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� De (nieuwe) spelregels 4 

 

 

 

 

 
 

 

Grappig dat sommige spelregels door overlevering vastgeplakt zitten in ons brein. Neem nou de 

kreet “in één adem”. Adem had je heel vroeger in het biddingboxloze tijdperk nodig om te bieden. 

Maar nu alleen nog maar om een kaart uit de blinde te laten spelen. Dus we hebben het nu over dat 

laatste: de leider noemt een te spelen kaart uit de blinde en noemt heel snel een andere kaart. “Ik 

heb het in één adem veranderd”. Je zal maar astma hebben … 

“Gespeeld is gespeeld” roepen de tegenstanders en meestal hebben ze gelijk. Maar – zoals zo vaak – 

zijn er uitzonderingen op deze vaste waarde in het leven. Artikel 41C4b: De leider mag een 

onbedoeld aangeduide kaart van de blinde veranderen tot hij een kaart speelt uit zijn eigen hand. 

Hij mag de kaart veranderen na een verspreking, maar niet na concentratieverlies of een 

verandering van gedachte. De arbiter moet daar dus altijd bij komen en die heeft de ondankbare 

taak te bepalen of de genoemde kaart al dan niet onbedoeld aangeduid was. 

 

Die ademregel lijkt een beetje op de regels over de denkpauze. Ik moet u wéér teleurstellen: ook 

daar zijn geen regels voor! Zelfs het woord pauze (zonder denk) komt praktisch niet voor in het 

spelregelboekje. 

Dan maar weer een adembenemend artikel 16B1: Elke anderszins (anders dan bepaald in artikel 

16A) verkregen informatie van de partner die een bieding of een speelwijze zou kunnen suggereren, 

is ongeoorloofd. Voorbeelden daarvan zijn opmerkingen, antwoorden op vragen, onverwachte 

alerts of het niet alerteren, een onmiskenbare aarzeling, ongewone snelheid, bijzondere nadruk, 

intonatie, gebaar, beweging of hebbelijkheid. Een “onmiskenbare aarzeling” klinkt een stuk korter 

dan een denkpauze. Gebruik het woord denkpauze dus nóóit meer. Elke aarzeling brengt 

(ongeoorloofde) informatie over naar partner of tegenpartij. Dat wil niet zeggen dat de partner 

gebruik zal maken van die informatie, maar zijn bieding mag niet de indruk wekken gesuggereerd te 

zijn door dergelijke informatie. Na een al dan niet korte aarzeling is het niet zo dat zijn partner “er 

uit is gedacht”. Ook al zo’n vastgeroest zinnetje, dat het spelregelboekje nooit heeft gekend. Partner 

mag bieden wat hij wil, maar zijn bod moet onloochenbaar niet gesuggereerd zijn door de aarzeling. 

Weer zo’n woord: onloochenbaar. U snapt nu zeker wél dat de opleiding voor arbiter niet gemakkelijk 

is. En dat problemen aan tafel niet effetjes door een onopgeleide kunnen worden opgelost. 

 

Zoals vorige keer beloofd iets over Artikel 74 “optreden en fatsoen”. 

Heeft u dit artikel al gelezen? Nee? En u beweert een hekel te hebben aan een mes op tafel?? Dat u 

voor de gezelligheid bridget??? Tis dat Dirk boos wordt als het complete artikel in het aan-signaal 

moet worden weergegeven. Ik zou dat graag doen. Voor u. Voor iedereen. 

Dan maar één regeltje: Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te 

vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het 

genoegen van het spel zou kunnen verstoren. 
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Nou, dat beseffen een hoop ik-bridge-voor-de-gezelligheid-bridgers niet zo erg. Op luide toon de 

partner vertellen hoe het wél had gemoeten. Na het spelen, dat zou nog kunnen. Maar tijdens het 

afspel, of erger nog, meteen nadat de dummy z’n kaarten op tafel uitspreidt. Hele discussies. En de 

tegenstanders maar wachten. Alsof die niet bestaan. Dat mag dus allemaal écht niet. Durf – als 

tegenstander – er iets van te zeggen. Bescherm uzelf. Of beter nog: roep de arbiter! Lang niet zo erg 

als het eeuwigdurend debat van die andere twee. 

Ik ben wel eens naar de WC gegaan tijdens zo’n napraatsessie… Hadden ze het nóg niet in de gaten! 
 

Ruud Koningen 
 

*** 

 

� Dinsdag 5 december werd er geviertald 
 

Viertallen op Sinterklaasavond tussen het dennengroen en de Kerstballen. De Organisatiepiet had 

het weer dik voor elkaar! 

18 Paren hadden zich opgegeven om de Sinterklaasavond toch enigszins op heilige grond door te 

brengen; in de foyer van Ons Koningsoord waar onze bridgeclub haar domicilie heeft, al helemaal 

fraai in kerstsfeer gebracht. Voor diegene, die op deze avond toch graag een kaartje wilde leggen, 

was er een viertallenavond georganiseerd. Weer eens iets anders dan een reguliere parenwedstrijd.  

Eigenlijk een hele zuivere manier van wedstrijdbridge, omdat je nevenpaar in bijv. Noord-Zuid 

dezelfde spellen speelt die jij net in Oost-West hebt tegengespeeld en zo mogelijk het een en ander 

recht kan zetten wat in jullie voordeel kan uitvallen. 

