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Voor arbiters en bridgers die correct en met plezier willen arbitreren en bridgen 
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Inhoud 
 

2 Mag ik jokken? 
 

4 Biedfout of verkeerde uitleg? 
 

6 Misklik tijdens spelen op StepBridge 

 
7 Onduidelijkheid over artikel 75C 

 
9 En toen hielden we een poll 

  
We geven onze antwoorden altijd op de volgende pagina. Zodat je in alle rust je 

eigen oordeel kunt vellen voordat je die van ons over je heen laat komen. 
 

Niet zelden denken we verschillend over een (deel van een) rechtzetting. Zo mooi 
zijn onze spelregels .  

Omdat andere/minder juiste gedachten ook kunnen leven bij een deel van onze 
lezers, geven we ook inzicht in onze gedachtewisselingen en gunnen we onze lezers 

daarmee een blik op onze groei naar de perfecte rechtzetting. Grote kans dat vooral 

de aangename wijze waarop we omgaan met elkaars verschillende visies nog 
belangrijker is dan ons ‘gelijk’, want bridge én arbitreren doen we immers alleen 

maar voor ons plezier! 
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Mag ik jokken? 

West  Noord Oost  Zuid 

      2 

pas  4  pas  4 

pas  4  pas  pas 

pas 

 
Mijn zuidhand:  3 

 H 10 8 6 5 4 

 A V 8 7 6 

 10 

 

Ik zat zuid en wilde 2 openen (Multi) maar zeg per abuis 2. 

Tegenstander vraagt aan mijn partner: ‘Wat betekent 2?’  

Partner antwoordt: ‘Sterk, opening met 6 kaart harten.’ En gaat azen 

vragen. Ik wil het bod zo laag mogelijk houden en antwoord: nul azen. 
Waarop mijn partner kiest 4.  

 
Mijn vraag is: mag ik jokken? 
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Rob: 
Wat wel of niet mag, hangt af van de aard van je fout én van de 

overtuiging van de wedstrijdleider: klikte je echt mis, of opende je 2 

omdat je dacht dat jullie de zwakke twee spelen…  

 
Als de wedstrijdleider ervan overtuigd is, dat inderdaad sprake was van 

een grijpfout, mag je alles doen om schade te voorkomen. Dus ook nul 
azen aangeven. De uitleg van je partner voegt dan immers niets toe 

aan wat jij al wist. 
 

Door de gestelde vraag en het antwoord kom je achter je 
vergissing vóórdat je partner een bod deed. Dan geeft artikel 25A 

je nog alle ruimte om je klikfout te herstellen. Het maakt namelijk 
voor het correctierecht niet uit hóé je achter je onbedoelde 

bieding komt! Stel dat iemand over je schouder meekijkt en na 

jouw 2-bod zegt: ‘Vergis je je niet?’, ook dan mag je een bieding 

die je op het moment van bieden absoluut niet wilde doen, 

corrigeren.  
 

Kan de wedstrijdleider niet uitsluiten dat je op het moment van bieden 
wel degelijk 2 wilde openen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een 

systeemkaart waarop de Multi-2-opening staat, dan geeft de uitleg 

van je partner wel informatie die jij absoluut niet mag gebruiken. 

Sterker, je mag zelfs niet de suggestie wekken dat je die gebruikt. Dan 
moet je wél eerlijk je azen aangeven. Dat is je antwoord van nul azen 

wel een overtreding. Afhankelijk van partners hand kan de 
wedstrijdleider het resultaat veranderen in: 6-2 of 6 -1. Behalve als 

je 12 of 13 slagen maakte, dan zal de wedstrijdleider 4+2 of +3 

beslist laten staan . 
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Biedfout of verkeerde uitleg? 

