat achteraf artikel 27D nog van toepassing 
is, maar het vergelijkbare bod is in dit geval niet van toepassing, net zo 

min als artikel 16, dus de hele spelersraadpleging kan achterwege 

blijven. 
 

Naar mijn mening is er overigens geen verschil in betekenis tussen de 
1SA en de 2SA. In beide gevallen wordt een dekking in  aangegeven 

en wordt een vierkaart  ontkend. Wellicht dat 2SA iets meer punten 

suggereert, maar zelfs als je zou kijken naar een vergelijkbare bieding 

valt dat nog binnen de puntenrange. 
 

We laten de score gewoon staan, dus wordt het protest toegewezen. 
 

Carolien: 
Voor de reactie van Ron en Rob gelezen te hebben: 

Als het een grijpfout was - maar dat is pas achteraf naar voren 
gekomen - dan had N inderdaad niets te accepteren 

Maar vrijwel elke speler roept direct: "ik vergreep me". dat deed west 
niet, dus ik heb mijn twijfels over zijn bewering veel later. Ik zou zijn 

late uitleg niet zonder meer accepteren. 

Er was ook geen (onafh.) arbiter die dat kon vragen. Als N inderdaad 
een arbiter is, had hij beter moeten weten! 



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

Arbitrair 191, 30 augustus 2022 5 

 
Volgende vraag waar ik geen antwoord op zie: is goed duidelijk 

gemaakt dat 2Sa onder 23A valt, of dacht oost dat hij nu moest passen! 
 

Maar verder: aangezien de 2Sa vrijwel hetzelfde aangeeft als 1Sa, zie ik 
niet in wat de ongeoorloofde informatie voor oost is. 

En als er geen OI is hoef je geen poll te houden of deze gebruikt is. 
De poll was nu eigenlijk een onderzoekje naar biedstijl: de een wat 

agressiever dan de ander want het is een twijfelgeval of je nog naar 
3Sa gaat. 

 
Al met al mijn conclusie: de poll mag in de prullenbak: score 2SaC staat 

 

NB: Als het mij gevraagd was: 
De pas van Oost. West had een 'vrijwillig' bod van 12-14. Dus een 

dekking in Ha, maar hij zit vóór de Ha bieder. De uitkomst zal nog wel 
goed zitten, maar verder?? 

Ik zou als Oost - zeker met de singleton Ha - zeker passen. 
 

Dan ga ik nu Ron en Rob lezen: 
 

Ron geeft ook aan dat de 2SA 'gewoon' onder 27B1a valt. 
Ook volgens Ron was er geen OI gezien het feit dat 1SA en 2SA 

vrijwel hetzelfde zeggen. 
 

Rob neemt de uitslag van de poll serieus 
Zoals ik hierboven betoog: er was geen OI 

Waar ik Rob wel gelijk in geef: NZ hebben 'eigen rechter' gespeeld en 

daarmee hun rechten verspeeld: op basis daarvan zou ik 2Sa laten 
staan. 10B maakt dat volgens mij mogelijk: protest achteraf wordt als 

niet ontvankelijk verklaard. 
 

Siger: 
Moraal van dit verhaal: ga nooit zelf arbitreren aan eigen tafel !!! 

 
Nog even art 11A noemen: 

Het recht op rechtzetting van een onregelmatigheid kan verloren 
gaan als een speler van de niet-overtredende partij enige actie 

onderneemt vóór het ontbieden van de wedstrijdleider. Als een 

partij bevoordeeld is door verdere actie, ondernomen door een 
tegenstander die niet op de hoogte was van de bepalingen in 

het toepasselijke artikel, past de wedstrijdleider alleen de score 
van die partij aan door het desbetreffende voordeel weg te 

nemen. De andere partij behoudt de score die aan tafel werd 
behaald. 

 
Aangezien zowel noord als oost arbiters zijn (en beter moeten weten), 

is het tweede deel van 11A niet van toepassing.  

Ook ik laat het tafelresultaat staan.   
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Correct alerteren  

Ik wil graag jouw mening en oordeel vragen over het volgende geval: 

sinds enkele jaren speel ik met mijn vrouw in de lokale bridgeclub. De 
meeste spelers bereiken nauwelijks het 1e klasse niveau en 

hun kennis van conventies is vrij beperkt, maar er is een paar die op 
zijn kaart vermeldt Multi-defense (zonder verder enige uitleg) tegen 

tegenpartij SA-openingen te spelen.  
 

Ik ken en heb zelf deze conventie gespeeld maar vind ik ongepast 

deze zo in deze club te spelen omdat ik vind dat een volledige uitleg 
vooraf, misschien suggesties voor het tegenbieden en kans om 

passende afspraken te maken in aanmerking komen. 
 

