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bridgeCLUBservice                       Nr 9  17 mei 2022 
 

Aantal clubs: 121 Aantal clubleden: 10.962 

 

Spelregelonderhoud voor spelers en wedstrijdleiders  
 

Met behulp van vijf vraagstukken per maand, twee voor de spelers en drie voor 

de wedstrijdleiders, kunnen wedstrijdleiders hun kennis en vaardigheden en 
spelers hun rechten en plichten op peil houden. Daarbij schenken we ook veel 

aandacht aan de communicatie; want niet zelden levert een slechte communicatie 
meer irritatie en schade op dan de onregelmatigheid zelf! 

 
Ron en Rob 

 

Je ontvangt deze tekst ook in Word, zodat je de vragen en antwoorden dan het 
gemakkelijkst kunt overnemen in jullie clubblad zoals jullie club dat het 

aangenaamst/leukst vindt. 
 

We geven eerst de vijf vragen. Gevolgd door dezelfde vijf vragen met bij elke vraag 
het antwoord. 

 

De twee vragen voor de spelers 
 

1. Je partner opent 1SA. Je rechtertegenstander doubleert.  

 

Jouw hand:  
 3 2 

    B 9 7 6 5 2 

 4 3 2 

 7 6  

 

Je biedt 2. Je linkertegenstander vraagt aan je partner of hij 2 niet 

moet alerteren. Daarop antwoordt je partner:  

‘Nee, hoor, na een doublet bieden we onze echte kleur.’ 
En partner heeft gelijk; dat was je alleen even vergeten.  

Wat nu? 
 

2. Dezelfde biedingen als bij vraag 1. Ook nu alerteert je partner niet, 
waardoor jij je van je biedfout bewust wordt. Zonder iets aan je partner te 

vragen te vragen doubleert je linkertegenstander. Je partner past en je 
rechtertegenstander ook. 

 Wat nu? 
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De drie vragen voor de wedstrijdleiders 

 
1. Noord is Gever. Hij legt zijn Stopkaartje voor zich neer. Denkt even na, en 

doet dan het Stopkaartje weer terug in zijn biedbox. Daarop zegt oost, dat 
dat niet mag en nodigt de wedstrijdleider uit. 

Welk rechtzettend woord mogen de spelers van de wedstrijdleider 
verwachten? 

 
2. Zuid is leider in een 3SA-contract. In de ruitenkleur heeft hij: 

    
 A 4 3 2 

 7 6 5     V 8 

 H B 10 9 

 
Zuid speelt in de 6e slag B voor, waarop west na lang nadenken 5 

bijspeelt.  

De leider laat dummy 2 bij spelen, waarop oost de slag wint met V. 

 

Zuid voelt zich door west op het verkeerde been gezet en vraagt om 
arbitrage. 

 
Welke service zal de wedstrijdleider verlenen? 

 
3. Dezelfde zaak als vraag 2, met één belangrijk verschil: Nadat oost de slag 

won met V stond zuid op en zegt met stemverheffing tegen west dat hij 

niet tegen dit soort valsspelers wil spelen. 

Nu komt de wedstrijdleider spontaan naar de tafel. 
 

Wat mag je nu van de wedstrijdleider verwachten? 
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Onze (vragen met) antwoorden 
 

Twee vragen voor spelers 
 

1. Je partner opent 1SA. Je rechtertegenstander doubleert.  
 

Jouw hand:  
 3 2 

    B 9 7 6 5 2 

 4 3 2 

 7 6  

 

Je biedt 2. Je linkertegenstander vraagt aan je partner of hij 2 niet 

moet alerteren. Daarop antwoordt je partner:  

‘Nee, hoor, na een doublet bieden we onze echte kleur.’ 
En partner heeft gelijk; dat was je alleen even vergeten.  

Wat nu? 

 
 

Je maakte een biedfout, daar mag je beslist niets van laten merken. De 
uitleg die je partner geeft, dat je lengte ruiten belooft, is correct.  

Je mág je biedfout later te vertellen, maar dat is niet verplicht. 
 

En wat moet je doen als jullie na een doublet wél de transfers handhaven? 
Dan maakte jij géén biedfout, maar ging je partner met zijn uitleg in de  

fout.  
Ook dan mag je tijdens het bieden niets laten merken. Wanneer dan wél? 

 Als je na de afsluitende pas leider of dummy bent, moet je de 
verkeerde uitleg wél meteen – voor de uitkomst – melden.  

 Moet je tegenspelen, dan moet je met je melding wachten tot na de 13e 
slag. Ook als de tegenpartij er niets over zegt, moet je – in 

tegenstelling met een biedfout – een verkeerde uitleg altijd melden. 

 
 

 
2. Dezelfde biedingen als bij vraag 1. Ook nu alerteert je partner niet, 

waardoor jij je van je biedfout bewust wordt. Zonder iets aan je partner te 
vragen te vragen doubleert je linkertegenstander. Je partner past en je 

rechtertegenstander ook. 
 Wat nu? 

 
 

Alle uitleg van je partner aan de tegenspelers is voor jou informatie die je 
absoluut niet mag gebruiken. Dat geldt ook voor het niet-alerteren, wat 

feitelijk zegt dat jouw 2-bod lengte ruiten belooft. 