Van TC leden van onze club kreeg ik jouw e-mailadres. Ik wil je graag 

aan de hand van een voorbeeld een vraag voorleggen over artikel 75C.  
 8 7 2  

 B 4 3 

9 5 3  

H B 10 9 

 A H V 10 9 2                       5 3 

♥ H 9 7 2                              ♥ 10 8 6  

♦ 6 4                                               A H 7 

 8                                                  A V 6 4 2  

B 6 

 A V 5 

 V B 10 8 2 

 7 5 3  

 

Noord gever West  Noord Oost  Zuid 

     pas  1*  2 

*1 Gealerteerd met de uitleg: ontkent 4-kaart hoog 

 
Stop 3  

Noord: ‘Sorry, ik had het bod van mijn partner 
moeten alerteren’ Daarop vraagt oost arbitrage.  

De uitgenodigde wedstrijdleider controleert de 
systeemkaart van NZ. Daarop staat Michaels 

Cuebid. De wedstrijdleider geeft aan dat zonder 
beperking kan worden verder geboden waarna 

noord oost en zuid passen. Resultaat: OW 
3+2. 0% voor OW omdat alle andere OW-

paren 4+1 lieten noteren. 

 

De wedstrijdleider verwijst naar artikel 75C: 
zuid maakte een biedfoud, maar de gegeven 

uitleg is correct, en laat daarom het resultaat 
staan. 

 

OW tekenen protest aan waarna de wedstrijdleider zijn besluit voorlegt 
aan drie andere wedstrijdleiders. Zij zijn het met de wedstrijdleider 

eens dat artikel 75C van toepassing is en adviseren om de score van 
OW te vergelijken met de scores van de andere paren op dit spel. 

De betreffende arbiter wijzigt daarop de score van OW: 4+1, 50/50%. 

Beide partijen gaan hiermee akkoord. 

 
Vraag: Wat is nu de juiste arbitrage? Artikel 75C is duidelijk, maar 

een onjuiste bieding met een juiste uitleg kan voor de niet 
overtredende partij toch zeer nadelig zijn. Of kan de arbiter art 21B3 

toepassen? 
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Rob: 
Eerlijk gezegd vind ik dat we voor deze zaak vooral moeten kijken naar artikel 

75D2:  
Er kan alleen sprake zijn van een afspraak als beide spelers het 

eens zijn over de interpretatie.  
 

Ik heb de sterke indruk dat zuid zijn 2-bod als een normaal volgbod 

beschouwt, omdat oosts 1-opening alleen een of twee hoge 4-kaarten 

ontkent en niets zegt over de lengte van de ruitenkleur.  
 

Mijn conclusie: in deze bieding is geen sprake van een afspraak, dus ook 
niet van een biedfout en daardoor wél van een verkeerde uitleg tijdens het 

bieden. 

 
Ik sta daarom volledig achter de aanpassing van de score voor beide partijen 

naar: OW 4+1. 
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Misklik tijdens spelen op StepBridge 

De tegenpartij speelde een 3SA-contract en speelde de werkkleur, klaveren, 

vrij. 
 

Nadat dummy een klaverenslag had gewonnen had hij nog één klaveren 
over. Het lag voor de hand dat de leider die laatste klaveren zou 

voorspelen. 
 

Maar… de leider speelde een ruitenkaart, en...  vroeg meteen na die klik om 

de WL. 
 

De WL draaide de gespeelde ruiten terug waarna de leider de laatste 
klaverenkaart speelde. De misklik had daardoor geen vervelende gevolgen 

voor de leider. 
  

Daarop volgde de volgende dialoog: 
 

Ik:  ‘Ik dacht dat bij StepBridge een misklik bij het spelen niet wordt 
gehonoreerd. De aangeklikt kaart is mijns inziens gespeeld.’ 

 
WL:  ‘Dit was een echte misklik.’ 

 
Ik:   ‘Wat is het verschil tussen een misklik en een echte misklik?’ 

 

WL:   ‘Ik kon aan de kaarten van leider en dummy zien, dat de 
leider geen ruiten wilde spelen. En daarom liet ik de 

gespeelde ruiten herstellen.’ 
  