Ik heb mijn bezwaren geuit aan onze WL, maar hij, hoewel eens met 
de verplichting van Pre-alert, vond elke verdere maatregel onnodig en 

ongewenst. 

 

Rob: 

Wat zou moeten 
Tijdens het spel moet het Multi-Defense-bod in ieder geval worden 

gealerteerd met de uitleg in welke kleur, of twee kleuren, lengte 
wordt beloofd. 

Bij de aanvang van elke nieuwe ronde moet deze conventie 
worden uitgelegd, zodat de tegenstanders hun afspraken daarop 

kunnen afstemmen. 
Als tegenstanders zijn benadeeld door geen uitleg vooraf, of 

door het ontbreken van duidelijke uitleg tijdens het spel, past de 
WL het resultaat aan. 

 
De praktijk 

De meeste spelers willen geen uitleg vooraf, en/of doen dat af 
met: ‘Als jullie maar alerteren.’ Veel spelers willen zich namelijk 

helemaal niet verdiepen in iets wat als ingewikkeld voelt. 

Vreemd dat de WL wel vindt dat een pre alert zou moeten, 
maar niets wil doen om aan die voorwaarde te voldoen. 

In dit soort situaties probeer ik mij voor te stellen wat ík in 
jouw plaats zou doen.  

Ik zou in overleg met het betreffende paar en de WL een 
overzicht van de Multi-Defense-biedingen maken dat 

tegenstanders van dat paar mogen raadplegen. Nog mooier is het 
als op dat overzicht ook staat hoe je als partner van de 1SA-

openaar daarmee kunt omgaan. En… ook niet onbelangrijk, dat is 
nog toegestaan ook! 

 
Het argument daarbij is dat dat paar beslist geen hoge scores wil 

behalen door onbekendheid van hun systeem. 
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Natuurlijk of kunstmatig? 

Ik heb een arbitraire vraag.  

 
 H 9 7 

 A B 2 

 A 8 6 3 

 H B 10 

 6 4     A V B 8 5 3 2  

 H V 8 7 3    6 

 H B 7 4    5 

 4 2     V 9 8 7 

 10 

 10 9 5 4 

 V 10 9 2 

 A 6 5 3 

 

Ik speelde als oost 4. 

 
De eerste twee slagen waren voor NZ (A en H). Noords B troefde ik in 

dummy. 
 

In slag 4 speelde ik dummy’s laatste schoppen, waarop noord een ruiten 
bijspeelde.  

Waardoor ik een nieuwe speelwijze moest bedenken. 
 

NZ haalden daarna nog 5 slagen; ik ging 4 down. 
 

De dienstdoende arbiter wist niets anders te bedenken dan een arbitraire 
score toe te kennen. 60%-40%, waarvan 60% voor ons. 

 
4 zat niet, dus op zich was ik niet ontevreden over de arbitraire score. 

 
Maar ik ben nieuwsgierig of dit de juiste beslissing was. 

 

Rob: 
Na een verzaking moet de WL een natuurlijke score proberen vast te 

stellen; dus geen kunstmatig percentage als 60-40.  
 

De kaart waarmee is verzaakt won die slag niet, waardoor de 
‘automatische aanpassing’ één slag zou zijn. Als oost 4-4 ging, wordt 

dat ‘automatisch’ 4-3.  

 

Vervolgens probeert de WL vast te stellen wat het waarschijnlijk 
resultaat zou zijn zónder verzaking. 

Noord speelt dan 7 bij, oost B, waar zuids 10 onder valt. Daarna 

verliest de leider alleen nog drie slagen, aan: H, A en A. Met de 

verloren eerste twee slagen, gaat 4 dan -2. 

 



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

Arbitrair 191, 30 augustus 2022 8 

Ik weet niet welk nieuw speelplan je bedacht na die tegenslag (H1097 

bij zuid).  

 
Eerlijk gezegd interesseert mij die niet, omdat het resultaat zónder 

verzaking helder is: 4-2! 

 

Dus laat ik NZ, naast de automatische overdracht van één slag, nóg een 
slag overdragen. 

 
 

Artikel 24: Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden 

Stel iedereen heeft z’n kaarten gepakt en gaat tellen.  
Bij mij zit een aas verkeerd in de stapel, mijn partner en tegenspelers 

zagen daardoor de beeldzijde.  
 

Arbiter geraadpleegd: dit aas moet tijdens de biedperiode open voor mij op 
tafel blijven liggen. 

