INTERNATIONALE SPELREGELS
VOOR WEDSTRIJDBRIDGE
1997

uitgebracht door
THE WORLD BRIDGE FEDERATION
en overeengekomen door
THE W.B.F. LAWS COMMITTEE
THE PORTLAND CLUB
THE EUROPEAN BRIDGE LEAGUE
THE AMERICAN CONTRACT BRIDGE
LEAGUE

NADRUK VERBODEN

NEDERLANDSE TEKST
vastgesteld en gepubliceerd
door de

NEDERLANDSE BRIDGE BOND
en de
VLAAMSE BRIDGE LIGA

3e druk 2002

© Utrecht, juli 1997.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridge
Bond en de Vlaamse Bridge Liga.

2

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORWOORD
Gebruiksaanwijzing
Het voorwoord bij de Engelse tekst zegt hierover:
“Er is veel moeite voor gedaan om het gebruik van deze Spelregels makkelijk te maken. Verwijzingen van het ene artikel
naar het andere zijn uitdrukkelijker vermeld. De honderden
koppen en onderkoppen kunnen een wedstrijdleider helpen
de passage te vinden die op de feiten van een geval toegepast
moet worden (deze (onder)koppen zijn er alleen voor het gemak van het verwijzen; (onder)koppen worden niet beschouwd als deel van de Spelregels). De inhoudsopgave vooraan in het boek en het alfabetisch trefwoordenregister achteraan zullen naar verwachting de taak van de wedstrijdleider
verlichten.”
Voorwoord bij de Spelregels 1997
Bij de vertaling van de Spelregels 1997 is uitgegaan van de
vertaling van 1987 en zijn de wijzigingen in de Engelse tekst
vertaald en ingepast. Verder zijn slechts kleine wijzigingen in
de tekst aangebracht; dit betrof voornamelijk grammaticale
verbeteringen en een verdere doorvoering van het consequent
gebruiken van dezelfde vertaling voor een zelfde formulering
in het Engels.
De Nederlandse Bridge Bond en de Vlaamse Bridge Liga hebben besloten de Spelregels 1997 met ingang van 1 september
1997 van kracht te laten zijn.
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De strekking van de Spelregels
De Spelregels zijn ontworpen om een juiste gang van zaken vast te
leggen en een passende regeling vast te stellen, wanneer van de
juiste gang van zaken wordt afgeweken. Een speler die een overtreding begaat, behoort iedere opgelegde straf hoffelijk te ondergaan, of iedere door de wedstrijdleider toegekende arbitrale score
te aanvaarden. De Spelregels zijn niet in de eerste plaats bedoeld
voor het toekennen van straf in geval van onregelmatigheden, maar
veeleer voor het herstellen van schade.
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HOOFDSTUK I
Omschrijvingen
Alerteren:
Het opmerkzaam maken van de tegenstanders op het feit dat
een uitleg nodig kan zijn. De wijze waarop dit moet gebeuren,
mag worden aangegeven door de organiserende instantie.
Arbitrale score:
Een score die de wedstrijdleider naar eigen inzicht toekent (zie
artikel 12). Deze score is ofwel kunstmatig ofwel vervangend.
1. Een kunstmatige arbitrale score is een score die op een spel
toegekend wordt in plaats van een resultaat omdat er geen
resultaat kan worden verkregen of geschat (b.v. wanneer een
onregelmatigheid het spelen belet).
2. Een vervangende arbitrale score wordt als resultaat toegekend aan één partij of aan beide partijen in plaats van het, na
een onregelmatigheid, daadwerkelijk verkregen resultaat.
Bekennen:
Een kaart spelen van de voorgespeelde kleur.
Beurt:
Het juiste ogenblik waarop een speler mag bieden of spelen.
Bieden:
1. De procedure ter bepaling van het contract door middel van
opeenvolgende biedingen.
2. Het geheel van gedane biedingen (biedverloop) (zie artikel 17E).
Bieding:
Elk bod, doublet (dubbel), redoublet (herdubbel) of pas.
Blinde (dummy):
1. De partner van de leider; hij wordt blinde wanneer de uitkomst
