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Nummer 506, 14 maart 2013, verschijnt elke donderdag, Voor gewone bridgers! 
 
Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: 
rob.stravers@upcmail.nl 
 
Redactie: 

Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (trainingskost, communicatie en eindredactie) 

De Bridge Training is gratis!  
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers. Mits je dat 
uitsluitend doet over reeds gepubliceerd werk!  

Eindejaars bridgedrive en diner 
Winst wil ik niet maken, daarvoor vind ik het schrijven namelijk veel te leuk. 
Eind december bridge en dineer ik van dat geld met mijn vaste steunen en 
toeverlaten. Onder degenen die een bedrag overmaken verloot ik extra 
plaatsen aan zowel de bridge- als dinertafels.  

Opgelet! Vermeld in de omschrijving ook je voornaam!  
Ik weet anders niet wie ik moet bedanken en mee moet laten loten! 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 
Als je leider mag zijn in een troefcontract is een van de eerste vragen of je wel of 
juist niet moet beginnen met ‘troefspelen’. Op dát expliciete vraagstuk gaan we in 
deze aflevering trainen. 
 
Wanneer begin je met troefspelen? 

In de meeste contracten moet je daarmee beginnen. Om te voorkomen dat 
de tegenstanders vervelende aftroevers maken.  

 
Wanneer moet je niet met troefspelen beginnen? 

Als daarmee troefkaarten verdwijnen waarmee je extra slagen kunt maken 
door ermee af te troeven.  

 
Kijk in alle rust naar de volgende vijf spellen, en stel alleen vast of je wel of niet de 
tweede slag begint met de troefkleur. 
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Spel 1  Spel 2  Spel 3  Spel 4  Spel 5 
♠ 10 9 8 7  ♠ 4 3 2  ♠ 3 2   ♠ 9 8 7 6  ♠ 3 2 
♥ 6    ♥ 4 3 2  ♥ 2   ♥ A 3 2  ♥ 7 6 5 4 3 2 
♦ A 5 4 3 2  ♦ A H V B 10 ♦ 6 5 4 3 2  ♦ V   ♦ - 
♣ A 3 2  ♣ 3 2   ♣ 6 5 4 3 2  ♣ 6 5 4 3 2  ♣ A H V B 10 
 
♠ A H V B  ♠ A H 7 6 5  ♠ A H V B 10 9 ♠ H V B 10  ♠ A H V B 10 
♥ A 5 4 3 2  ♥ A 6 5  ♥ A 4 3  ♥ 6 5 4   ♥ A H 
♦ 6   ♦ 8   ♦ A H   ♦ A H 2  ♦ 6 5 4 3 2 
♣ H 5 4  ♣ A H 5 4  ♣ A H   ♣ A H V  ♣ 2 
 
Contract: 6♠ Contract: 6♠ Contract: 6♠ Contract 6♠ Contract: 6♠ 
Uitkomst: ♣V Uitkomst: ♥H Uitkomst: ♣V Uitkomst: ♥H Uitkomst: ♥V 
Troefspelen? Troefspelen? Troefspelen? Troefspelen? Troefspelen? 
 
Nog even de kernpunten van een speelplan voor een troefcontract op een rij: 
 
1. Je laat dummy pas een kaart bijspelen nádat je jouw speelplan hebt gebouwd. 

Tip! Pak als je dummy bent niet alvast een kaart als je in de uitgekomen 
kleur alleen maar lage kaarten hebt. Zelfs met een singleton (één kaart) in de 
uitgekomen kleur houd je je handen uit de buurt van die kaart! Daarmee 
stimuleer je op correcte wijze dat je partner eerst een speelplan maakt! 

 
2. Tel allereerst de mogelijke verliesslagen.  

Vooral voor beginners is dat (veel) gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat is 
in godsnaam een verliezer, hoor ik vaak denken. Bij de antwoorden op deze 
vijf spellen zal ik daar extra op ingaan.  
 
