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Verontwaardiging beloond? 

 
Afgelopen week speelden wij het volgende spel: 

Ik (Wil) was west. 
 

Biedverloop was: 
 

(ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
       pas 

1   pas  2  pas 

4   pas  4  pas 

pas  pas 
 

 
Ik dacht bij mijn 4-bod: bij een bijzondere kaart 

hoort een bijzonder bod. 
 

Zuid vroeg aan mijn partner: ‘Wat betekent dat 
4-bod?’  

Antwoord partner: ‘Hij zal wel ruiten hebben.’  
(Wij hebben daar absoluut geen afspraken over 

gemaakt).  
 

 
Zuid kwam uit met H en vervolgde met ruiten, die ik op tafel troefde: 

4+2, zoals nog 3x op dit spel is gespeeld. 

 
Na dit spel kreeg ik een verontwaardigde zuid en partner over mij heen en 

ging zuid in overleg met de arbiter (niet aan tafel). 
 

Na afloop van de zitting zei de arbiter terloops tegen mij dat hij op dit spel 
een 60/40 score zou geven. 

 
Graag zou ik willen weten wat jij hiervan vindt. 
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Rob: 

Allereerst stel ik vast dat we ongeveer twee jaar zijn verstoken van 
fysiek bridge. Groot nadeel daarvan is, dat door gebrek aan 

arbitragezaken de kennis en het inzicht van onze wedstrijdleiders 
gemakkelijk taant, om eens een mooi woord te gebruiken. 

 
En kennelijk geldt dat eveneens voor de beheersing van spelers die 

vraagtekens plaatsen bij een vreemd ogend bod. Waarom meteen vol 
op het orgel van verontwaardiging? Wat is ertegen om belangstellend te 

informeren naar een onderbouwing van het 4-bod. En als je dan een 

antwoord krijgt dat je vraagtekens niet wegneemt, waarom dan niet 

aan tafel de wedstrijdleider uitnodigen voor een deskundige 
beschouwing?  

 

Als een speler kiest voor een ‘behandeling achteraf’ in ‘het torentje’, zal 
de wedstrijdleider in ieder geval de andere partij willen horen voordat 

hij ook maar dénkt aan een aanpassing van het resultaat.  
 

En áls de wedstrijdleider, na hoor en wederhoor, meent dat de 
tegenpartij een verkeerde uitleg kreeg, zal hij op z’n minst moeten 

vaststellen of het spel anders zou zijn verlopen met de correcte uitleg. 
En zo ja, of NZ door de verkeerde uitleg is benadeeld.  

 
Voorbeeld  

Stel dat na correcte uitleg een uitkomst met H voor de hand ligt, 

dan klaveren door, klaver getroefd, dus 4-1. Dan past de 

wedstrijdleider het resultaat aan in 4-1. Een natuurlijke arbitrale 

score als 60-40 die je alleen als je geen idee hebt van wat het 

resultaat zou zijn geworden na correcte uitleg. 
 

Maar… er kan geen sprake zijn van verkeerde uitleg als over dat bod 

geen afspraak is gemaakt.  
 

Dus wat mij betreft blijft het resultaat voor beide partijen staan. 
 

Maar wacht nog even, want mijn wl-vrienden kijken mee. En soms 
vellen die een heel ander oordeel. Dat houdt dit vak ook zo boeiend ☺. 

 
Carolien: 

Allereerst één ding afspreken: als iets 'buiten' jullie systeem is, niet 
gokken (zal wel ruiten zijn), maar zeggen: ‘Hebben we geen afspraken 

over’, of desnoods: "Geen idee", maar dan worden ze ook vaak boos... 

 
Nu geldt dit m.i. als verkeerde uitleg. 

 
Maar is er nadeel voor NZ? 

Was het bieden anders gegaan als bijv. splinter gezegd was? 
In het beste geval hadden ze uitgenomen met 5 en dan gaan OW naar 

5. Wellicht drijven NZ hen wel naar 6 😂. 
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En ongeacht wat 4 betekent zou N nog een doublet kunnen geven 

(maar dat is net ieders keus). Al met al: waar is het nadeel? 
Score staat en OW krijgen een lesje zoals hierboven. 

 
Beb (speler): 

Dag allemaal,  
Wat leuk dat iedereen zich met deze arbitrage bemoeit. Wellicht dat het 

voor jullie ook goed is om te weten welke mail ik aan de TC van de 
bridgeclub heb gestuurd toen ik de uitslag kreeg. 