met de beeldzijde naar boven op tafel wordt gelegd.
2. De kaarten van de partner van de leider, nadat zij na de uitkomst open op tafel zijn gelegd.
Bod:
Het noemen van een aantal trekken dat men op zich neemt ten
minste te maken in de genoemde speelsoort.
Bord:
1. Een wedstrijdbord zoals omschreven in artikel 2.
2. De vier handen zoals die oorspronkelijk zijn gegeven en in de
vier vakken van het bord zijn geplaatst om gedurende een
bepaalde zitting te worden gespeeld.
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Contract:
Het op zich nemen door de partij van de leider om in de genoemde speelsoort, al dan niet gedoubleerd of geredoubleerd,
het aantal trekken te maken, dat in het eindbod wordt genoemd.
Conventie:
1. Een bieding die, overeenkomstig een tussen de partners gemaakte afspraak, een betekenis overbrengt die afwijkt van
de bereidheid om een contract te spelen in de genoemde
speelsoort (of in de laatst genoemde speelsoort), of geen
honneursterkte of lengte (drie kaarten of meer) in de genoemde speelsoort aangeeft. Een afspraak in verband met
de algemene sterkte maakt een bieding echter niet conventioneel.
2. Een speelwijze van de tegenspelers, die dient om een betekenis over te dragen die eerder op afspraak dan op gevolgtrekking berust.
Deelnemer:
Bij individuele wedstrijden een speler; bij parenwedstrijden
twee spelers die gedurende de wedstrijd partners zijn; bij viertallenwedstrijden vier of meer spelers die als ploeggenoten samen spelen.
Deelscore:
90 of minder trekpunten, behaald op één spel.
Doublet:
Een bieding, gedaan na een bod van de tegenpartij, waardoor
het aantal punten voor het gemaakte of niet gemaakte contract
wordt verhoogd (zie artikelen 19 en 77). (In Vlaanderen: dubbel)
Downslag:
Elke slag die de partij van de leider te kort komt om het contract te maken (zie artikel 77).
Gift:
Het verdelen van het spel om de handen van de vier spelers
samen te stellen.
Hand:
De oorspronkelijk aan een speler gegeven kaarten of het nog
niet gespeelde gedeelte daarvan.
Herstel:
Een ingreep om het bieden en het spelen zo normaal mogelijk te
laten voortgaan, nadat een onregelmatigheid heeft plaatsgehad.
Honneur:
Elke aas, heer, vrouw, boer of tien.
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Internationaal match punt (IMP):
Een score-eenheid, toegekend volgens de in artikel 78B opgenomen tabel.
Kleur:
Eén van de vier groepen van 13 kaarten uit het spel, voorzien van
een kenmerk: schoppen (~), harten (§), ruiten (`), klaveren (|).
Kwetsbaarheid:
De aanduiding op basis waarvan premies en straffen voor
downslagen worden toegekend (zie artikel 77).
Leider:
De speler die voor de partij die het eindbod doet, het eerst de
speelsoort van dat bod heeft genoemd. Hij wordt leider wanneer
de uitkomst met de beeldzijde naar boven op tafel wordt gelegd
(maar zie artikel 54A indien voor de beurt wordt uitgekomen).
LT:
Linkertegenstander
Manche:
100 of meer trekpunten, behaald op één spel.
Matchpunt:
Een score-eenheid, toegekend aan een deelnemer als resultaat
van de vergelijking van zijn score met één of meer andere scores.
Onregelmatigheid:
Een afwijking van de juiste gang van zaken zoals geregeld in de
Spelregels.
Overslag:
Elke slag die de leider méér maakt dan voor het vervullen van
het contract nodig is.
Partner:
De speler waarmee men als partij speelt tegen de twee andere
spelers.
Partij/paar:
Twee spelers die samen spelen tegen de twee andere spelers.
Pas:
Een bieding waarmee een speler te kennen geeft in deze beurt
geen bod te willen doen en niet te willen doubleren of redoubleren.