Tip! Zoek naar de verliezers vanuit de hand met de meeste troefkaarten; dat 
is meestal het overzichtelijkst. 

 
3. Zoek naar mogelijkheden om de gevonden verliezers te voorkomen.  
 Het voorkomen van verliezers zit meestal in een bijkleur van ongelijke lengte.  
 Voorbeeld: 

Schoppen is troef: harten en klaveren zijn dus ‘bijkleuren’; voor het overzicht 
laat ik de andere kleuren weg. 
 
 Spel A  Spel B 
 ♥ 2   ♥ 2 
 ♣ 4 3 2 
 
 ♥ A H V  ♥ A 4 3 
 ♣ A 6 5 
 
In spel A tel je twee verliesslagen in de klaveren. Het aantal kaarten in de 
hartenkleur is ongelijk. De twee klaverenverliezers voorkom je door op de 
tweede en derde hartenslag twee klaverenkaarten van noord op te ruimen. 

 
 En in spel B speel je ♥A en troef je ♥4 en ♥3 in noord, vóórdat je troeftrekt. 
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De antwoorden 
 
Spel 1 
♠ 10 9 8 7 
♥ 6   
♦ A 5 4 3 2  
♣ A 3 2  
 
♠ A H V B  
♥ A 5 4 3 2   Contract: 6♠ 
♦ 6    Uitkomst: ♣V 
♣ H 5 4   Troefspelen? 
 
We tellen dus allereerst de mogelijke verliezers. Aan de tip om dat te doen vanuit 
de hand met de meeste troeven, hebben we in dit spel niets; beide handen hebben 
immers evenveel troefkaarten. 
 
We gaan tellen vanuit de zuidhand. Dat zijn we het meest gewend. 
 

• We hebben de hoogste schoppenkaarten; in schoppen tellen we dus geen 
verliezer. 

• Maar dan de hartens… Zuids ♥5 4 3 2 zijn vier mogelijke verliezers.  
• In ruiten telt de zuidhand geen enkele verliezer: we mogen erop rekenen dat 

♦6 liefdevol zal worden beschermd door dummy’s ♦A. 
• En in klaveren? Zuid heeft twee lage klaveren, waarvan één op dummy’s ♣A 

weg kan. Dus tellen we één klaverenverliezer. 
 
Samenvattend: we tellen vijf mogelijke verliezers: vier in harten en één in 
klaveren. 
 
De volgende stap is: hoe kunnen we zoveel mogelijk verliesslagen voorkomen? 

Daar hoeven we niet lang voor te zoeken… Door zuids vier lage hartens in 
noord te troeven. Liefst alle vier. En daarmee is de kernvraag beantwoord: 
we mogen beslist niet troeftrekken. Sterker… als west in plaats van met ♣V 
met troef was uitgekomen, zou dat fataal zijn, omdat we dan maar drie van 
de vier lage hartens kunnen troeven. 

 
Er is nog één belangrijk aandachtspunt, een punt dat ook door ervaren spelers 
soms uit het oog wordt verloren. Maak ook de tweede hoge klaveren vóórdat je aan 
het heen en weer troeven (cross ruffen) begint. OW hebben samen vijf troeven. Die 
alle vijf lager zijn dan die van jou. Als ze niet kunnen bekennen op een rode kleur, 
zullen ze niet troeven maar graag hun klaverenkaarten opruimen. Als jij dan pas ná 
het cross ruffen je tweede klaveren als twaalfde slag wilt maken, zal die beslist 
worden afgetroefd. En dan ben je ondanks je prachtige troefaanpak toch nog eentje 
down! 
 
We beginnen met ♣A en ♣H; ♦A, ruiten getroefd; ♥A, harten getroefd, ruiten 
getroefd, harten getroefd, net zolang tot alle troeven op zijn. OW mogen dan 
vechten om de 13e slag. 
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Spel 2 
♠ 4 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A H V B 10 
♣ 3 2   

♠ V 9 8    ♠ B 10 
♦ 9 7 6 5 4    ♦ 3 2 

♠ A H 7 6 5  
♥ A 6 5  
♦ 8   
♣ A H 5 4  
 
Contract: 6♠ 
Uitkomst: ♥H 
Troefspelen? 