Mijn vraag: Wat is gebruik (of regel?) voor een WL bij StepBridge in zo’n 
situatie? 
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Rob: 
Volgens de spelregels van StepBridge mag een klikfout tijdens het 

bieden wél ongedaan worden gemaakt maar tijdens het spelen niet.  
 

Tijdens eigen clubzittingen, met eigen wedstrijdleiders kun je als club 
bepalen wat wel of niet mag worden gecorrigeerd. Tijdens onze open 

donderdagavondzittingen (BC Osdorp) maken de wedstrijdleiders een 
klikfout tijdens het bieden ongedaan. Een klikfout tijdens het spelen 

wordt alleen ongedaan gemaakt als een tegenstander daarom verzoekt. 
 

Dan over het verschil tussen een ‘misklik’ en een ‘echte misklik’. 
 

Ik geef het vooraf toe: daarmee begeef ik mij op zéér dun ijs. 

Voor mij (als WL) is een echte misklik een speelwijze die absoluut 
stupide is en dus nooit kan zijn bedoeld. 

 A B 2 

 

 H 4 3 

 

Als de leider H voorspeelt, en nadat west 8 bijspeelt, van dummy’s 

kaarten A aanklikt, is dat voor mij een ‘echte’ misklik. 

 
Als west V bijspeelt, en dummy B, is dat voor mij géén ‘zuivere 

misklik’. Omdat ik dan niet kan uitsluiten dat de leider klavervrouw niet 

verwachtte en daardoor te snel – op dat moment bewust - ♣B 

aanklikte. 

 
Maar als de tegenstanders, zonder dat zij door de leider onder druk zijn 

gezet, dus helemaal spontaan mij verzoeken de gespeelde A of B 

ongedaan te maken, zal ik dat verzoek in de regel honoreren.  

 
Wel goed om hierbij aan te merken dat het beslist niet onsportief is om 

als tegenstander de misklik te ‘accepteren’ met het daardoor ontstane 

voordeel. Per slot van rekening spelen we wel een wedstrijd! 
 

Onduidelijkheid over artikel 75C 

Er wordt fout geboden, maar de uitleg is volgens de afspraak en 

systeemkaart. 
Hoe kan dan in dat artikel staan: 

‘De uitleg mag niet onmiddellijk worden gecorrigeerd (…) noch is men 
verplicht dit later te doen.’ 

 
Maar… de uitleg behoeft toch niet te worden gecorrigeerd? Die was toch 

oké?? 

 
En als de term ‘uitleg’ hier slaat op de latere toelichting op het verkeerde 

bod, dan is dat toch wel erg verwarrend. 
 

Kortom: willen jullie me uit deze brand helpen?? 
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Rob: 

De titel bij artikel 75C is: Foutieve bieding 
 

We pakken een concreet voorbeeld. 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  2SA  pas  3 

pas  3 

 

Oost vraagt aan zuid wat het 3-bod vertelt. Zuid geeft als uitleg: 

‘Stayman, noord ontkent daarmee een hoge 4-kaart.’ Dat is 

inderdaad ook wat NZ hebben afgesproken en op de systeemkaart 
staat.  

 

Noord dacht echter dat hij met deze partner Puppet speelde. Dan 
belooft 3 minstens één hoge 4-kaart. En laat noord nu toevallig 

zelfs twéé hoge 4-kaarten hebben. 
 

Dan mag noord zijn biedfout niet tijdens het bieden vertellen, 
ook niet tijdens het spelen als hij met zijn partner gaat 

tegenspelen. Na afloop van het spel, of al tijdens het spelen als hij 
leider of dummy wordt, mág hij dat wel melden. Maar dat hoeft 

hij niet. 
 

Als hij openheid van zaken geeft, corrigeert hij daarmee niet de 
uitleg, want die was inderdaad correct, maar meldt hij zijn 

gemaakte biedfout.  
 