Premies:
Alle punten andere dan trekpunten (zie artikel 77).
Psychologische bieding:
Een bieding die een grove misleiding betreffende honneurkracht of lengte in een kleur beoogt.
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RT:
Rechtertegenstander
Redoublet:
Een bieding, volgend op een doublet van een tegenstander,
waardoor de scores voor gemaakte of down-gespeelde contracten worden verhoogd (zie artikelen 19 en 77). (In Vlaanderen: herdubbel)
Ronde:
Een deel van een zitting waarin de spelers niet van plaats wisselen.
Slag:
De eenheid waardoor de uitslag van het contract wordt bepaald; de slag behoort uit vier kaarten te bestaan, één door elke speler in volgorde gespeeld, te beginnen met de voorgespeelde kaart.
Slem:
Een contract waarbij de leider zes trekken (twaalf slagen) moet
maken (genaamd klein slem), of waarbij de leider zeven trekken
(dertien slagen) moet maken (genaamd groot slem).
Speelsoort:
De in het bod genoemde kleur of sans atout (zonder troef).
Spel:
1. De 52 kaarten waarmee het bridgespel wordt gespeeld.
2. De in vier handen verdeelde kaarten beschouwd als een geheel, met inbegrip van het bieden en spelen daarvan.
Spelen:
1. Het spelen van een kaart uit de hand van één van de spelers
met inbegrip van de voorgespeelde kaart.
2. Het spelverloop.
3. De periode waarin de kaarten worden uitgespeeld.
4. Het geheel van de biedingen en gespeelde kaarten van een
bord.
Tegenspeler:
Een tegenstander van de (vermoedelijke) leider.
Tegenstander:
Een speler van het andere paar; een speler van de partij waartegen men speelt.
Trek:
Elke slag die de partij waartoe de leider behoort, boven de zes
maakt.
Trekpunten:
Punten, behaald door de partij van de leider voor het maken
van het contract (zie artikel 77).
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Troef:
Elke kaart van de kleur waarin het contract wordt gespeeld.
Uitkomst:
De voorgespeelde kaart in de eerste slag.
Verzaking:
Het spelen van een kaart van een andere kleur door een speler
die in staat is te bekennen of aan een voorspeelstraf te voldoen.
Viertal:
Twee of meer paren die, aan verschillende tafels in verschillende windrichtingen, voor een gemeenschappelijke score spelen
(het kan worden toegestaan dat een viertal uit meer dan vier
spelers bestaat).
Volgorde:
De orde volgens de wijzers van de klok, waarin men het recht
heeft te bieden en te spelen.
Voorspelen:
Het spelen van de eerste kaart van een slag.
Wedstrijd:
Een ontmoeting van één of meer zittingen.
Wedstrijdleider:
Degene die belast is met de leiding van een wedstrijd en met
de toepassing van deze Spelregels.
Zitting:
Een speelperiode van langere duur waarin een aantal borden,
bepaald door de organiserende instantie, moet worden gespeeld.
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HOOFDSTUK II
Inleidende bepalingen
ARTIKEL 1
Het spel kaarten,
de rangorde van kaarten en kleuren
Wedstrijdbridge wordt gespeeld met een spel van 52 kaarten, bevattende dertien kaarten van elk der vier kleuren. De kleuren zijn in afdalende rangorde: schoppen (~), harten (§), ruiten (`), klaveren (|).
De kaarten van elke kleur zijn in afdalende rangorde: aas, heer,
vrouw, boer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
ARTIKEL 2
De wedstrijdborden
Een wedstrijdbord is ter beschikking voor elk spel dat gedurende
een zitting moet worden gespeeld. Ieder bord is genummerd en bevat vier vakken voor het opbergen van de vier handen, aangeduid
met Noord, Oost, Zuid en West. De gever en de kwetsbaarheid zijn
als volgt vastgesteld:
Noord gever
Oost gever
Zuid gever
West gever