 
Ook nu tellen we eerst de mogelijke verliesslagen, vanuit de zuidhand. 
 

• In schoppen zullen we beslist een slag verliezen. We gaan ervan uit dat de 
vijf ontbrekende schoppens 3-2 zitten. Dat is gelukkig ook de grootste kans. 
Maar ook dan hebben OW na het slaan van ♠AH de laatste hoge troefkaart. 

• In harten tellen we twee verliezers. 
• In ruiten niet één, dankzij noords hoge ruitens. 
• En in klaveren de twee laagste klaveren. 

 
Totaal tellen we dus vijf verliezers. 
 
Dan de zoektocht naar het voorkomen van verliesslagen.  

Dat is in dit spel moeilijk, omdat we verschillende mogelijkheden zien. ♣A, 
♣H, ♣4 getroefd is daar één van. Het grote nadeel van deze speelwijze is, dat 
OW heel graag zullen meetroeven. Dus spelen op klaverenaftroevers is een 
doodlopende weg. 
Wat veel aangenamer oogt is de machtige ruitenkleur van noord. Omdat zuid 
maar één ruitentje heeft, kunnen we van de vijf dreigende verliesslagen liefst 
vier verliezers op de ruitens opruimen! Dan blijft één verliezer over, maar dat 
mag! We spelen immers ‘slechts’ 6♠. Maar hoe benutten we de ruitens? Als 
we die meteen na ♥A afdraaien, zal oost of west zeer waarschijnlijk de derde 
ruitenslag al aftroeven. Met de ruiten- en schoppenverdeling zoals in dit spel, 
verlies je dan in ieder geval twee schoppenslagen. 

 
De veilige speelwijze: 

Na ♥A sla je ♠A en ♠H. En dán ♦8 naar ♦A, gevolgd door de hele 
ruitenkolonie. De laatste hoge schoppen laat je dus zitten. Op ♦H en ♦V ruim 
je allereerst ♥6 en ♥5 op! OW mogen troeven; dat is dan wel met hun vaste 
troefslag. Zodra jij weer aan slag bent, speel je ♣AH en steek je over naar 
dummy door een lage klaveren af te troeven. En dan verder met de overige 
ruitens waarop in ieder geval nog een klavertje de deur uit kan. 
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Spel 3 
♠ 3 2  
♥ 2  
♦ 6 5 4 3 2 
♣ 6 5 4 3 2 
 
♠ A H V B 10 9 
♥ A 4 3   
♦ A H 
♣ A H 
 
Contract: 6♠ 
Uitkomst: ♣V 
Troefspelen? 
 
Vanuit de zuidhand tellen we slechts twee mogelijke verliezers: ♥3 en ♥4. 
 
Die kunnen we nergens op kwijt. De enige redding is aftroeven in dummy! 
 
Dus spelen we na ♣A: ♥A; ♥3 getroefd; ♦2 naar ♦A; ♥4 getroefd; ♦3 naar ♦H en 
dán pas troefspelen! Zo maak je zelfs een overslag. 
 
Waarom in ruiten oversteken? Omdat west in klaveren uitkwam. Misschien is hij 
daar heel lang in, waardoor een aftroever van oost dreigt! Inderdaad, in bridge 
vertrouw je niemand!  
 
Spel 4 
♠ 9 8 7 6 
♥ A 3 2  
♦ V   
♣ 6 5 4 3 2  
 
♠ H V B 10  
♥ 6 5 4  
♦ A H 2  
♣ A H V  
 
Contract 6♠ 
Uitkomst: ♥H 
Troefspelen? 
 
Beslist niet! OW maken dan meteen ♠A, gevolgd door twee hartenslagen! 
 
