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Sinds 1 september zijn er nieuwe spelregels in werking getreden. “Daar heb ik niks van gemerkt”, 
zult u zeggen. Maar dat geldt waarschijnlijk voor de meeste spelregels, oud én nieuw.  
Daarom ga ik proberen u de komende tijd wat op de hoogte te brengen van oude en nieuwe 
spelregels. Dan bent u enigszins voorbereid als er een arbiter bij u aan tafel komt. 
 
Bij u komt nooit een arbiter aan tafel? Omdat u een overtreding zelf wel oplost? Met uw eigen 
spelregels? Niks oud of nieuw? Met een wat luide stem, opdat de tegenstanders de echte arbiter er 
niet bij durven halen? Want dat is onsportief, ongezellig, mes op tafel en zo? Ja, u gebruikt liever 
uw eigen mes. Dat scoort beter. En is een stuk gezelliger . . . . 
 
Laat ik die tegenstanders bijbehorend Artikel 9B uit de spelregels dan maar laten zien: Nadat de 

aandacht is gevestigd op een (mogelijke) onregelmatigheid behoort de arbiter onmiddellijk 

ontboden te worden. Dat lijkt me duidelijk. Dus niet laten “oplossen” door een messentrekker aan 
uw tafel. Ik zou de voorkeur geven aan het mes van de arbiter, dat op de juiste wijze is geslepen.  
Daar komt nog bij dat als iemand lak heeft aan genoemd artikel en daarna beweert dat “men” moet 
voldoen aan “de” spelregels, behoorlijk schizofreen moet zijn. Én hij kent Artikel 10A kennelijk 
niet: Alleen de arbiter heeft het recht te bepalen welke rechtzetting moet plaatsvinden. Spelers 

hebben niet het recht op eigen initiatief rechtzettingen te bepalen of daarvan af te zien. 
 
Ja, u vraagt zich wellicht af waarom ik zo doorzeur over dat niet (durven) roepen van de arbiter. 
Nou, het komt namelijk regelmatig voor dat ik op het eind van een bridgeavond word benaderd 
door iemand die zich benadeeld voelt na een “rechtzetting” van een onregelmatigheid door een 
“deskundige” aan tafel. Ik kan dan écht niets meer doen aan het geval. Dus aan u de keus of dat u 
zich rottig voelt bij het ontbieden van de arbiter óf dat u een vervelende nasmaak houdt tot ver na de 
bridgeavond.  
En trek u zich niets aan van de gedachte dat de arbiter van zijn eigen spel wordt gehaald. Of dat een 
arbitrage (veel) tijd kost. Het correct afhandelen van een onregelmatigheid is véél belangrijker! 
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