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

Arbitrair 194, 6 februari 2023 1 
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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) 

 

Inhoud 
 

 2   Als twee paren elkaar niet willen ontmoeten… 
 

 4  Vals spel? 
 

 7  Wel of niet OI-gebruik? 

 
 9  Gevallen kaart 

 
12  Eigen rechter… 
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Als twee paren elkaar niet willen ontmoeten… 

Een vraag: hoe moet ik omgaan met een paar dat na onenigheid niet meer 

met een bepaald paar wil spelen en nu van de club afgaat? 
 

Het bepaalde paar in kwestie bestaat uit o.a.  een meneer die altijd wat te 
zeuren heeft. Buiten het bridgen om schijnt hij best wel gezellig te zijn.  

 
De onenigheid ontstond als volgt:  

De partner van de clubverlater was dummy, de leider speelt een kaart en 

partner zit al met zijn vingers bij die kaart die de leider nog niet heeft 
genoemd.  

 
Gevolg: meneer maakt een opmerking. Volgende slag een herhaling van 

hetzelfde, de daarop volgende slag een V-sec in de dummy  en daar 

gaan die vingers weer van de partner clubverlater.  

 
Kortom dit was de druppel waarop de leider tegen de meneer zei: ‘Je 

moet niet zo zeiken’, waarop het aangesproken paar de laatste twee 
spellen niet meer speelt.  

 
Ik kan natuurlijk de twee clubverlaters aanspreken met het voorstel dat 

als op hun gidsbriefje het betreffende paar genoemd is, een arbitrale 
score toegekend zal worden van 40/60: 40% voor de potentiele 

clubverlaters en 60% voor de blijvers. Misschien kan ik ze op die manier 

nog binnenboord houden. 
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Rob: 
Ik denk aan twee acties: 

 
1. Vraag aan de wedstrijdleiding om deze twee paren voorlopig beide 

een even paarnummer te geven of een oneven paarnummer. In de 
meeste speelschema’s ontmoeten de oneven nummers alleen de 

even genummerde paren. Dat betekent automatisch dat de even 
genummerde paren alleen de oneven paren ontmoeten. 

 
2. Je gaat in gesprek met de betreffende spelers. Daarin vertel je: 

 
a. Ook met de meest service verlenende instelling mag je als 

dummy je hand pas richting te spelen kaart bewegen nadat die 

kaart is aangeduid. Daarmee voorkom je een voor de hand 
liggend misverstand dat je de leider wil helpen, met een 

daarmee vrijkomend gevoel van irritatie.  
b. Zelfs als je bepaald gedrag of een opmerking vervelend vindt, 

geeft je dat niet het recht om te zeggen dat iemand zeikt. 
c. Om de gemoederen even tot rust te laten komen, zal de 

wedstrijdleiding proberen te voorkomen dat ze elkaar de 
komende vier zittingen ontmoeten. Zodra ze elkaar wel weer 

ontmoeten verwacht je een tafel met een extra prettige sfeer! 
Wie dan toch in de fout gaat, trakteert de ander op een 

cappuccino met appeltaart! 
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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) 

 

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. 
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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 

 

 

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 
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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. Dat 
betekent dat als OW 4 had moeten spelen, de kans groot is dat ze dat 

niet gemaakt zouden hebben. 
 

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

dus ook niet de kans om dat te maken, krijgen ze het voordeel van de 

twijfel. Voor beide paren wordt de arbitrale score: OW 4C. 
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Wel of niet OI-gebruik? 

Mag ik een arbitragevraag voorleggen? 

Het probleem voor ons is dat de arbiters op die avond als spelers aan deze 
tafel zaten en we dus een neutrale zicht op het gebeurde nodig hebben. 

 
Het laatste spel van de avond. Er zijn geen systeemkaarten op tafel. 

Evenmin wordt iets via pre-alert uitgelegd. 
 