 Ton Kooijman: 
Goeie opmerking, de tekst is inderdaad wat onbeholpen. Er valt 

niets te corrigeren. Ik denk dat geprobeerd is om de tegenstelling 

met 75B nadrukkelijk aan te geven. Daar moet onmiddellijk wel 
gecorrigeerd worden als de speler zich zijn foute uitleg realiseert, 

hier valt niets te corrigeren. Maar taalkundig is het flut.  
 

Bedankt, ik ga dit doorgeven aan mijn secretaris (van de laws 
committee). 
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En toen hielden we een poll  

Ik was WL en werd om een oordeel gevraagd over bijgaand spel. 
 

Is de lange denkpauze (in de log staat 71 seconden) van West 
‘ongeoorloofde informatie’ voor Oost. 

 
Blijft overigens een raadsel waarom Oost een informatie doublet gaf. Ik zou 

3 hebben gevolgd, maar dat terzijde. 

  
Noord / Niem.      A 10 6 4 2 

 V 10 9 

 B 8 7 5 2 

 - 

 9 8 7 3      - 

 8 2       A H 7 6 4 3 

 H V 10      9 6 4 3 

 A B 7 4      H V 6 

 H V B 5 

 B 5 

 A 

 10 9 8 5 3 2 

 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  2*  doublet 3 

… pas  pas  4  4 

5  pas  pas  pas 

 

Resultaat: 5C +450, voor OW 82%. 

 

Aan de pas van west gingen 71 seconden vooraf. 
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Rob: 
Misschien vindt oost zijn hand te sterk voor een direct volgbod van 3. 

En is hij van plan na een niet krachtbelovende bieding van partner zijn 
harten te bieden. In dat geval zou de denkpauze van west niets 

toevoegen… Om daarvan uit te kunnen gaan zou ik dit verhaal wel 
spontaan van oost willen horen. 

  
Bij twijfel zou ik oosts hand voorleggen aan zes spelers van 

vergelijkbaar niveau. Met de vraag wat ze met dezelfde kwetsbaarheid 
doen in hun tweede beurt, na hun doublet in de eerste beurt, zuids 3-

bod en de pas zonder denkpauze van west. 
  

Kiezen twee spelers voor pas, dan verander je het resultaat in 3+1 

voor NZ. 

 

Carolien: 
Eens met Rob, dat O waarschijnlijk (moet hij spontaan zelf melden als 

je vraagt waarom X!) sowieso van plan was om zijn Ha te bieden. 
  

Maar de keus om na 3 op vierniveau zijn harten te bieden, zou toch 

wel ingegeven kunnen zijn door het lange denken van partner: die heeft 

geen 0 en ook geen 7/8 puntjes! Anders hoeft hij niet na te denken of 
hij er op vierniveau nog in komt 

Dus zeker een poll. Maar ik meen dat het leuk is als het aan 6 vraagt, 
maar dat 5 ook voldoende is 

  
Ton: 

Interessant punt 5 of 6 ‘pollers’. 
  

Ik ben van mening dat 5 voldoende is als de uitkomst niet 4-1 is (één 
die het LA [Rob: Logisch Alternatief] kiest).  Is de stand wel 4-1, dan is 

het verstandig om de zesde ook te vragen. Bij een stand van 5-1 mag 

het, bij 4-2 mag het niet.  
  

Rob: 
Dan nemen we er gelijk maar zes . 

 
 

Maar een poll van 5 óf 6 giganten lost het probleem van de 
vragensteller niet op. Binnen een halfuur na afloop van de 

StepBridgezitting moet hij een besluit nemen om dat in de uitslag te 
kunnen verwerken. 

  

Niet gek van de wedstrijdleider dat hij een collega polste. Ook de 
andere tafelresultaten kunnen bij twijfel helpen. Als het om de laatste 

ronde gaat zet je de rondewisseling even op handmatig. Vergeet die 
niet terug te zetten, anders kun je de volgende dag nog wél een poll 

organiseren…  
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En maak er geen kunstmatige score van als je redelijk kunt inschatten 
wat het resultaat is zónder de overtreding. 