Informatie die voortkomt uit het feit dat ik deze Aas heb (4 punten) mag de 
tegenpartij gebruiken maar wij niet.  

 
Mijn vraag: mag IK nu openen of bijbieden en doen alsof ik dat aas in m’n 

hand heb? 
 

Dat m’n maat geen gebruik mag maken van deze kaart is logisch, maar ik 

mag dat toch wel! 
 

Zou er niet moeten staan dat de partner van de overtreder er geen gebruik 
van mag maken? 

 
Rob: Wat lezen wij in artikel 24? Wij lezen: 

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). 

 

Een terechte vraag, Hans! Ik neem daarom graag Ton Kooijman 

(belangrijk lid van de wetgevende macht) en Ad Cosijn (belangrijk lid 
van de (Nederlands) schrijvende macht, mee in mijn antwoord. 

 
Ik zie namelijk twee punten van aandacht: 

 
1. Dit artikel geldt als de beeldzijde wordt getoond door een fout van de 

speler zelf.  
 

https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.24%20Getoonde%20krt.%20tijdens%20bieden.html
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In jouw voorbeeld heeft de speler geen enkele schuld aan het tonen van 
de beeldzijde. Op het moment dat hij zijn kaarten uit het bord pakt. 

Kan hij niet zien dat een kaart verkeerdom zit. Dat blijkt pas bij het 
maken van de waaier. Dus kan er geen sprake zijn van dit artikel. Er 

wordt niet gesproken over het tonen buiten de schuld van de speler. En 
als sprake is van een onregelmatigheid waarin de spelregels niet 

voorzien, is het aan de WL om dat naar eigen inzicht recht te zetten. Ik 
zou de kaart laten terugnemen en de partner erop wijze dat hij tijdens 

het bieden en het spelen deze informatie niet mag gebruiken.  
 

2. Jouw opmerking, dat volgens de wettekst ook de speler zelf de 
informatie van deze kaart niet zou mogen gebruiken. 

 

Ik ben het met je eens, dat de informatie van de getoonde kaart alleen 
verboden kost is voor de partner van de eigenaar. 

 
Ad Cosijn: 

Dag Rob, 
Inderdaad geen artikel 24 maar artikel 6D1, laatste alinea en dan 

artikel 16D. 
 

Rob: 
Wat een service, Ad, en dat op je vrije zondagmiddag! 

 
Blijft nog over de vraag van Hans als artikel 24 wél van kracht is. 

Die tekst verbiedt de eigenaar de informatie van zijn eigen kaart 
te gebruiken. Dat lijkt mij te streng. 

 

Ad: 
Beste Rob, 

 
Dat klopt uiteraard, het zou absurd zijn dat als je zelf een kaart 

uit je hand laat vallen tijdens het bieden, je ineens niet meer zou 
mogen weten welke kaart dat is en daarop je bieden niet meer 

mag baseren. 
 

Er is hier voor de speler zelf, weliswaar onderdeel van de 
overtredende partij, geen sprake van ongeoorloofde informatie uit 

een openliggende kaart maar van een informatie van een kaart 
die. weliswaar nu openliggend, nog steeds tot zijn hand behoort.  

 
Misschien was het nauwkeuriger geweest als in de Engelse tekst 

in plaats van ‘unauthorized for the offending side’ had gestaan 

‘unauthorized for the partner of the player who’s card is thus 
exposed’. 

Ik denk dat vrijwel iedereen automatisch aanneemt dat dat ook 
bedoeld is. 
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Rob: 
Ha, die Ad! 

 
Uit de vraag van de lezer blijkt dat onze Hollandse tekst in ieder 

geval twijfel oproept. En zeker in spelregels lijkt het mij goed, zo 
niet, noodzakelijk, dat de tekst geen ruimte geeft aan een andere 

invulling.  
 

Ik denk nog steeds aan mijn automatische aanname dat bij het 
recht op artikel 25A het niet uitmaakt hoe de betreffende speler 

achter zijn onbedoelde bieding komt. Toen ik voorzichtig aannam 
dat een opmerking van de toevallig meekijkende ober daar niet 

onder valt, wees Ton mij terecht met de opmerking dat in dat 

artikel niet voor niets staat: ongeacht hoe hij zich bewust werd 
van zijn fout. 

 
Ik gaf Ton met alle genoegen gelijk. Maar… dan moet de 

wetgevende macht net zo duidelijk en consequent toegeven dat 
de tekst van artikel 24 gewoon fout is, met de toezegging dat die 

snel, bij een volgende druk, wordt gerepareerd.  
 