Na ♥A speel je ♦V; dan ♣2 naar ♣A; op ♦AH verlaten dummy’s ♥2 en ♥3 het front, 
en dán pas is het tijd om troef te spelen!  
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Spel 5 
♠ 3 2 
♥ 7 6 5 4 3 2 
♦ - 
♣ A H V B 10 
 
♠ A H V B 10 
♥ A H 
♦ 6 5 4 3 2 
♣ 2 
 
Contract: 6♠ 
Uitkomst: ♥V 
Troefspelen? 
 
Vooral een kwestie van verliezers tellen. In de zuidhand tel je er vijf, allemaal in 
ruiten. En natuurlijk zie je dummy’s mooie klaveren. Daar kunnen echter maar vier 
ruitenverliezers op weg. Als we meteen de troeven ophalen en dan de klaveren 
afdraaien, maken we met ♥AH mee precies twaalf slagen. Maar… als je een 
overslag kunt maken, neem je die natuurlijk mee. Dus begin je na ♥A met het 
aftroeven van één ruitentje. Dan noords laatste troef naar zuids vijfkaart en alle 
klaveren en hartens voor 6♠+1. 

 

 
Voor de meer ervaren spelers 
 
Spel 1 
 ♠ 3 2 
 ♥ 2 
 ♦ A 4 3 2 
 ♣ A H 5 4 3 2 
 
 ♠ A H V B 5 4 
 ♥ 4 3 
 ♦ H 7 6 5 
 ♣ 6 
 

Tegen jouw beslist niet pessimistische 6♠-contract, start west met ♥A, 
gevolgd door ♠7, oost ♠10. 
 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 
 ♠ 3 2 
 ♥ 2 
 ♦ A 4 3 2 
 ♣ A H 5 4 3 2 
 
 ♠ A H V B 5 4 
 ♥ 4 3 
 ♦ H 7 6 5 
 ♣ 6 
 

Tegen jouw beslist niet pessimistische 6♠-contract, start west met ♥A, 
gevolgd door ♠7, oost ♠10. 
 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Dit spel ligt mooi in de lijn van wel of niet meteen troefspelen.  
We beginnen met het tellen van de mogelijke verliezers:  
Twee in harten, waarvan we er al één (de eerste slag) kwijt zijn en twee in de 
ruitenkleur (één als de ontbrekende ruitens 3-2 zitten). 
 
We tellen nu dus nog drie dreigende verliezers (één harten en twee ruitens), 
die we alle drie moeten voorkomen om het contract te kunnen maken! 
 
Er zijn ook mogelijkheden om verliezers te voorkomen: 
We kunnen zuids laatste harten aftroeven met die ene troef die er nog ligt en 
een ruiten op noords tweede hoge klaveren. Maar dan zijn we er nog niet; we 
zullen dan nog steeds een ruitenslag afgeven. 
 
Onze enige redding ligt in het benutten van de klaverenkleur. We missen zes 
klaveren. De kans dat die 4-2 zitten is groter dan 3-3. Uitgaand van 4-2, 
moeten we twee lage klaveren in zuid troeven. De 5e en 6e klaveren zijn dan 
vrij, waarop we in zuid twee ruitens kunnen opruimen.  
 
We moeten voor het maken van noords twee laatste klaveren wel voldoende 
keren naar dummy kunnen oversteken. En dat heeft alles te maken met de 
volgorde waarmee we de bruggen nemen. We zien drie bruggen: 
Zuids laatste harten aftroeven, een lage ruiten naar ♦A en ♣6 naar ♣A. 
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Spel 1  Speelplan 
 
 ♠ 3 2 
 ♥ 2 
 ♦ A 4 3 2 
 ♣ A H 5 4 3 2 
 
 ♠ A H V B 5 4 
 ♥ 4 3 
 ♦ H 7 6 5 
 ♣ 6 
 

Tegen jouw beslist niet pessimistische 6♠-contract, start west met ♥A, 
gevolgd door ♠7, oost ♠10. 
 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Neem ♠10 met ♠A; ♣6 naar ♣A; ♣2 getroefd; ♥4 getroefd; ♣3 hóóg getroefd; 
dan de ontbrekende troeven ophalen en naar noords ♦A om op noords ♣H en 
de laatste twee klaveren je ruitens te lozen. 
 
