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Lustrum 
 
 
 
 

Op 10-10-2020 gaan we dit vieren met alle leden. 

*** 
Regels zijn regels 
 

Je zou denken dat mijn lijfspreuk als wedstrijdleider zou zijn: “regels zijn regels”. Maar dat is érg 
moeilijk bij ons bridgen. Om te beginnen kent de gemiddelde bridger de meeste spelregels niet. 
Daar wijd ik zo af en toe een stukkie aan. Ten tweede hebben bridgers zo hun eigen spelregels 
ontwikkeld, die ze tot eigen tevredenheid toepassen, maar die niet in overeenstemming zijn met de 
officiële regels. En vaak niet tot tevredenheid van de tegenstanders. 
 

Laat ik een klein voorbeeld noemen. De leider is op tafel, maar speelt een kaart uit de hand. De 
blinde roept meteen: “Je bent op tafel!”. De leider stopt z’n gespeelde kaart terug en kiest een kaart 
van tafel. Zo gaat het praktisch altijd. Er worden daarbij dan wel twee regels uit het spelregelboekje 
overtreden. En als ik daar op wijs, dan word ik meewarig aangekeken. “Daar heb ik nog nooit van 
gehoord . . . . .”. “En ik speel al 40 jaar bridge!” Kennelijk zijn regels regels, maar het hangt er wél 
van af over welke regels we het hebben.  
 

Ook een leuke is het opnieuw delen van een spel dat in de eerste ronde is rondgepast. Dat mag 
volgens de spelregels niet. Maar een “Ik ben hier om te bridgen” is voor de meesten genoeg reden 
tot het overtreden van de betreffende spelregel. 
 

Een andere regel die vele malen per avond wordt overtreden is het praten over het spel tijdens het 
bieden en spelen. Vooral nadat de dummy zijn kaarten op tafel heeft gelegd wordt er vaak uitgebreid 
“overlegd”. Het mag niet, maar iedereen doet het, ook zij die vasthouden aan de stelling “regels zijn 
regels”. Ik kan nog wel wat meer voorbeelden noemen, maar dan wordt het wel érg saai. 
 

Waarom schrijf ik dit? Omdat bepaalde regels in het spelregelboekje mijns inziens niet zouden 
hoeven te gelden voor het niveau waarop op onze club wordt gebridged. De officiële spelregels zijn 
vooral gemaakt voor het bridgen op hoog niveau, waardoor ze op een club als de onze soms wat 
onredelijk overkomen. Bijvoorbeeld gespeeld is gespeeld (plek is plek). Iedereen overkomt het als 
leider wel eens dat hij een kaart speelt, die helemaal niet bedoeld is. Even met de gedachten er niet 
bij. Van mij mag die terug en mag de bedoelde kaart worden gespeeld, want wat miskomt je als 
tegenstander? Niks toch! Menig tegenstander EIST echter dat die onbedoelde kaart op tafel blijft 
liggen. Kennelijk mag dat onverwachte voordeeltje niet verloren gaan. Mijns inziens nogal flauw. 
Maar ja, dan wordt de discussie dichtgegooid met “regel is regel”. Het mes mag dan op tafel komen. 
Het is zelfs zo erg, dat een tegenstander die een nog niet helemaal gespeelde kaart van de leider kan 
zien, keihard eist dat die kaart moet worden gespeeld. De échte regels denken daar anders over. 
 

Ja, dan eindig ik dit stukkie met het tijdens het bieden en spelen je eigen systeemkaart mogen 
inzien. Dat kan mijns inziens helemaal geen kwaad. We hebben er een soort van enquête voor 
gemaakt. Om te zien hoe onze leden er over denken. Onze dependance in Stiphout heeft de reacties 
geïnventariseerd. (Zie blad 2). 
 
Ruud Koningen 
 

*** 
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Enquête Systeemkaart inzien  

Naar aanleiding van de enquête van 8 februari vroegen enkele leden zich af hoe de betreffende 
regels van de Nederlandse Bridge Bond in deze waren. Voorgaand stuk van Ruud Koningen moge 
duidelijkheid geven. 

Nu hebben 43 van de 171 leden (nog geen kwart dus!) gereageerd op het verzoek van het bestuur hun 
mening te geven omtrent het inkijken van de eigen systeemkaart tijdens bieden en spelen. In rood ziet 
u bij elke keuze het resultaat tot nu toe.  

Tijdens Algemene Ledenvergaderingen worden (triest genoeg) vaak besluiten genomen door mínder 
dan een kwart van de leden. Die vergaderingen vallen wel altijd ná het competitieseizoen; mogelijk 
de reden waarom de animo deze toch belangrijke vergaderingen te bezoeken zo klein is.  

Op dit moment zijn we echter allemaal nog volop bridge-actief en daarom een tweede verzoek 
alsnog een e-mail te sturen naar info@bcbe.nl met uw mening over deze kwestie opdat het bestuur 
een besluit kan nemen dat door een groot deel van de leden gesteund wordt. 
 

Om een brij van (tussen)oplossingen te voorkomen dus de navolgende keuzes: 

A. Ik heb geen enkel bezwaar tegen het inkijken van de eigen systeemkaart tijdens het spelen. 
(Tot nu toe 23 voorstemmers) 
 

B. Wanneer het de lagere lijnen (C en D) betreft heb ik hiertegen geen bezwaar. 
(Tot nu toe 12 voorstemmers, waarbij 4 leden voor de combinatie B/C kiezen) 
 

C. Alléén in het geval iemand met een relatief onbekende invaller speelt heb ik geen bezwaar 
tegen het inkijken van hun systeemkaart. Het doornemen vooraf hiervan in een kort tijdsbestek 
is vaak onbegonnen werk. 

(Tot nu toe zijn 4 leden expliciet voor deze uitzondering. Verder meldt één lid hiervoor te zullen 
kiezen wanneer het voor álle invallers geldt; zo niet dan kiest dit lid voor mogelijkheid A) 
 

D. Ik ben in álle gevallen tégen het inkijken van de eigen systeemkaart tijdens het spelen. 
(Tot nu toe zijn 3 leden in álle gevallen tegen inkijken, gezien de regels van de NBB. Van hen neigt 
één lid wel naar keuze B) 
 

In het geval u tegen het inkijken van de eigen systeemkaart bent tijdens het spelen in welke lijn dan 
ook, is het belangrijk dat bestuur en TC uw motivatie kennen. 

Stuur een e-mail met A, B, C (B/C) of D met een eventuele motivatie naar info@bcbe.nl  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


