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(Een dag later dan gebruikelijk om te voorkomen dat u denkt dat het een grap is ….) 
 

� De biddingbox 
 

In het onvolprezen blad BRIDGE dat u maandelijks wordt bezorgd, staat in de april-uitgave vanaf 

pagina 40 een leerzaam stuk over het gebruik van de biddingbox. Opvallend dat hierin het woord 

“regels” niet wordt gebruik, maar in plaats daarvan “etiquette”. Met andere woorden: hoe heurt het 

eigenlijk.  

Hoofdzaak is dat u éérst nadenkt en weet wat u gaat bieden, voordat uw hand naar de biedkaartjes 

gaat. Dan zijn we gelijk af van dat gezeur als iemand een paskaartje aanraakt en een tegenstander - 

ten onrechte - roept dat u MOET passen.  

 

Op bladzijde 105 van het mooie oranje boekwerkje “Spelregels voor wedstrijdbridge 2007” staat het 

“Biddingbox reglement”. Dat is wat dwingender dan een artikel in het bridgeblad. Bijvoorbeeld: 

Alerteren moet gebeuren door middel van de alertkaart; de speler die alerteert, is ervoor 

verantwoordelijk dat zijn tegenstanders zijn alert opmerken. Dus niet even achteloos het alertkaartje 

trekken en meteen weer terugsteken. 

 

Een speler kondigt een sprongbod aan door de stopkaart voor zich op tafel te leggen en daarna de 

biedkaarten van zijn bod op tafel te leggen; na enige tijd haalt hij de stopkaart weer weg. Zijn LT 

(linker tegenstander) mag pas bieden als de stopkaart weggehaald is. 

Er zijn nog steeds bridgers die denken dat het stopkaartje bedoeld is om u te waarschuwen dat er 

een sprongbod komt. Om te voorkomen dat u schrikt (of zoiets).  

 

Meestal valt er voor de LT wat na te denken na een sprongbod. Tenzij hij minimaal is en snel past. 

Zo weet zijn partner dat hij minimaal is en dat is – zoals dat heet - ongeoorloofde informatie. Door 

verplicht even (10 seconden) te denken (dus niet in de rondte kijken of tot 10 tellen) weet zijn 

partner niet of hij minimaal is of wat meer in zijn handen heeft.  

 

In het stukje in het bridgeblad staat de aanbeveling om na de bieding de biedkaartjes te laten liggen 

totdat er is uitgekomen. Zo kan worden voorkomen dat iemand uit de verkeerde hand uitkomt, 

omdat hem de bieding niet meer zo goed op het netvlies staat. Of dat de speler links van het eindbod 

zijn biedkaartjes snel in het bakje stopt, wellicht om te voorkomen dat zijn partner iets gaat bieden. 

Dus netjes na het eindbod 3x pas op tafel en daar laten liggen.  

En als ze er tóch nog liggen, leg dan het biedkaartje van het eindbod tijdens het afspel midden op 

tafel. Dat mag bij ons sinds kort. Dan kunnen we steeds zien wat er wordt gespeeld. Dat wordt 

weleens vergeten. Ja, dat geheugen . . . . 

 

Ruud Koningen 
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� Drives 

 

Dinsdag 11 april: Paasdrive / Bert Schreudertrofee 

 

Nu het competitieseizoen ten einde loopt, is het voor hen die niet zonder dat kaartspelletje kunnen, 

misschien raadzaam de lijst met drives in de gaten te houden. 

Interessante drives in de “directe” omgeving worden zoveel mogelijk vermeld op onze eigen site. 

(u weet wel: www.bcbe.nl � drives). 

Maar er zijn er uiteraard veel meer: wel even zoeken op de site van de NBB. 

(www.bridge.nl � wedstrijden � Agenda � open drives en toernooien) 

 

*** 

 

 

 

 

 
 

 

Dinsdag 25 april 2017 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrouwen verbazen zich over  

 hoeveel mannen vergeten. 

 Mannen over hoeveel vrouwen zich herinneren! 