Ad: 
De twijfel die jij constateert vloeit voort uit de Engelse tekst Rob, 

niet uit de vertaling. 
Van een correctie in een volgende druk zal het dus niet komen. 

Wel zet ik het op de lijst voor de WBF Laws Committee voor 2027. 
 

Rob: 

Mag ik dat ongelooflijk vinden, Ad? Tegen beter weten in een fout 
in de Engelse tekst met die fout overnemen in de Nederlandse 

tekst. Van ambtenaren kan ik mij dat voorstellen, maar van 
giganten die verantwoordelijk zijn voor de spelregels van een 

denksport verwacht ik een pragmatische uitvoering. 
 

Ad: 
In dit geval vind ik je reactie doorschieten Rob. 

Je spreekt over het willens en wetens laten staan van een fout. 
Ten eerste geldt bij de vertalingen altijd het uitgangspunt dat we 

niet gaan morrelen aan teksten die niet gewijzigd zijn en dus 
eerder akkoord zijn bevonden. Don’t fix it if it ain’t broken. 

 
Alleen als er in de tussentijd geconstateerd is dat een 

ongewijzigde tekst toch vraagt om een hertaling overwegen we 

dat. 
 

Ten tweede is het uitgangspunt dat in nieuwe drukken van 
vertalingen van ongewijzigde spelregels ook alleen later 

geconstateerde kennelijke onjuistheden worden aangepast. Denk 
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aan eventuele spelfouten, of het inconsequent vertalen van 
hetzelfde begrip (the bidding met de bieding i.p.v. het bieden) 

 
Wat we echt niet gauw – ik kan wel zeggen nooit – zullen doen is 

als vertalers bepalen dat de oorspronkelijke Engelse tekst niet 
deugt en dat dan maar in de vertaling rechtzetten.  Zeker niet in 

gevallen waarin pas na vele jaren voor het eerst iemand oppert 
dat die Engelse tekst misschien beter anders had kunnen luiden. 

We gaan niet op de stoel van de WBF Laws committee zitten. 
 

Rob: 
Uiteraard heb je alle vrijheid om mijn reactie te kwalificeren als 

‘doorschieten’, Ad. 

 
Zelf denk ik dat er slechts sprake is van twee verschillende 

uitgangspunten. 
 De Weko vertaalt de Engelse tekst in het Nederlands. En zal 

daarbij een verkeerde boodschap nooit corrigeren, omdat zij 
daarmee de zetel van de WBF Laws Committee ‘bezet’. 

 Ik richt mij op de WL in het veld, die – het liefst met het 
spelregelboekje in de hand – onregelmatigheden moet 

rechtzetten. En dan wil ik maar één ding: een spelregelboekje 
met duidelijke en vooral correcte richtlijnen. 

 
Ik proef ook een zekere omslag in jouw omschrijving van de 

tekstuele fout. 
 

Je eerste omschrijving: 

Er is hier voor de speler zelf, weliswaar onderdeel van de 
overtredende partij, geen sprake van ongeoorloofde informatie 

uit een openliggende kaart maar van een informatie van een 
kaart die. weliswaar nu openliggend, nog steeds tot zijn hand 

behoort.  
Misschien was het nauwkeuriger geweest als in de Engelse tekst 

in plaats van ‘unauthorized for the offending side’ had gestaan 
‘unauthorized for the partner of the player who’s card is thus 

exposed’. 
Ik denk dat vrijwel iedereen automatisch aanneemt dat dat ook 

bedoeld is. 

 
En je tweede: 

Zeker niet in gevallen waarin pas na vele jaren voor het eerst 
iemand oppert dat die Engelse tekst misschien beter anders had 

kunnen luiden.  

 
Overigens vind ik je eerste omschrijving ook erg ‘voorzichtig’. 

‘Misschien was het nauwkeuriger geweest als (…)’, gevolgd door: 
‘Ik denk dat vrijwel iedereen automatisch aanneemt dat dat ook 

bedoeld is.’ 
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Als ook op deze manier wordt gekeken naar de antwoorden in een 

WL-examen, zie ik geen kandidaat meer zakken… 
 

Mijn oprechte verzoek aan de Weko en aan de WBF Laws 
Committee: wees niet bang voor lange gevoelige tenen, maar 

richt jullie in de eerste plaats op het belang van de spelers en de 
WL’ers.  

 
Ton Kooijman: 

De tekst is inderdaad wat kort door de bocht, maar dat geldt dan 
niet alleen voor art. 24. In art. 16 C2 bijvoorbeeld is het op 

dezelfde manier geformuleerd. Als je het helemaal gaat 

uitschrijven hebben we weer drie extra pagina’s aan tekst. Maar 
formeel gesproken ben ik het met Roberto eens. Ik ken gelukkig 

geen voorbeeld waar dit in de praktijk tot misverstanden heeft 
geleid.  