Clubavond, A-lijn. OW spelen 1e klasse, NZ 2e klasse( Amsterdam) 

 
Zuid / NZ        10 7  

 10 7 4 3 2 

 A 10 8 2 

 V B 

 8 4      V B 9 6 5  

 A H 8 5     9 

 V 7 6 5 4 3     H 

 H      10 8 7 6 5 4 

 A H 3 2 

 V B 6 

 B 9 

 A 9 3 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 

doublet* ?...pas 2*  pas 

2   pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 
 

Het doublet op 1SA wordt gealerteerd en op navraag van noord uitgelegd 
als ‘6-kaart lage kleur’. 

Daar denkt noord even over na. Deze denkpauze is onbetwist. 
 

2 wordt gealerteerd en op navraag van zuid uitgelegd als ‘pas of correct, 

zegt niets over de klaveren’. 
 

Zuid biedt in de uitpas een dbl waarop iedereen past. 
 

Uitkomst: 10, tafelresultaat: 2 gedoubleerd -2, wat NZ 100% oplevert. 

 

NZ spelen Rubensohl na interventie op hun 1SA opening. 
[Rob: na doublet op partners 1SA-opening is: redoublet transfer voor 

klaveren, 2 transfer voor ruiten, etc.] 

 

Onze vraag: mag zuid in de uitpas nog iets bieden? 
Omdat het al zo laat was en er ook geen onafhankelijke arbiter aanwezig 

was kon ook geen spelersraadpleging meer uitgevoerd worden. 
 

Graag jullie mening als onafhankelijke arbiter. 
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Rob: 
Op mijn vraag aan de vragensteller, waarom de 1SA-openaar (zuid) 

doubleerde, luidde het antwoord:  
‘Take out, partner bied een kleur, nu OW ‘maar’ 2 willen spelen, 

moet partner noord toch iets hebben.’ 
 

Klinkt redelijk, alhoewel het meer voor de hand ligt dat partner noord 
een dergelijk initiatief neemt, die weet immers concreet hoe de 

puntenkracht is verdeeld tussen NZ en OW. Zijn denkpauze na de 
uitleg, verraadt dat hij in ieder geval iets heeft om over na te denken. 

 
Ik legde de situatie voor aan honderd ontvangers van Bridge Training 

pakket 1. En nadat de eerste vier giganten al kozen voor een ‘pas’, is 
daarmee het vonnis geveld. Het doublet vervalt, dus is de score voor 

beide paren: OW 2-2 -100, ongedoubleerd dus. 
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Gevallen vrouw… 

Willen jullie je licht eens laten schijnen over het volgende voorval (ivm een 

protest van OW tegen de uitspraak van de arbiter)?  
 

Setting B-lijn na een oproep aan het begin voor de avond om vooral de 
arbiter erbij te roepen om recht te zetten en geen eigen rechter te spelen.  

 
 Noord speelt 2 gedoubleerd. 

 Na elf slagen hadden NZ op dat moment 6 slagen en OW 5). 

 
1. Aan het begin van de twaalfde slag wordt ontdekt dat de leider, die de 

elfde slag gemaakt heeft, maar 12 kaarten heeft. De ontbrekende kaart 
wordt op de grond gevonden (V). 

 
2. De arbiter wordt aan tafel geroepen omdat de strijdende partijen het niet 

eens zijn over het verloop van de laatste twee slagen.  
 

Met klaver als troef treft de arbiter aan: Leider Noord 
 V 

 10 

 

West    Oost 
 3 2    niet van belang 

Dummy zuid 
 V 

 9 

 

De arbiter van dienst oordeelt dat de twee laatste slagen naar de leider 

gaan via een cross ruff; west moet beide keren ondertroeven. 
 

3. Tegen deze uitspraak gaan OW dus in beroep. Zij beschouwen 10 als 

gespeeld omdat ze die gezien hebben. In dat geval gaat de cross ruff 

niet meer op en krijgt de verdediging inderdaad nog een slag. 
 