 
Hierbij wil ik ook vermelden dat het biedverloop  

West  Oost 
1  1SA 

4  4 daar heeft Jan Veenstra gelijk in, niet met de 

vermelding dat er een arbiter aan tafel is geweest. Daar was ik juist 
verontwaardigd over, dat er geen arbiter geroepen werd, maar Jan 

(noord) zelf de arbiter speelde. 
 

Dit was mijn mail: 
Geachte TC, 

 Tot mijn verbazing zag ik bij de uitslag van spel 15 een arbitrale score staan. 

Jan *  had aan tafel al aangegeven dat hij vond dat er een A.S. gegeven 

moest worden, maar haalde er geen arbiter bij. 

Artikel 10 A zegt dat alleen de wedstrijdleider het recht heeft te bepalen welke 

rechtzitting moet plaatsvinden. 

Artikel 11 A zegt dat het recht op rechtzetting verloren gaat als je als speler van 

de niet-overtredende partij ( wij hadden overigens geen overtreding begaan) 

actie onderneemt vóór het ontbieden van de arbiter. 

Als er een arbiter aan tafel was gekomen zou deze geconstateerd hebben dat er 

geen foutieve uitleg was gegeven, maar er een verkeerde bieding was gedaan 

en dat is geen inbreuk op de regels, dus geen overtreding  en het resultaat 

kan dan blijven staan, in dit geval 4 Sch + 2.  

Overigens heb ik nog geprobeerd om Jan te vinden om te zeggen dat ik er niet 

mee akkoord zou gaan als  de arbiter een A.S zou geven, omdat er geen 

sprake van een overtreding was en ik van mening was dat zijn uitleg een 

poging was om van 2 walletjes te kunnen eten.  Zoals hij aan tafel al aangaf 

was zijn probleem dat hij in de 2e slag moest kiezen tussen ru terugkomen, 

terwijl er in de dummy ingetroefd kon worden en hopelijk door zijn partner 

kon worden over getroefd of terugkomen met Kl Heer in de hoop dat zijn 

partner Kl Aas had. Hij heeft de verkeerde keuze gemaakt en is daar zelf 

verantwoordelijk voor. 

Aangezien er geen arbiter ons gevraagd heeft wat er gebeurd was (hoor en 

wederhoor!) vraag ik hierbij om deze A.S te schrappen.  
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Verder zou ik het prettig vinden als er aan het begin van de avond gezegd zou 

worden wie de arbiter van de avond is.  

Met vriendelijke groeten, 

Beb 

 
Ton: 

Jeetje, de giganten zijn het niet eens.  Ik ken niemand van de spelers 
maar gebruik de gegeven namen. Zoals de zaak gepresenteerd wordt 

heeft OW geen afspraak over de betekenis van 4, Beb zit zich op dit 

moment nog steeds te verbazen over de singleton bij partner. Het 

antwoord ‘hij zal wel ruiten hebben’ geeft ook aan dat er geen afspraak 
over is gemaakt. Er is geen paar in de wereld dat 4 nu als splinter 

speelt (ik neem dan aan dat oost 1SA heeft gezegd, met 2 zou harten 

nu de troefkleur zijn). 4 is een bizar bod, maar dat levert nog geen 

overtreding van oost op.  
 
 

Carolien: 

Dag Beb,  
Als je de betekenis een bod van je partner niet zeker begrijpt, moet je 

niet zo maar iets zeggen. 
Dan is het wel degelijk verkeerde uitleg. 

 

Dat gezegd hebbende: zoals ik al eerder schreef: er is geen nadeel. 
Het verhaal van Jan in de dubbele renonce klopt waarschijnlijk ook niet, 

want iedereen maakt 4Sch+2 
Maar ik heb het spelverloop natuurlijk niet. 

 
Let ook op wat Ton Kooijman schreef: die vindt zelfs dat er geen 

verkeerde uitleg is. En iedereen mag bieden wat hij wil. 
Met het eerste ben ik het overigens niet met hem eens. Ik zou dat wel 

zijn als jij geen 'uitleg' gegeven had. 
 

Jan (noord): 
Carolien... 

 
Het was spel 15 van afgelopen maandag. 

Beide opp hebben wel degelijk een singelton. 

En ik speelde dus wel zeker in de dubbele renonce! 
 

Met goede uitleg of iig een berichtje dat uitleg niet goed was, was ik 
zeker naar A geswitched! 

Ik had zeker geen 5 geboden, dus dat is allemaal niet van toepassing. 

 

Ik had alleen graag goede uitleg gehad, of een opmerking van Wil, 
waarin hij zegt denk eraan die uitleg klopt niet !! 
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Rob: 

Goedemorgen, Jan, en medegiganten! 
 