 
 

Beste Rob,  
 

Gisteravond deed ik mee met het districtstoernooi van ZuidOost-
Brabant op StepBridge.  

 

Op mijn systeemkaart staat dat 2-opening is:  

- zwak met  en ,  

- zwak met  of ,  

- 23+ pt, 

- sterke 2SA of  
- SM met  of .  

 

Met dezelfde partner als gisteren doe ik ook mee in een 
homeviertallen club en daar doen we de 2 kl opening als volgt:  

- sterk,  
- zwak in  of ,  

- sterke 2SA.  
 

Ik had 9 pt en een 6kaart kl en opende 2kl, met als uitleg zoals ik als 
laatste beschreef. Dat was dus wat niet op mijn kaart stond. Een 

vergissing van mijn kant. De WL werd erbij gehaald. Ik heb mijn 
excuses aangeboden.  

 
Later had ik een chatconversatie met één van de tegenstanders die 

ook af en toe WL is. Hij zei dat de 2kl zoals die op mijn kaart staat 
BSC is en dat het niet toegestaan is.  

Hij legde mij uit wat BSC is. Ik heb het net ook nog op internet 
opgezocht, maar snap er er niet veel van.  

 

Hij raadde mij aan om de 2kl niet met zwakke ha en sch te spelen. 
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Mijn vraag is nu: is het inderdaad verboden om de 2kl zo te spelen 

als op mijn kaart staat? Wat raad jij ons aan te spelen? Ik vind dat 
bod wel een fijn storend bod! 

Ik hoop dat je wijs kunt worden uit mijn warrige mail. 
Ik kijk uit naar je antwoord. 

Hartelijke groet, 
 

Lous Wijnand 

 
Rob: 

Ik citeer uit de Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst 
Ongebruikelijke Methoden: 

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. 

 

 

Mijn vraag aan de WL is: wat lees ik verkeerd in de door mij rood 

gekleurde tekst als ik denk dat jullie afspraak door de sterke variant wél 
zou mogen? 
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Opvoeden 

Ik heb een arbitragevraag. 

Het betreft onsportief tegenspel. 
Je kent het wel. Er ligt een snitpositie in dummy. 

 
Leider speelt een kleine naar die snitpositie. 

Tegenstander denkt, trekt aan verschillende kaarten en produceert een 
kleintje. 

 

Blijkt dat snit fout zit en tegenstander GEEN ENKELE reden had om te 
denken, laat staan te trekken aan verschillende kaarten. 

 
De situatie is als volgt: 

 A 10 2 

 A V B 10 3 2 

 4 

 10 4 3 

 
 V B 9 4 3 

 7 

 H V 10 6 5 

 A 6 

 

Het contract is 4. Zuid is leider. West komt uit met H. 

 

Het speelplan is helder: Uitkomst nemen met A. Dan singleton 7 naar 

A. V voor het hok. Troeven als wordt gedekt. Anders klaverenloser 

weg. etc. Altijd 4 C. Altijd. Kan wel spelletje afspelen. 

 

Maar… nadat ik in slag 2 7 voorspeel, gaat west denken en trekken. 

Niets te denken natuurlijk. H zit achter de snit. 

 
Ik houd me aan het opgelegde speelplan, laat dummy A spelen, dan V 

voor en ik troef H eruit. 

 
Standaard regel bij bepaalde spelers: als ze gaan denken en trekken 

hebben ze de snit-kaart NIET. 
 

Maar spelers die op basis van zijn gedenk en getrek de snit nemen gaan 
down. Ze hebben dan vier losers: H fout, klaverenloser, H fout en A. 

Niet slim van die spelers natuurlijk. Je moet je houden aan je speelplan. 
Maar het is verleidelijk. 

 
Maar hoe treed je daar nu tegen op. Want ik vind dit echt zeer 

onsportief. 
Lijkt mij dat je gewoon steeds arbitrage roept. 

Arbiter noteert dit gedrag. En bij meerdere overtredingen volgt een 
sanctie. 
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Maar dit veronderstelt een "arbitragelogboek" met overtredingen van 
verschillende spelers. 

En welke bridgevereniging heeft dat nou? 
Hoe zou jij optreden om deze speler(s) dit gedrag drastisch af te leren? 