Merk op dat je in de oversteekproblemen komt als je zou beginnen met het 
aftroeven van zuids laatste hartentje of de oversteek naar ♦A… Want dan 
kom je een entree te kort in dummy. 
 
Het is ook niet goed na ♣A meteen ♣H te spelen en dán ♣2 te troeven, want 
het risico dat oost of west een 2-kaart klaveren heeft, en dus meetroeft, is 
groot. 

 
Spel 2 
 
Noord gever/Allen kwetsbaar 
       Noord 
       Opent 1♥ 
 
Westhand A Westhand B  West  Oost   Oosthand 
♠ 7 6 3  ♠ A 9 7  A B  ??  ♠ H B 2 
♥ H 10 3  ♥ 8 7   ?? ??  ??  ♥ 2 
♦ H 9 5 3 2  ♦ H 9 5 3 2       ♦ B 
♣ 8 7   ♣ 8 7        ♣ A H V B 10 5 4 3 
 
De eerste vraag is natuurlijk: wat biedt oost na noords 1♥-opening? 
 
En de tweede vraag: hoe gaat het bieden verder met westhand A en met  
westhand B. 
 
Ik geef alleen een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 
Noord gever/Allen kwetsbaar 
       Noord 
       Opent 1♥ 
 
Westhand A Westhand B  West  Oost   Oosthand 
♠ 7 6 3  ♠ A 9 7  A B  ??  ♠ H B 2 
♥ H 10 3  ♥ 8 7   ?? ??  ??  ♥ 2 
♦ H 9 5 3 2  ♦ H 9 5 3 2       ♦ B 
♣ 8 7   ♣ 8 7        ♣ A H V B 10 5 4 3 
 
De eerste vraag is natuurlijk: wat biedt oost na noords 1♥-opening? 
 
En de tweede vraag: hoe gaat het bieden verder met westhand A en met  
westhand B. 
 
Oost heeft een zeer extreme hand. En ik weet niet hoe dat komt, maar vooral 
minder ervaren spelers lijken de meeste extreme handen te krijgen!  
Extra reden voor minder ervaren spelers om daar gericht naar te kijken.  
 
Oost zit na noords 1♥ opening voor het blok. Met hartenopvang bij partner west is 
3SA vrijwel zeker voor het neerleggen. Oost heeft al acht slagen in het vat. 
Maar zónder hartenopvang wordt - door de vrijwel zekere hartenuikomst - 3SA een 
ware ramp. Met westhand A is 3SA dicht; met westhand B kansloos. 
 
Oost zou dus eigenlijk een bod moeten hebben waarmee hij west vraagt met een 
hartenopvang 3SA uit te bieden. 
 
Waarschijnlijk weet je dat je partner in ieder geval kunt laten spreken met een bod 
in de kleur van de tegenpartij. Daar zal hij ook nooit op passen, omdat het vrijwel 
is uitgesloten dat je zelf wilt spelen in de kleur van de tegenpartij. 
Nadeel van 2♥ is echter dat je daarmee een zeer sterke hand belooft, 
mancheforcing. Zonder interesse in een hartenstop. Dat valt dus af… 
 
AdvG: 
Paren die Ghestem of Michaels cuebid op hun systeemkaart hebben staan, 
gebruiken de enkele verhoging van de openingskleur van de tegenpartij al voor een 
heel andere boodschap. 
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Spel 2  Passende biedafspraak 
 
Noord gever/Allen kwetsbaar 
       Noord 
       Opent 1♥ 
 
Westhand A Westhand B  West  Oost   Oosthand 
♠ 7 6 3  ♠ A 9 7  A B  3♥!  ♠ H B 2 
♥ H 10 3  ♥ 8 7   3SA 3♠  pas 4♣ ♥ 2 
♦ H 9 5 3 2  ♦ H 9 5 3 2   -- pas    ♦ B 
♣ 8 7   ♣ 8 7        ♣ A H V B 10 5 4 3 
 
De eerste vraag is natuurlijk: wat biedt oost na noords 1♥-opening? 
 
