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� De spelregels 
 

Ik heb inmiddels al vele stukkies over spelregels geschreven. Daarbij steeds verwijzend naar wat er 

in de officiële “Spelregels voor wedstrijdbridge 2017” staat. In de hoop dat u er iets van begrijpt. 

 

U heeft de mogelijkheid deze spelregels te lezen op onze website www.bcbe.nl onder “Algemene 

informatie”. Ik neem aan dat praktisch niemand van u van deze mogelijkheid gebruik heeft 

gemaakt. Logisch, want het boekje is onleesbaar en onbegrijpelijk. Gemaakt voor het in toom 

houden van topbridgers met een perfect geheugen en de neiging (al dan niet bewust) over de schreef 

te gaan. Wij zijn maar gewone huis-tuin-en-keukenbridgers, die geheel onwetend over de 

(onduidelijke) schreef gaan.  

 

Als wedstrijdleider doe ik in arbitragezaken verwoede pogingen de officiële regels uit te leggen, 

maar veel begrip ondervind ik daarbij niet. Vooral niet als ik het toepasselijke artikel voorlees. 

Moet ik dan maar het hoofd in de schoot leggen en een speler aan tafel laten bepalen hoe een 

(vermeende) onregelmatigheid moet worden rechtgezet? Dat geeft voor de tegenstanders meestal 

geen fijn gevoel.  

 

U heeft er baat bij in enige mate te weten wat wel en wat niet is toegestaan. Ook is het goed te 

weten hoe er na een (vermeende) onregelmatigheid verder moet worden gegaan. Dan kunt u 

voorkómen dat u minder punten krijgt dan waar u recht op heeft. En niet het gevoel heeft dat u er 

ben ingeluisd. Kon je maar ergens in gewonemensentaal lezen hoe het hoort. Wat wel en niet kan. 

Wat je rechten zijn. Wanneer de arbiter nodig is. Hoe de sfeer aan tafel plezierig blijft. 

 

Nou, dat treft, want onlangs heeft de NBB een leesbaar en begrijpelijk 

boekje het licht doen zien in vervolg op de in 2017 ingegane nieuwe 

spelregels. Nou wil ik niet beweren dat álles in dat boekje voor iedereen 

makkelijk te lezen is. Maar als u het binnen handbereik op de WC legt 

en er dus regelmatig in leest en in het begin de moeilijke gedeelten 

overslaat, zult u merken dat u minder onzeker zult zijn en weerwoord 

kunt bieden aan iemand aan tafel die meent het te weten. 

 

Nevenstaand de voorkaft van het boekje. Voor een luttele 2 euro bij mij 

te koop. Moet kunnen. 

 

Ruud Koningen 

*** 

 

Hierbij beknopt de inhoud van het boekje. Oordeelt u zelf. 
 

1. De kunst van hoffelijkheid  

2. Omgaan met een onregelmatigheid  

 o.a. • Wel of niet vragen om arbitrage  

3. De bridgezitting  

 o.a. • Rondpas • Werken met Bridgemate  

4. Rechten en plichten tijdens het bieden  

 o.a. • Systeemkaart • Correct alerteren • Stopwaarschuwing  
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5. Onregelmatigheden tijdens het bieden  

 o.a. • Ongeoorloofde informatie • Bieding voor de beurt • Onvoldoende bod  

        • Verkeerde uitleg • Omgaan met een denkpauze  

6. Rechten en plichten tijdens het spelen  

 • Alleen nog vragen naar het te spelen contract en uitleg  

 • Het uitkomen en correct (bij)spelen  

 • Het spelen van dummy’s kaarten  

 • Niet nadenken als er niets te denken valt  

 • Alleen vertellen wat de afspraak is, niet wat je in handen hebt  

 • Wanneer is een kaart gespeeld en mag die niet meer terug?  

 • Dummy, rechten en plichten  

7. Onregelmatigheden tijdens het spelen  

 • De verkeerde tegenspeler komt uit met een open kaart  

 • De leider speelt voor uit de verkeerde hand  

 • De leider of tegenspeler speelt een kaart voor de beurt  

 • Een opengevallen kaart tijdens het spelen  

 • Verzaking  

*** 
 

� Drive-nieuws 

 

Een aantal BCBE-leden heeft zaterdag 13 oktober de bridgedegens gekruist tijdens de vierde 

Moergestelse Bridgedrive. Van de 84 deelnemende paren eindigden twee BCBE-koppels opvallend 

hoog. Petra Hendriks en Sjef Vorstenbosch met een zeer fraaie score van 60,05 % op de tweede en 

Cis en Willem Panis krap daar achter met 59,87 % op de derde plaats! 

Meer BCBE-leden zijn te bewonderen op youtube: https://youtu.be/UV5fdK-eWcA  

 

� RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

 

Dinsdag 23 oktober kwam een afvaardiging van de RABO-bank melden wat 

het uiteindelijke resultaat van dit initiatief was voor onze club. 

De penningmeester mocht dankzij deze actie een 

bedrag van € 450,45 bijschrijven. Wel zo’n 100 euro 

minder dan vorig jaar, maar er was ook minder te verdelen deze keer. 

Toch weer ’n mooi bedrag, nietwaar? 

 

Er is dus goed gereageerd op “zijn verzoek” om door stemming voor een 

financiële impuls te zorgen. Dank daarvoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 