 

Rob: 
Hoe ik daarmee zou omgaan… 

 
Ik neem je eerst mee naar artikel 74 en daar citeer ik twee regels uit: 

 

Optreden en fatsoen 

 
A. Juiste houding 

3. Een speler behoort steeds op dezelfde, correcte wijze te 

bieden en te spelen. 
 

C. Overtredingen tegen de juiste gang van zaken 
7. het afwijken van het normale tempo van bieden of spelen 

met de bedoeling een tegenstander in de war te 
brengen. 

 
Stel dat jij nu wél op H had gesneden en daardoor een slag minder 

maakt. Dan had ik west het volgende verteld: 
 

‘Jouw speelwijze strookt niet met deze twee regels. Door deze 

overtreding zet je de leider op het verkeerde been. Gevolg daarvan is 
dat hij daardoor een slag minder maakte. Ik ga ervan uit dat je zonder 

kwade opzet nadacht en aan je kaarten plukte, en daarom ook helemaal 
achter mijn rechtzetting staat: de leider krijgt er één slag bij. Mijn 

advies aan jou: probeer dit soort denkpauzes zoveel mogelijk te 
voorkomen, want je zult dan altijd het nadeel van elke twijfel krijgen.’ 

 
Siger: 

Ik zou hier art. 73 bij halen.  
73D2 zegt:  

Een speler mag niet proberen een tegenstander te misleiden 

door een vraag, opmerking of gebaar; door haast of aarzeling 
bij het bieden of spelen (zoals het aarzelen met een singleton); 

door de manier van bieden of spelen; of door enige andere 
opzettelijke afwijking van de correcte manier van handelen (zie 

ook artikel 73E2). 

 

En 73E2:  

Als de wedstrijdleider van oordeel is dat een niet in overtreding 
zijnde speler een onjuiste gevolgtrekking heeft gemaakt uit een 

vraag, opmerking of gebaar of iets dergelijks van een 
tegenstander die hiervoor geen duidelijke bridgetechnische 

reden had en die ten tijde van zijn handeling kon weten dat hij 
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hiervan voordeel zou kunnen hebben, moet de wedstrijdleider 
een arbitrale score toekennen. 

  

Deze vorm van misleiding is niet toegestaan. Dus als de leider de snit 
neemt, krijgt hij van mij een slag terug.  

  
Zia Mahmood beschrijft in een van zijn boeken een mooi geval:  

Bij een groot internationaal toernooi speelt hij tegen twee onbekende 
Franse dames en moet V vinden om zijn contract te maken. 

  
In harten heeft hij alle honneurs en op tafel ligt ABxx.  

Hij speelt uit de hand V voor.  

De dame links van hem denkt lang na en speelt een kleine harten.  

 
Daarna speelt hij B uit de hand. Op tafel ligt AVxx.  

De dame links van hem speelt nu als de bliksem een kleine 
schoppen, waarop Mahmood snijdt. En wat blijkt: ze had 

inderdaad H. Contract gemaakt. Het verhaal vertelt niet of 

Mahmood melding maakte bij de arbitrage van deze 

ongeoorloofde misleiding. 
  

Carolien: 

Geheel met Siger eens: daarvoor is een apart artikel (want dit komt 
natuurlijk vaker voor). 

De arbiter moet het spel (virtueel) terugdraaien alsof de snit niet was 
genomen en bekijken wat dan het resultaat was. 

Bovendien een waarschuwing voor de dader: als hij/zij dit nog eens 
flikt, volgt er een 1/4 top straf, nog eens een 1/2 etc… Dan leren ze het 

verrassend snel af, al was hij/zij zich er natuurlijk totáál niet van 
bewust dat… 

 
Rob: 

Het verhaal over Zia doet mij denken aan een ander beroemd verhaal, 
waarvan ik helaas de oorsprong niet weet. 

 
 A 4 3 2 

 

   6 5      V 8 7 

 

 H B 10 9 

 

Om zijn contract te winnen moet de leider vier klaverslagen maken.  
Hij speelt uit de hand B voor, waarop west na ampele overweging 5 

bijspeelt.  
 

De leider hoopte met zijn B west te verleiden zijn eventuele V te 

leggen, en B over te nemen met A om over oost te snijden als west 

een lage klaveren bijspeelde. Maar door de duidelijke denkpauze koos 
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hij toch voor de snit over west, en liet dummy 2 leggen. Daarop 

speelde oost 7 bij… en won de leider zijn vier klaverenslagen. 

 
Op de vraag van west waarom hij de slag niet won met V, antwoordde 

oost: ‘Omdat jij zo lang nadacht sloot ik uit dat ik V kon hebben.’ 