En de tweede vraag: hoe gaat het bieden verder met westhand A en met  
westhand B. 
 
Voor handen, waarbij je alleen maar wilt weten of partner opvang heeft in de kleur 
van de tegenpartij, kun je dat vragen met een sprongcue. Partner zal in dat geval 
met die gevraagde opvang 3SA bieden. En zonder die steun de laagst mogelijke 
kleur, op zoek naar jouw lange kleur. En als west A in een klaverencontract 
minstens twee slagen meeneemt, zou hij daar nog 5♣ van kunnen maken. 
 
Voor alle duidelijkheid: een ‘sprongcue’ in een hoge kleur gebruik je om partner 
naar een stop in die kleur te vragen. Met een stop biedt partner 3SA, zonder stop 
de laagst mogelijke kleur. En met de gegeven oosthand, met de supersterke lange 
lage kleur, is deze afspraak een uiterst nuttig biedinstrument, Dit alles natuurlijk 
wel alerteren! 
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Lezers 
Mailen 

 
 

 
Mag je ‘notuleren’ tijdens het bridgen? 
Mag je het biedverloop van spellen vastleggen ? 
 
Dat doe ik namelijk vaak. (biedverloop + uitkomst van spellen vastleggen 
voor analysedoeleinden achteraf.) 
 
Inmiddels heb ik twee keer meegemaakt dat een tegenstander mij 
attendeerde op het feit dat dit niet conform de spelregels (zoals 
weergegeven in het spelregelboekje 2007) zou zijn. 
 
Ik geef het woord aan Ad Cosijn, secretaris van de Weko. 
 
Hier geldt artikel 7 van het Wedstrijdreglement: 
Artikel 7 

Gebruik van scoreformulieren en systeembeschrijvingen 

1. Behoudens het in dit artikel toegestane mogen door spelers tijdens een 
ronde geen aantekeningen worden gemaakt. 

2. De gegevens betreffende een spel worden door Noord op de 
vastgestelde wijze vastgelegd, tenzij de WL toestemming geeft dat 
iemand anders het doet of tenzij het RB een officiële scorer heeft 
aangewezen. 

3. Het is spelers toegestaan aantekening te houden van het contract, de 
leider, het resultaat, de score en de uitkomst. Deze aantekeningen 
mogen niet zichtbaar zijn voor spelers die het spel nog moeten spelen. 

4. Buiten de in artikel 6 lid 2 en lid 4c en de in lid 3 van dit artikel 
bedoelde gegevens mogen de spelers tijdens het bieden en spelen geen 
reglementen, aantekeningen of andere bescheiden raadplegen. 

Zoals bij viertallenwedstrijden gebruikelijk mag je dus de uitkomst 
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noteren op het viertallenbriefje, net zoals we aanbevelen dat de gegevens 
voor de bridgemate voor zover mogelijk al meteen na de biedperiode 
worden ingevuld. 

Bij parenwedstrijden waar scoreboekjes worden gebruikt, (o.a. bij alle 
bondswedstrijden) mag je deze gegevens ook noteren. Het is conform het 
WR en de spelregels dus niet toegestaan het biedverloop te noteren of 
andersoortige geheugensteuntjes te gebruiken. 
 
Nieuwe regel? 
Ik had een probleem met de clubleider. 
Zij waren onze tegenstanders. Nadat wij klaar waren met bieden stopten 
mijn partner en ik onze biedkaartjes in het bakje.  
Onze clubleider werd daar boos over en zei:  

‘We passen de nieuwe regels toe. De biedingen blijven liggen tot 
het contract is ingevoerd en blind is uitgekomen. Dan gaan de 
biedkaartjes in de boxen en wordt er gespeeld.’  
 