 

In je volgende beurten moet je ervan uitgaan dat je partner de uitleg gaf 

die jij verwachtte. En wat zou je doen als je partner desgevraagd had 
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verteld: ‘In deze situatie belooft mijn partner minstens een 5-kaart 
harten.’ Dan mag je aannemen dat hij een 5- of zelfs 6-kaart ruiten heeft 

en een 2-kaart harten. Dan ligt passen voor de hand. En dat ben je dan 
ook verplicht, met je 3-kaart ruiten mee… 

 

Drie vragen voor wedstrijdleiders 

 
1. Noord is Gever. Hij legt zijn Stopkaartje voor zich neer. Denkt even na, en 

doet dan het Stopkaartje weer terug in zijn biedbox. Daarop zegt oost, dat 
dat niet mag en nodigt de wedstrijdleider uit. 

Welk rechtzettend woord mogen de spelers van de wedstrijdleider 
verwachten? 

 
Alleen het Stopkaartje neerleggen is geen bod. Noord heeft nog geen 
bieding gedaan en mag daarom nog kiezen uit al zijn biedkaartjes. 

 
Maar… zijn eerst neergelegde Stopkaartje duidt wel op een langere kleur. 

Stel dat noord kiest voor een 1-opening, of past, dan is de lucht wel flink 

gevuld met ongeoorloofde informatie voor partner zuid.  

 
Stel dat noord opent met 1, en zuid 2 biedt met een 2-kaart schoppen… 

Dan wekt zuid toch wel de indruk dat hij – door het getoonde Stopkaartje 
– rekent op minstens een 6-kaart schoppen. 

 
OW mogen overigens de informatie van het Stopkaartje wél gebruiken, 

maar dan wel geheel voor eigen rekening en risico.  

 
 

2. Zuid is leider in een 3SA-contract. In de ruitenkleur heeft hij: 

    

 A 4 3 2 

 7 6 5     V 8 

 H B 10 9 

 

Zuid speelt in de 6e slag B voor, waarop west na lang nadenken 5 

bijspeelt.  

De leider laat dummy 2 bij spelen, waarop oost de slag wint met V. 

 

Zuid voelt zich door west op het verkeerde been gezet en vraagt om 
arbitrage. 

 
Welke service zal de wedstrijdleider verlenen? 

 
 

 De wedstrijdleider laat doorspelen, met de toezegging dat hij na afloop 
de 6e slag en het vervolg tegen het licht zal houden. 
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 Na de laatste slag vergelijkt hij het resultaat met het aantal slagen dat 
de leider waarschijnlijk had gewonnen als west zijn 5 zónder 

denkpauze had bijgespeeld.  
 

 Hij legt aan de spelers uit dat zonder denkpauze 5 bijspelen van west, 

zuid waarschijnlijk dummy A had laten leggen, waardoor er geen 

ruitenslag verloren had kunnen gaan. 
 

 Als NZ meer slagen hadden gewonnen zonder de ruitensnit over west, 
past de wedstrijdleider het resultaat aan. 

 
 

3. Dezelfde zaak als vraag 2, met één belangrijk verschil: Nadat oost de slag 
won met V stond zuid op en zegt met stemverheffing tegen west dat hij 

niet tegen dit soort valsspelers wil spelen. 
Nu komt de wedstrijdleider spontaan naar de tafel. 

 

Wat mag je nu van de wedstrijdleider verwachten? 

 
 
Communicatie 

De wedstrijdleider wéét dat de beschuldiging van ‘valsspeler’ het begin 
kan zijn van een verstoorde relatie tussen deze twee spelers. Dat moet 

onmiddellijk worden rechtgezet. In het belang van de club én in het 
belang van beide spelers (en hun bridgepartners). 

 
Voordat je als wedstrijdleider het woord neemt, moet je voor jezelf 

vaststellen wat je allereerst wilt bereiken. Zuid zal zijn beschuldiging 
moeten terugnemen. Om dat te bereiken moet je het zuid zo 

gemakkelijk mogelijk maken die stap te zetten. Vooral het gevoel van 
vermeend gezichtsverlies moet je trachten op te heffen. 

 

Zo kun je iets – het liefst ontspannen – zeggen als: 
 

‘Ik kan mij goed voorstellen dat je je door wests denkpauze 
gepiepeld voelt. Maar de beschuldiging van ‘valsspeler’ gaat te 

ver. Ik zou het heel fijn vinden als je die uitspraak bijstelt naar 
‘een verdachte handeling. Neem weer plaats terwijl je mijn 

dringende advies op je laat inwerken én overneemt’.  
 

Daarmee verschuif je de kritiek op de persoon naar kritiek op de 
handeling van die persoon.  

 
Die aanpassing is noodzakelijk om de zaak inhoudelijk te kunnen 

behandelen. Dat voeg je zo nodig toe. 
 

Je tweede stap is richting westspeler. 
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‘We zijn het er over eens dat je denkpauze met drie kleine ruiten 
zuid op het verkeerde been heeft gezet en vreemd tot verdacht 

overkomt. Weet je nog waarover je nadacht?’ 
 

Ook west moet je ruimte geven voor een ontsnapping zonder al te veel 
gezichtsverlies. Zet personen nooit klem als je met ze verder wilt! Zo 

kan een speler er even niet bij zijn met z’n gedachten, even nadenken 
over een distributiesignaal of andere mooie gedachten… 

 
Wat wél vaststaat is dat west op geen enkele wijze voordeel wil halen 

uit zijn denkpauze en daarom volledig achter de correctie van de 
wedstrijdleider zal staan. 
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