 

Twee maten? 
We lachen er nu om, maar het is best interessant om vast te 

stellen dat bewezen vals spel aan de bridgetafel wordt afgedaan 
met een waarschuwing, en bij herhaling een kwart of een halve 

top, en - vermeend - vals spel bij StepBridge tot langdurige 
uitsluiting van StepBridge leidt én uitstoting van alles dat met de 

NBB te maken heeft… 
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Juiste overdracht? 

Onderstaand een beschrijving van een verzaking, waarbij mijns inziens de 

rechtzetting onjuist is. 
  

West wordt leider in 3SA. 
Na afloop hebben enkele arbiters naar het spel gekeken en een AS 

gegeven. Wat had er moeten gebeuren? 
 4 

 A 4 

 B 10 3 2 

 H 9 6 5 4 2  

Leider west 
 H 9 8 3      B 7 

 V B 5      H 8 3 

 9 8 7 5      A H V 6 

 A V       B 8 7 3 

 A V 10 6 5 2 

 10 9 7 6 2 

 4 

 10 

 

Gisteravond was er een verzaking in de A door noord.  
OW wonnen de slag. 

      De rechtzetting was OK: 3SA–2 werd gecorrigeerd naar –1, en dat is in 
het kastje getikt. 

      Na afloop moet bekeken worden  of de over te dragen slag voldoende 
compensatie is voor OW. Zo werd door de arbiter medegedeeld. 

      Uit mijn hoofd: dat mag je mijns inziens niet oplossen door een 
arbitrale score te geven. Ik ga dat uitzoeken, over en paar dagen. (“dus 

niks mee doen”) 
Om ervan te leren. 

 

Slag 1 kleine klaveren uit, voor wests V. 

Slag 2 kleine harten, noord 5. Oost wint de slag met H. 

Slag 3 harten terug, voor noords A. 

Slag 4 noord speelt een kleine harten terug.  

Nu wordt de arbiter erbij gehaald door OW. 
Die constateert dat de verzaking voldongen is, en dat de verzaker de slag 

waarin hij verzaakte niet heeft gemaakt. 
Het spel wordt doorgespeeld. 

Noord maakt later ook nog B en H. 

De laatste drie slagen waren voor zuid: A, 10 en 9.  

3SA -2, na overdracht: 3SA -1 ingevoerd. 

 

Rob: 

NZ wonnen totaal zes slagen, waarvan vijf na de verzaking. De arbiter liet 
daarvan één slag overdragen, dus: 3SA-1.  

Dat is volgens mij de juiste rechtzetting. 
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Onvoldoende bod en de (on)vergelijkbare vervanging 

Gisteren ontstond een discussie over een onvoldoende bod. 

Normaliter  
zijn er twee gediplomeerde wedstrijdleiders + twee wel 

gediplomeerde  
onervaren wedstrijdleiders. 

 
Probleem 

De beide gediplomeerden zaten aan dezelfde tafel waar ook het 

onvoldoende bod  
plaatsvond. De uitgenodigde ongediplomeerde WL kon het probleem 

niet oplossen, de ander speelde een viertallenwedstrijd. 
 

Bieding 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 
1   

Noord nodigt arbiter uit. De andere WL zat west. 
 

De onervaren WL kwam er niet direct uit, hij zei wel dat als de 1-

bieder zijn bod voldoende zou maken het probleem over was, waarop 

de 1-bieder (een ervaren WL, net als ik in '82 opgeleid bij Jos 

Jacobs), besloot 2 te bieden.  

De onervaren WL vond dat prima; ik echter niet.  
 

Mijns inziens is het 2-bod nu conventioneel, zegt niets over 

klaveren, waardoor zijn partner nu moet passen, als wij tenminste 

verder ons mond houden, wat we zouden doen.  

 
De 2-bieder was het daar weer niet mee eens en vond dat zijn bod 

nu niet conventioneel was en dat zijn partner mocht doorbieden. 
 

Na doorbieden werd het contract 3SA met 2 overslagen (660)  
gemaakt voor 0 Imps in de Butler, terwijl 2 met 1 overslag wordt  

gemaakt (110) voor OW 11 Imps zou kosten. 

 

Rob: 
De WL moet allereerst onderzoeken of het 1-bod een bedoeld 

bod is. Als west 2 wilde bieden, maar onbedoeld 1 bood, is 

artikel 25A van kracht en mag het 1-bod zonder enige beperking 

of pasplicht van de partner worden gecorrigeerd in 2. 

 
Dus wilde ik van de vragensteller weten waarom west 1 bood. 

 
Antwoord vragensteller: 

De 1-bieder had het 1SA-bod van partner niet gezien. Was dus 

een opening, met minimaal een 3-kaart klaveren.  
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  Rob: 
De kijkfout van de 1-bieder sluit een 25A-correctie uit. 