Ik heb het op de andere clubs nog niet meegemaakt. Ik was heel erg 
verbaast en het volgende spel ruimen we weer op (per ongeluk). 
Mijn vraag is: zijn dat nieuwe regels en word het meer gedaan?  
Moet ik dat maar aanleren of????? Ja, ik heb er vraagtekens bij. 
Ik hoop dat je mijn vraag kunt beantwoorden ik ben bereid me aan te 
passen. Maar als het alleen zijn regeltje is, pas ik ervoor.  
Er zijn veel mensen heel boos op hem geworden (hij is niet makkelijk). 
Maar hopelijk doet hij alleen maar zijn best. 
 
Antwoord 
 
Ik zie twee problemen: 

1. Het ontbreken van een hoffelijke houding. 
2. Onduidelijkheid over het ‘wettelijke’ moment van biedkaartjes opruimen. 

 
In volgorde van belangrijkheid. 
 
Het ontbreken van een hoffelijke houding 
Onder een hoffelijke houding versta ik vooral een hoge mate van voorkomendheid. 
Voorkomen dat iemand zich ergert of ongemakkelijk voelt.  

Als een speler meent dat een tafelgenoot zich niet houdt aan een geldende 
regel, mag dat geen reden zijn om onhoffelijk te worden. En een boze 
houding valt beslist niet onder hoffelijk. In plaats daarvan vertel je wat 
volgens jou de regel is. En de clubleider is bij uitstek de persoon die daarbij 
het nut kan uitleggen van die regel. 
 
Wanneer je weet dat een speler het heel aangenaam vindt om de 
biedkaartjes nog even te laten liggen, mag die wens op zich niet een reden 
zijn om ze dan juist meteen op te bergen. 

 
Tot zover het hoofdstuk hoffelijkheid. 
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Het wettelijke moment van biedkaartjes opruimen 
Vooral de omschrijving ‘de nieuwe regels’ roept bij mij verbazing op. 
 
In het vorige wedstrijdreglement stond namelijk dat de biedkaartjes moesten 
blijven liggen tot de uitkomst. Omdat vrijwel iedereen automatisch de biedkaartjes 
opruimt na de laatste pas, is die regel in het nieuwe Wedstrijdreglement (1 
september 2008) weggelaten. 
 
Er is dus sinds 1 september 2008 geen spelregel die aangeeft op welk concreet 
moment de biedkaartjes moeten worden opgeruimd! Als het maar gebeurt ná de 
laatste pas en vóórdat het spelen begint, dus voor het openleggen van de 
uitkomstkaart. 
 
Zie ook de Gids voor bridge, pagina 21. 
 
Hoe gaan we correct om met deze opruimruimte?  

Heel eenvoudig! Als een speler na de laatste pas graag nog even alle 
biedkaartjes wil bekijken, kan die dat zeggen. En dan wachten alle spelers 
met het opruimen. Hebben alle spelers genoeg gezien, dan kan het zeker 
geen kwaad om het eindbod meteen in te voeren als je met Bridgemate 
speelt en de biedkaarten op te ruimen. Het meteen invoeren verkleint het 
risico van onduidelijkheid daarover. Ik adviseer de invoerder daarom te 
vertellen wat hij invoert. 
 
AdvG: 
Wat zou het voordeel kunnen zijn van het even laten liggen van de 
biedkaarten? Na een gecompliceerd biedverloop heeft degene die moet 
uitkomen het soms moeilijk. In de praktijk hoor je dan soms de vraag: ‘Hoe 
ging de bieding ook al weer?’ Dan kan er een kakofonie van gedane biedingen 
ontstaan. Om dit te voorkomen laat ik, zeker na een moeizaam en langdurig 
biedverloop, de kaartjes liggen tot de ‘uitkomer’ zijn beslissing heeft 
genomen. Kan in bovenstaand geval tevens een hoffelijk gebaar zijn ten 
aanzien van deze onhoffelijke clubleider als die moet uitkomen. 