Na alle correcties en aanvullingen in mij te hebben opgenomen stel ik 
vast dat er twee problemen zijn: een klein en een groot probleem. 

 
Het kleine probleem 

Dat is het 4-bod met de daarbij ontstane onduidelijkheid. Net als 

Ton Kooijman, als voorzitter van de Laws Committee niet bepaald 

de minste, vind ik dat er geen sprake is van een overtreding. Ook 
niet als oost in plaats van 2 1SA als bijbod gaf. 

Dat impliceert dat de 4-bieder ook niet voor de uitkomst de 

verwachting van zijn partner moet gaan corrigeren of de verdeling 

van zijn hand moet vertellen. 

 
Het grote probleem 

Dat is de wijze waarop jullie met jezelf en met elkaar omgaan. Ik 
zie geen spoor van hoffelijkheid. Zelfs als je ervan overtuigd bent 

dat een tafelgenoot een verkeerde lezing geeft, of jou met een 
vreemde bieding belazert, kun je je verbazing ook zonder directe 

aanval aangeven. De kans dat een speler met opzet een feit 
verdraait, is minimaal. Helemaal als deze alle tafelgenoten laat 

meelezen. 
 

Daarom neem ik de vrijheid om jullie alle vier de volgende 
rechtzetting op te leggen: 

 
Noord spreekt met alle betrokkenen, dus ook met de wl, tijd en 

plaats af voor een gezamenlijke cappuccino met appelgebak. 

Degene die de kosten daarvan voorschiet, mailt de rekening naar 
mij met zijn bankrekening. Ik zal dat bedrag dan vanuit de 

Bridgepot voldoen. 
 

Voorwaarde 
Zodra een speler na deze uitspraak begint te mekkeren, vervalt 

mijn toezegging en betaalt de mekkeraar de rekening. 
 

Dit is mijn uitspraak en daar zullen jullie het snotverdorie mee 
moeten doen! 

Ton: 
Bericht aan Jan: 

 
We moeten het over twee van je uitlatingen hebben, omdat daar uit 

blijkt dat je het allemaal nog niet goed begrepen hebt.  

Je zegt: ‘met goede uitleg of een bericht dat de uitleg niet goed was’ . 
 

West verzint iets abnormaals, een bod waar geen afspraak over is, nooit 
eerder gedaan waarschijnlijk. Oost kan zich nog steeds niet voorstellen 

dat West dit bij elkaar verzonnen heeft.  
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Jij vraagt naar de betekenis en in plaats van te zeggen: ‘daar hebben 

we geen afspraak over’ zegt oost; ‘het zal wel ruiten zijn’.  Niet 
handig,  maar oost wil behulpzaam zijn. En in zijn antwoord klinkt al 

iets van : ‘dit hebben we nog nooit gehad’. Er bestaat dus geen goede 
uitleg (altJan geen uitleg waaruit blijkt dat West een singleton ruiten 

(aas) heeft.   En West heeft iets raars gedaan, iets wat volstrekt buiten 
de gemaakte afspraken ligt. maar dat mag volgens de spelregels. Hij 

fopt zijn partner ook. Jij wilt nu dat hij zijn kunstje aan jou verklapt?  
 

Dan nog iets over de arbitrage. Het kan natuurlijk niet dat een WL een 
arbitrale score geeft zonder beide partijen te hebben gehoord. En het 

geven van een 60/40 is ook een zwaktebod. Als je dan de (verkeerde) 

beslissing neemt dat er onjuiste uitleg was, wees dan ook dapper en 
beslis dat Noord in de tweede slag klaver zou hebben gespeeld: 4  

contract.  
 

 
Mag de wijziging nog? 

   Dummy noord 
     A V 

 
West is aan slag 

en speelt 8 voor 

 

Leider zegt: ‘Het Aas, sorry ik vergis mij, ik bedoelde de vrouw; als ik het 

Aas zou spelen dan blokkeer ik mij.’  
 

Terwijl Oost nog moet bijspelen zegt West: ‘Nee hoor, je hebt gezegd het 
aas en dan moet je die spelen.’ 

  
Heeft West gelijk of mag de leider het Aas veranderen in de vrouw? 
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Rob: 

Het is duidelijk: er wordt weer fysiek bridge gespeeld ☺. 
 

Uit de woorden van de leider maak ik op dat hij op het moment dat hij 
‘Het aas’ uitsprak, de blokkade niet zag en ook echt het aas wilde 

spelen. Dan is het willen spelen van de vrouw een verandering van 
gedachte. En geldt hartenaas als gespeeld. (artikel 45C4b) 

 
Maar… de leider sprak de naam van de te spelen kaart niet uit, hij hoort 

zowel de kleur als de hoogte van de gewenste kaart te noemen.  