 
Nu krijgt noord het recht om het onvoldoende 1-bod te 

accepteren. Als noord een leuke kleur heeft waarin hij graag – 
tegen een zeer waarschijnlijk 3SA-contract – een uitkomst ziet, 

dan is acceptatie een aantrekkelijke optie. Hij kan dan zijn 
kleur uiterst goedkoop – op 1-hoogte – bieden! 

 
Accepteert noord het onvoldoende bod niet, dan kan de 

vervangende bieding alleen als vergelijkbaar worden behandeld 
als de boodschap van het geannuleerde 1-bod niets 

wezenlijks toevoegt aan de boodschap van de vervangende 
bieding. En dat is het geval als west kiest voor een Stayman 

2. Door de 1-opening weet de SA-openaar al dat een 

manchecontract het minst haalbare is en dat west vrijwel zeker 

geen hoge 5-kaart heeft. 

 
De SA-openaar moet verder passen als west geen vergelijkbare 

bieding doet. Dus zal west, zonder hoge 5-kaart, zeer 
waarschijnlijk kiezen voor 3SA. Als NZ daarop passen, is dat 

het eindcontract. 
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Biedfout of verkeerde uitleg? 

Zuid gever / Allen kwetsbaar 

 
 V 

 2 

 A H V B 7 5 3 

 10 8 5 4 

 8 7 2      B 10 6 3 

 H V 8      A 10 9 4 

 8 6 2      9 4 

 A H 9 2      V B 7 

 A H 9 5 4 

 B 7 6 5 3 

 10 

 6 3  

 

West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
1  3  doublet pas 

 
West vraagt aan zuid wat 3 betekent; zuid antwoordt: ‘Preëmptief’, 

waarop west en noord ook passen. 
Noord speelt dus 3 gedoubleerd en maakt dat contract. 

 
OW vragen de arbiter, omdat Nood geen preëmptieve hand had.  

De Arbiter geeft een arbitrale score: NZ 40% en OW 60%. 
 

Na afloop vragen NZ aan een andere arbiter of dit wel een juiste uitspraak 
is. Deze arbiter zegt dat de score 3 gedoubleerd blijft staan. 

Hier zijn OW het niet mee eens. 
 

Na afloop van het spel zei noord dat zij 2 wilde bieden, maar dat ze per 

ongeluk 3 bood. NZ is een nieuw partnership en spelen nu 2 of 3 keer 

samen. 
 

Wat is jullie mening? 

 
Rob: 

Als 3 een biedfout is, en de afspraak van 3 ‘preemptief’, klopt de 

uitleg en is er geen sprake van een overtreding. De uitslag blijft dan 

staan. Van een ‘regelmatige afwijking’ kan geen sprake zijn, omdat dit 
paar nog maar kort bestaat. 

 
Wanneer de WL denkt dat er géén sprake is van een biedfout, past de 

hand niet bij de uitleg en gaat de WL op zoek naar mogelijk nadeel dat 
is ontstaan door die verkeerde uitleg.  

 

Oost gaf al voor die uitleg een doublet, met slechts acht punten. Een 
vrij zwakke hand in kwetsbare positie. 
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West weet – met zijn drie ruiten – dat voor NZ de ontbrekende ruiten 

gunstig zijn verdeeld. Noords hand is sterker dan je verwacht van een 
preëmptieve hand. Maar van zuids kracht is niets bekend. Stel dat je A 

met 10 verwisselt, dan voldoet noords hand wél aan de preëmptieve 

norm, zeer waarschijnlijk met hetzelfde resultaat.  

West zal zijn pas daarom vooral baseren op de kracht die hij bij partner 
oost verwacht. Daarom zie (ook) ik geen reden om het resultaat aan te 

passen.  
 

Stel nu dat de WL wél vindt dat OW zijn benadeeld door ‘verkeerde 
uitleg’. Dan wordt dat alleen met een kunstmatige score (zoals 60%-

40%) rechtgezet als een natuurlijke arbitrale score door te veel 
mogelijkheden niet kan worden vastgesteld. 

 

Oosts doublet blijft staan, dat plaatste hij immers al zonder de 
boodschap van 3 van belang te vinden.  

 
West vindt dan kennelijk wél dat hij iets moet doen, anders had hij die 

vraag niet hoeven te stellen. Interessant om aan west te vragen wát hij 
dan had geboden op het doublet van zijn partner… Ik zie namelijk 

verschillende rampscenario’s… 
 

 
 

 
  

 
 