4. De betrokkenen spreken elkaar tegen over de wijze waarop ontdekt werd 
dat de leider een kaart te kort kwam: 

o De leider (noord) beweert het zelf te hebben ontdekt. 
o OW beweren dat zij de leider erop gewezen hebben toen deze 

aanstalten maakte 10 voor te spelen. 

 

5. Het hele geval draait om de vraag of die 10 als gespeeld moet worden 

beschouwd of niet. Ik kan niet helemaal meer achterhalen dan wel 

visualiseren hoe de aanvang van de 12e slag in zijn werk is gegaan. 
 

6. Op grond van Artikel 45c2 kom ik tot het volgende: 

o Hoewel 10 volgens sub a de tafel mogelijk/waarschijnlijk nog niet 

geraakt had, lijkt sub b me van toepassing. Met nog maar één 

kaart in je hand kan het alleen maar de bedoeling zijn geweest om 
die te spelen én omdat de kaart ook door de tegenpartij was 
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gezien beschouw ik die kaart dan ook als gespeeld (zelfs al zou 
deze niet de tafel hebben geraakt). 

 
Ik heb nog twee alternatieven overwogen: 

 
1. OW een van de twee laatste slagen te geven omdat N 

verantwoordelijk is voor de ontstane chaos (en de cross ruff van de 
baan was). 

 

2. Er een splitscore van te maken omdat niet met zekerheid is vast te 
stellen of 10 nu wel of niet gespeeld was. Ik zou dan de score van 

OW laten staan (2 gedubbeld contract; de gang van zaken was een 

godsgeschenk omdat ze tegen een nul zaten aan te kijken). En NZ 2 

gedubbeld -1 omdat die de veroorzaker van het tumult waren. 
 

Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden. 
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Carolien: 
Er zijn twee situaties die los van elkaar staan: 

 
I.  Als die 10 inderdaad al op tafel ligt, en dat begrijp ik uit de 

opmerking "aan het begin van de 12de slag", want de leider moest 
voorspelen, is die inderdaad al gespeeld. 

 
II. Geheel los daarvan:  

Die V wordt de 13de kaart, máár... 

V wordt geacht steeds tot de hand van de leider behoort te hebben.  

Bekeken moet dus worden of de leider in een eerdere slag in harten 
verzaakt heeft (vaak wel als je al in de 12de slag zit). 

 
a) Als dat het geval is: heeft de leider de verzakende slag gemaakt en 

daarna (denk ik) nog wel een slag: 2 slagen overdragen 

b) als dat niet zo is, wordt V gewoon de 13de kaart, die na de 10 

gespeeld moet worden. 

 
Voor punt I is van belang: op welk moment kwam het heldere moment 

dat de leider 12 kaarten had? 
Voor punt II maakt het niet uit. 

 
Vragensteller: Uit ons onderzoek bleek dat niet is verzaakt. 

 
Rob: 

De kaart met de zichtbare beeldzijde is gespeeld als die (nagenoeg) de 
tafel raakt.  

En dat niet alleen, volgens 45C2b moet de kaart daarbij zó worden 
gehouden dat daaruit kan worden begrepen dat de leider die kaart ook 

wilde spelen. Merk daarbij op dat a óf b voldoende is om 10 als 

gespeeld te veroordelen. 

 

Volgens OW maakte de leider aanstalten om zijn – op dat moment 
laatste – kaart te spelen.  

 
Mijn vraag aan OW is: omschrijf die ‘aanstalten’ waaruit bleek dat de 

leider zijn – op dat moment laatste – kaart wilde spelen. Met nog één 
kaart in handen hoeft hij 10 in ieder geval niet uit een waaier te 

plukken . 
 Als 10 als gespeeld op tafel lag,  

 als 10 de tafel nagenoeg raakte,  

 als 10 zelfs niet in de buurt kwam van de tafel, maar noord de 

beeldzijde wel toonde als gespeeld, 
valt voor noord het doek: 2x-1. 

 
Maar als OW noord al wekten vóór een van bovenstaande bewegingen, 

is noord gered… door OW.   
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Eigen rechter… 

 

Onderstaand spel werd deze week met arbitrage opgelost. 