En een onvolledig genoemde kaart valt onder artikel 46. Als de andere 
bedoeling van de leider onomstotelijk vaststaat, de eerst aangeduide 

kaart dus heel onlogisch zou zijn, mag wél hartenaas worden veranderd 
in hartenvrouw… 

 
Dus kijk ik met extra belangstelling naar mijn grote vriend, Ton 

Kooijman, die als voorzitter van The Laws Committee het meest 
verantwoordelijk is voor deze schone nuancering. 

 
Ik ga zelf als volgt om met deze twee artikelen: ik pas artikel 46 

alleen toe, als de eerste aanduiding van de leider niet duidelijk aangeeft 
welke kaart wordt bedoeld. In jouw zaak is daar geen enkel 

misverstand over: harten moet worden bijgespeeld, dan komt maar één 
aas in aanmerking: hartenaas. Dus is en blijft hartenaas gespeeld. 

 

Ton: 
De tekst in het spelregelboekje zou enigszins strakker mogen. Toen ik 

de vraag las kwam geen haar op mijn hoofd (en ik heb er nog genoeg) 
op het idee om dit een onvolledige aanduiding te noemen. Maar als ik 

de definitie lees moet ik Roberto gelijk geven. Dat levert dan dus de 
conclusie op dat een grote meerderheid van de bridgespelers als leider 

voortdurend onregelmatigheden begaat, want ik schat in dat die in dit 
geval het woord 'harten' niet gebruikt.  

Nu nog een antwoord: A is gespeeld en de onvolledige aanduiding 

levert geen mogelijkheid tot ontsnappen op.  
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Mag west doorbieden? 

 
 
Van de week ging de bieding op onze club als volgt:  

 
West  Noord Oost  Zuid 

       1 … 10 ptn met een 8-kaart 

harten 

3…………………………………………………………… 14 ptn met 5-krt, uitgelegd 

als 
zwak 

   pas  pas  3 

4   pas  pas  4 

5   doublet pas  pas 

pas 

 
W zegt dat uitleg niet goed is: 3 als volgbod is niet zwak. WL! 

 
Mijn collega WL zei dat west helemaal niet meer door had mogen bieden na 

de uitleg van zijn partner dat 3 zwak was. Ik ben het daar niet mee eens. 

Hoe hadden we dit moeten oplossen? 
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Rob: 

West moet (zeker na partners verkeerde uitleg) ervan uitgaan dat zijn 
partner de afgesproken kracht verwacht van zijn 3-bod. Dus 

openingskracht.  
 

Als partner oost dan – ondanks wests openingskracht – in zijn volgende 
twee beurten past, vind ik zelfs het 4-bod al onaanvaardbaar. West 

heeft immers met zijn 3-bod precies verteld wat hij heeft. Met een 6- 

of 7-kaart ruiten zou 4 nog verdedigbaar kunnen zijn, maar met een 

5-kaart wekt west in ieder geval de schijn, dat hij, door de uitleg van 
oost, meer kracht verwacht dan wanneer oost ‘openingskracht met een 

5-kaart’ als uitleg had gegeven. 
 

Hoe liep het af? Vaak straft het ogenschijnlijke kwade zich vanzelf… 
Ron: 

Goedemiddag allemaal, 

West biedt 3♦ en oost legt dat uit als zwak. De uitleg van oost is 

ongeoorloofde informatie voor west. 
West moet nu dus de keuze maken een bieding te bedenken die niet 

ingegeven zou zijn door deze ongeoorloofde informatie. 
De standaard oplossing is dat je een speler enquête houdt onder een 

stuk of 5 spelers van vergelijkbaar niveau en je legt ze de situatie uit: 

- zuid opent met 1♥ 

- west biedt 3♦ met als uitleg :sterk minstens 5 kaart ♦ 

- Noord en oost passen 

- zuid biedt 3♥ 

- wat bied je als west zijnde in je tweede beurt (en als dat 4♦ is, wat 

bied je dan als zuid nu 4♥ biedt)? 

Als minimaal 2 spelers besluiten te passen, is pas een logisch alternatief 

en had west dus geen 4 c.q. 5 ♦ mogen bieden. 

Persoonlijk vind ik dat west met zijn volgbod (5+ kaart in ♦ en 10-15 

punten) al precies heeft aangegeven wat hij heeft en dus geen enkele 

reden heeft iets anders te bieden dan PAS na de 3♥. 