  
Carolien: 

Weet je wel hoeveel moeite het 'live' kost om zes spelers te vinden, die 
hetzij het spel of in ieder geval deze hand/richting zelf niet 

gespeeld hebben, hetzij objectief genoeg zijn. 
Je bent al zo blij als je er vijf aan hun jasje hebt kunnen trekken. 

En ik ben ook altijd heel blij als de eerst twee een logisch alternatief 
noemen, want dan is het tenminste klaar 

 
Maar inderdaad, bij Step heb je helemaal geen tijd voor een poll, 

tenzij je zoals bij de NBB bij Online MK etc met vijf man achter de 

knoppen zit. 
 

Rob: 
Helemaal eens, Carolien, wij kunnen vanachter ons toetsenbord 

gemakkelijk praten. In de praktijk even zes mensen polsen is heel 
andere koek. 

 
Wat een idee kán zijn is, dat je als club voor verschillende niveaus al 

een groep spelers hebt geselecteerd die je met één druk op de 
verzendknop kunt polsen. Om te voorkomen dat een ‘gepolste’ speler 

aan de betreffende tafel zit, zou je met een bevriende club voor elkaar 
zulke groepen kunnen maken. 

 

En toen hielden we een poll 
 

 Ton Kooijman: 

Zo nu en dan is het nodig wat kritischer te reageren op je berichten, 

Roberto. Maar dat wist je al. Je opmerking: ‘neem er dan gelijk maar 
zes’ slaat de plank behoorlijk mis. 

 
Ik maak er meteen een college van.  

 
De poll is nodig om na te gaan of er een mogelijke bieding is in plaats 

van de gemaakte keuze die gesuggereerd is door een actie van partner. 
En een mogelijke bieding is er een die door een aantal vergelijkbare 

spelers overwogen wordt en dan door tenminste een enkeling daarvan 
ook daadwerkelijk gekozen wordt. In zo’n poll moeten die beide 

kwesties bevraagd worden.  
 

De WL begint dan met: wat bied jij nu?   
 

En als de keuze naar het logisch alternatief (LA) gaat, is de tweede 

vraag: heb je ook overwogen om (en dan komt de bieding in kwestie) 
te bieden?  
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Stel nu dat de eerste geraadpleegde speler zegt voor het LA te kiezen 
en de gedane bieding never nooit niet zou doen. Dan ben je eigenlijk 

klaar. Om uit te sluiten dat je nou net een heel excentrieke speler te 
pakken had, poll je nog een tweede. Waarschijnlijk kiest die ook niet 

voor de gedane bieding en daarmee is aangetoond dat er een LA is.  
 

Nu nemen we het geval van drie gepollde spelers die alle drie voor de 
gedane bieding kiezen en op de vraag of er ook een LA is heel beslist 

‘nee’ zeggen. Dan ben je ook klaar: het bod mag.   
 

Maar als het antwoord is:  ‘ik denk dat “deze bieding” ook heel redelijk 
is’, zul je verder moeten raadplegen. En als nummer vier daadwerkelijk 

voor ‘deze bieding’ kiest, moet je nog verder.   

 
Dan komen we bij de 4-1 met vier voor de gedane bieding en één voor 

het LA. Als het viertal vertelt nooit van zijn leven voor het LA te zullen 
kiezen kun je de zaak sluiten, maar als ook maar één van de vier het LA 

serieus overwogen heeft, dan is bij mij het kwartje niet gevallen en 
moet de zesde poll de beslissing brengen. In de praktijk komt deze 

variant niet al te vaak voor.  
 

Einde college. 
 

 Rob: En met een dankwoord aan Ton eindigt hiermee ook deze Arbitrair 
 

 
 

 

 