Wil jij je licht er over laten schijnen? 
 
W/OW 

 3  

 V 9 7 6  

 10 4 

 A H 8 5 4 3   

 9 2       A H 8 4     

 8 3 2      A 10 5 4 

 B 9 7 3      A V 6  

 B 10 6 2      9 7 

 V B 10 7 6 5  

 H B 

 H 8 5 2  

 V   

West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas  1SA  2  

pas  pas  doublet 2  

pas  pas  3SA  pas   

pas  pas 
 

2: niet gealerteerd, noord antwoordt desgevraagd: ‘Echt’. 

2: noords uitleg: Met vaste partner Landy; deze invaller speelt kennelijk 

Multi Landy 
 

Eindresultaat: 3SA-3 
 

Dan zegt west (= de WL van de zitting) dat het resultaat moet zijn:  
Zuid 2-2 of -3. 

 
Noord (ook arbiter) zegt dan dat OW zelf hebben doorgeboden, ook al 

waren ze nu op de hoogte van zuids hand. 
 

De WL van dienst (west ) heeft een arbitrala score vastgesteld van NZ 
40%/OW 60%. 

 

De andere uitslagen waren NZ 2C en 2+1. 

 

Arbitrage aan eigen tafel is nooit te verdedigen  
Het was het laatste spel van de zitting en de zaal liep al leeg.   
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Rob: 
NZ spraken kennelijk niet goed af hoe zij omgaan met een 1SA-opening 

van de tegenpartij. Noord verwacht echte ruiten en past. Alhoewel west 
past en nul punten kan hebben, geeft oost een doublet, kennelijk 

hopend op een fit in harten of schoppen. Gelukkig voor oost (!) biedt 
zuid nu 2. Op dat moment is voor vriend en vijand duidelijk wat zuid 

in handen heeft en met zijn eerste bod dacht te vertellen. 
 

Met nog steeds een partner die alleen maar zweeg en uiterst zwak kan 
zijn, legt oost zijn hoofd op het (kwetsbare) hakblok met zijn 3SA-bod. 

 
Wat wél waar is: oost had met de juiste uitleg van zuids 2-bod 

misschien gepast. Alhoewel hij ook niet kan uitsluiten dan noord lengte 
ruiten heeft en daarom juist wél doubleert omdat hij in harten en 

schoppen sterker is. Moeilijk in te schatten wat deze oostspeler, die met 

een almaar passende partner 3SA aandurft, met een juiste uitleg zou 
hebben gedaan. 

 
Daarom gaat mijn voorkeur uit naar de volgende splitscore: 

Voor NZ: NZ 2-3 

Voor OW: OW 3SA-3 

 
Mijn advies voor de wedstrijdleider die door te weinig collegae 

een vermeende onregelmatigheid moet rechtzetten waar hijzelf 
partij in is. 

Als – zoals in deze zaak – rechtzetten achteraf mogelijk is, kies 
daar dan voor. Leg de zaak na de zitting voor aan een collega van 

een andere club. Vooral als je meent dat de rechtzetting voor 
jouw partij een verbetering betekent van het oorspronkelijke 

resultaat. 

 
   Ron: 

Ik ben het er wel mee eens. 
 

Oost opent 1SA en vertelt daarbij zijn kaart. West past op alle fronten, 
dus kan het niet anders dan dat oost zijn eigen graf graaft. 

Zuid biedt multi-Landy maar zijn partner ontkent dat. Daar mag zuid 
geen gebruik van maken en moet daardoor bedenken dat zijn partner 

zwak is met ruitens. Geen noodzaak om na het doublet van oost dan 
maar 2 te gaan bieden. 

En we gaan zuid natuurlijk niet belonen voor het veel te stoere 
biedgedrag van oost. Dus een splitscore waarbij de twee schuldigen aan 

dit drama hun aandeel in de ellende krijgen. 
 

 
 