Ik ben het dus met Rob eens, alleen formeel moet artikel 16B worden 
toegepast. 
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Lastig onvoldoende bod 

Ik werd als arbiter vandaag geconfronteerd met een probleempje waar ik 
geen goed raad mee weet. 

Onvoldoende bod, de kaarten doen er eigenlijk niet toe. 
 

Biedverloop: West  Noord Oost  Zuid 
1  2  1SA 

 

Duidelijk onvoldoende, lijkt lekker simpel. 
Wordt niet geaccepteerd (in de praktijk overigens wel). 

 
Mijn vraag: mag de 1SA-bieder zijn bod nu voldoende maken met 2SA? 

 
Op zich voegt dat weinig toe aan de betekenis van 1SA… 

Máár: 2SA is in hun systeem een fit-bod: inviterend of beter met  mee. 

 

Dus, is dan de conclusie dat 1SA niet vervangen kan worden door een 
gelijkaardige bieding, en is de "overtredende" partij dan veroordeeld tot 

passen? 
 

Graag je gewaardeerde oordeel. 
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Rob:  

Artikel 27B1a is duidelijk. Vervangen met 2SA duidt niet dezelfde 
speelsoort aan als 1SA. Dus moet de partner van de overtreder – als 

oost voor 2SA zou kiezen – verder passen. Maar uiteraard zal oost met 
die wetenschap, en zijn schoppen mee, nimmer zijn 1SA-bod vervangen 

door 2SA. Grote kans dat hij dan kiest voor 4 ☺. 

 

Carolien: 
Met Rob eens, als 2SA na een tussen bod ook nog steeds inviterend met 

fit is ...  
Hier ligt een best lastige taak voor de WL: hij moet de overtreder goed 

duidelijk maken wat de mogelijkheden en de consequenties zijn, zónder 
voor te zeggen. 

Ik denk dat een optimistische overtreder dan inderdaad naar 4 gaat en 

een pessimist naar 3 😂 

 
Ron: 

In de betekenis van 6-9 punten en geen steun in  kan het 1SA bod 

niet vervangen worden door een gelijkaardige bieding omdat 2SA een 

heel andere betekenis heeft. 
De 1SA bieder mag bijna alles bieden wat hij wil (geen doublet) en de 

1 openaar moet verder passen. Bovendien, als de partij van de 2-

bieder de spelende partij wordt, komt er een voorspeelstraf voor de 1 

bieder waarbij de leider een willekeurige kleur mag verbieden (zoals het 
biedverloop er nu uitziet). 

Het is niet anders. 
Misschien wel een overweging om aan tafel te melden, dat de 

opvolgende tegenstander eventueel het 1SA bod kan accepteren en 
daarna zelf 2 kan bieden. 

 

Kort en krachtig 

Dag Roberto, 

 
Afgelopen donderdag deed zich op Step het volgende voor. 

Het spelende paar claimt de rest met nog 4 slagen  te gaan. 
Het betrof een Hartencontract. 

 
De tegenpartij honoreerde de claim terwijl deze nog A in handen had. 

 

Kan, mag de dienstdoende WL hier nog een correctie op toepassen? 
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Rob: 

De dienstdoende wedstrijdleider mag hier geen correctie op 
toepassen… hij MOET namelijk corrigeren! 

 
Want wat lezen wij? Wij lezen: 

ARTIKEL 71  

Het afstaan van slagen geannuleerd 

Indien eenmaal slagen afgestaan zijn, moet dit gehandhaafd blijven, behalve 

wanneer binnen de periode van herstel zoals vastgesteld in artikel 79C de 

wedstrijdleider het afstaan van slagen moet annuleren, namelijk als: 

A. een speler een slag heeft afgestaan die zijn partij daadwerkelijk had 

gemaakt, of 

B. een speler een slag heeft afgestaan die niet verloren had kunnen gaan 

bij iedere normale (Noot: Voor het gebruik van de artikel 70C en artikel 71 

geldt dat "normaal" omvat: een speelwijze die zorgeloos of minder goed zou 

zijn, rekening houdend met het niveau van de betrokken speler.) voortzetting 

van het spelen. 

De score op het bord wordt opnieuw berekend, waarbij een dergelijke slag 

wordt toegekend aan de partij van die speler. 

 

Laat ieder die daartegen is even naar mij mailen! 
 

 

https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.71%20Het%20afstaan%20van%20slagen%20geannuleerd.html
https://help.bridge.nl/automatisering/Spelregels/HTML/Art.71%20Het%20afstaan%20van%20slagen%20geannuleerd.html