In groep A streden 6 viertallen in 3 rondes van elk 3 spellen tegen elkaar en in de B lijn deden 3 

viertallen met elkaar een triootje, iedere ronde 5 spellen. Deze laatste spellen kwamen uit een 

geheime “zak”. Hoofd Piet had alle teams toepasselijke namen gegeven, zoals team Amerigo, 

Marsepein, Surprise, Pepernoten, Zwarte Piet, zelfs een formatie van Sinterklazen, het team uit 

Spanje, een team genaamd Speculaas en vier bemanningsleden van de Stoomboot. 

Sommige leden hadden nog nooit een viertallenwedstrijd gespeeld en dit was dus even wennen, 

maar dat verliep heel snel. Alleen het uitrekenen was wat lastiger, alles moet nl. met het “handje en 

uit het koppie” berekend worden.  

Spelen wat je denkt te halen, is het devies, overslagen tellen niet. Gokken is meestal dodelijk, en 

denken dat je wijzer bent dan Sinterklaas is uit den boze. Dus ging het wel eens ergens 4-down, wel 

of niet gedoubleerd, terwijl het nevenpaar dan later netjes binnen de “lijntjes” bleef. Eens werd er 

een 3-sanscontract geboden dat dik down had gemoeten (stom geboden) maar een van de 

tegenspelers geloofde nog zo in de Goedheiligman, werd even verblind door die reusachtige maan 

door de bomen, zag toen het signaal van zijn maatje niet en bezorgde de “bofkont” zelfs een 

overslag!  

Op Sinterklaasavond gebeuren altijd de meest gekke, onverwachte dingen dus ook op bridgegebied. 

Het was een leuke avond en er werd nog even gezellig nagepraat.  

Rang Team IMP voor IMP tegen IMP totaal 
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De teams bestonden uit de volgende deelnemers. 

Team Amerigo: Sjef Vorstenbosch, Ruud Koningen, Corry Brok en Paula Jansma. 

Team Pepernoten: Jo Denissen, Ria Denissen, José van Iersel en Harrie van Iersel.   

Team Marsepein: Paula Krauwels, Rien Brooymans, Jacqueline v. Gulik en Frans v. Gulik.  

Team Sinterklaas: Jetty Groels, Francis Braat, Jeanne Adams en Monique Bensing 

Team Spanje: Kees Zebregs, Bert Piersma, Ine Bierhuizen en Hanneke de Vries 

Team Speculaas: Ine Bouwman, Berry v.d. Donk, Jaap Breedveld en Jeanne de Kort 

Team Stoomboot: Chris Bastin, Frans Vromans, Lambert Kemerink en Cynthia Rijken 

Team Surprise: Jan Pijnenborgh, Babs Vorstenbosch, Marij Bienert en Nel Balke 

Team Zwarte Piet: Peter de Wilde, Wilma de Wilde, Lenie v.d. Ven en Rietje Pieterse 
 

Hanneke de Vries 

*** 

 

� Drives 

 

• Dinsdag 19 december: Kerstdrive    

 

 

 

• Mogelijk ten overvloede wijst de redactie u nog maar eens op het feit dat op onze site 

www.bcbe.nl interessante drives in de directe omgeving staan vermeld. 

 Uiteraard kunt u alle drives ook vinden op de Evenementenkalender District Midden Brabant 

 

*** 

� Prijsvraag 

 

Allereerst de oplossing van puzzel 5 
  

Om 3 SA te kunnen maken heb je vier Klaverslagen nodig en klaveren in een 4-3verdeling 

Dat betekent dat je ♣B niet over kunt nemen, want zoals hier verdeeld maak je dan maar drie 

klaverslagen. Dan moet je wel, om de klavers vrij te spelen twéé keer in zuid kunnen oversteken. 

Dus: Je neemt de eerste slag in Noord. In slag twee speel je ♣B, die niet genomen wordt. In slag 

drie steek je over naar ♦H en dwingt vervolgens ♣A eruit. De tegenpartij zal ♠B spelen, die dek je 

en zij kunnen dan drie schoppenslagen maken. 

Spelen zij geen schoppen maar weer harten, dan is die voor ♥A. Waarna je na de klaverslagen nog 

twee ruitenslagen maakt. Samen negen slagen: 2 harten-, 3 ruiten- en 4 klaverslagen 

 

Het hele spel: ♠ H 9 7 5 3 

   ♥ H 6 3 

   ♦ A V 6 4 

   ♣ B 

♠ B 6  N  ♠ A V 10 4 

♥ V 9 8 5 2 
W 

 
O  

♥ B 10 

♦ 9 7  ♦ B 10 4 3 

♣ A 9 8 2  Z  ♣ 7 6 4 

   ♠ 8 2 

   ♥ A 7 4 

   ♦ H 6 5 

   ♣ H V 10 5 3 
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6
e
 probleem: 

Zuid speelt 4♥ met de volgende kaarten 

 

Start ♦A en daarna ♦H 

 ♠ V 6 

   ♥ H 6 3 2 

   ♦ B 10 3 2 

   ♣ V 8 7 

♠   N  ♠  

♥  
W 

 
O  

♥  

♦   ♦  

♣   Z  ♣  

   ♠ A H 5 3 2 

   ♥ A V B 10 7 

   ♦ 6 

   ♣ B 3 

 

 

Veel plezier en succes.  Bert Piersma 
  

  

Stuur de oplossing vóór 23 december op naar  e.piersma@telfort.nl 

 

 

*** 

 

 

 

 

… EN TOT SLOT: 

 

 Ik zou willen dat … 

 ik mijn kilo’s net zo gemakkelijk verloor  

 als mijn spelletjes bridge. 

 
 

 

 

 

 

 