Borden
Borden
Borden
Borden

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

Niemand kwetsbaar
Noord-Zuid kwetsbaar
Oost-West kwetsbaar
Allen kwetsbaar

Borden
Borden
Borden
Borden

1
2
3
4

8
5
6
7

11
12
9
10

14
15
16
13

Dezelfde volgorde geldt voor de borden 17-32 en voor elke volgende groep van zestien borden.
Een bord dat niet aan deze voorwaarden voldoet, behoort niet te
worden gebruikt. Wordt een dergelijk bord tóch gebruikt, dan gelden de aanduidingen op dit bord voor de desbetreffende zitting.
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ARTIKEL 3
Schikking van de tafels
Aan elke tafel spelen vier spelers. De tafels worden genummerd
volgens een door de wedstrijdleider vastgestelde volgorde. Hij wijst
de noordrichting aan; de andere windrichtingen volgen op de normale wijze uit de plaats van Noord.
ARTIKEL 4
Partners
De vier spelers aan elke tafel vormen twee partijen of paren,
Noord-Zuid tegen Oost-West. Aan paren- of viertallenwedstrijden
nemen de spelers deel als paren of als viertallen en deze behouden
dezelfde samenstelling gedurende een zitting (behalve in geval van
invallers, toegestaan door de wedstrijdleider). Aan individuele wedstrijden neemt elke speler afzonderlijk deel en gedurende een zitting wordt van partner gewisseld.
ARTIKEL 5
Aanwijzing van de plaatsen
A. Plaats bij aanvang van de zitting
Bij het begin van een zitting wijst de wedstrijdleider elke deelnemer
(persoon, paar of viertal) zijn plaats aan. Tenzij anders voorgeschreven, mogen de leden van een paar of viertal in onderling overleg
uitmaken welke van de hun toegewezen plaatsen door ieder van
hen zal worden ingenomen. Nadat een bepaalde windrichting is gekozen, mag een speler deze in dezelfde zitting nog slechts op aanwijzing of met toestemming van de wedstrijdleider veranderen.
B. Verandering van windrichting of tafel
De spelers veranderen van windrichting of begeven zich naar een
andere tafel volgens de aanwijzingen van de wedstrijdleider. De
wedstrijdleider is verantwoordelijk voor duidelijke bekendmaking
van de aanwijzingen; elke speler is ervoor verantwoordelijk dat hij
op de juiste tijd en op de voorgeschreven wijze van plaats wisselt
en dat hij na elke wisseling de juiste plaats inneemt.
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HOOFDSTUK III
Voorbereiding en voortgang
ARTIKEL 6
Het schudden en geven
A. Het schudden
Voordat het spelen begint, wordt elk spel grondig geschud. De
kaarten moeten worden afgenomen (gecoupeerd), indien één van
de tegenstanders dit wenst.
B. Het geven
De kaarten moeten, kaart voor kaart, met de beeldzijde naar beneden, worden gegeven in vier handen van dertien kaarten elk. Elke
hand wordt daarna met de beeldzijde naar beneden in één van de
vier vakken van het bord gestoken. Het verdient aanbeveling de
kaarten te delen volgens de wijzers van de klok.
C. Vertegenwoordiging van beide paren
Bij het schudden en geven moet een speler van elk paar aanwezig
zijn, tenzij de wedstrijdleider een andere regeling treft.
D. Opnieuw schudden en opnieuw geven
1. Foutief gegeven of getoonde kaarten
Er moet opnieuw worden geschud en gegeven als voordat de
bieding voor beide partijen begonnen is (zie artikel 17A), blijkt
dat de kaarten op onjuiste wijze zijn gegeven of dat een speler
de beeldzijde van een kaart die toebehoort aan een andere
hand dan de zijne, had kunnen zien.
2. Niet geschud of niet gegeven
Een resultaat mag niet gehandhaafd worden als de kaarten zijn
gegeven met een voorgesorteerd spel kaarten zonder te zijn
geschud, of als het spel al voordien in een andere zitting gespeeld was.
3. Op aanwijzing van de wedstrijdleider
Met inachtname van artikel 22A, moet er opnieuw geschud en opnieuw gegeven worden als de wedstrijdleider dit voorschrijft om
enige met de Spelregels verenigbare reden (maar zie artikel 86C).
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E. Keuzemogelijkheden van de wedstrijdleider
1. Door de spelers
De wedstrijdleider mag voorschrijven, dat het schudden en geven aan iedere tafel moet geschieden onmiddellijk voordat het
spelen begint.
2. Door de wedstrijdleider
De wedstrijdleider mag vooraf zélf schudden en geven.
3. Door derden of assistenten
De wedstrijdleider mag zijn assistenten of andere daartoe aangewezen personen vooraf laten schudden en geven.
4. Andere methode van geven of vooraf geven
De wedstrijdleider mag voor het geven of het vooraf geven een
andere methode voorschrijven.
F. Het dupliceren van een bord
Indien de voorwaarden waaronder wordt gespeeld dat nodig maken, mag, in opdracht van de wedstrijdleider, elk oorspronkelijk
spel één of meer malen worden gedupliceerd.
ARTIKEL 7
Controle van borden en kaarten
A. Plaats van het bord
Het bord dat moet worden gespeeld, wordt midden op de tafel gelegd en blijft daar liggen tot het bord is gespeeld.
B. Verwijdering van de kaarten uit het bord
Elke speler neemt de hand uit het vak dat met zijn windrichting
overeenstemt.
1. Het tellen van de kaarten vóór aanvang van het spel
Elke speler telt zijn kaarten met de beeldzijde naar beneden om
zich ervan te vergewissen dat hij er precies dertien heeft; daarna moet hij, voordat hij een bieding doet, zijn kaarten inzien.
2. Regels ten aanzien van de afzonderlijke handen
Gedurende het spelen blijft elke speler in het bezit van zijn eigen
kaarten, waarbij hij ervoor zorgt dat zij niet vermengd raken met
die van een andere speler. Het is de spelers niet toegestaan tijdens of na het spelen andere dan hun eigen kaarten aan te raken
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(de leider mag echter de kaarten van de blinde spelen in overeenstemming met artikel 45), tenzij hiervoor toestemming van de
wedstrijdleider is verkregen.
C. Het terugsteken van de kaarten in het bord
Elke speler dient na afloop van het spel zijn oorspronkelijke dertien
kaarten terug te steken in het vak dat met zijn windrichting overeenstemt. Daarna mag geen enkele hand meer uit het bord genomen worden, tenzij een speler van elk paar of de wedstrijdleider
daarbij aanwezig is.
D. Verantwoordelijkheid voor de gang van zaken
De verantwoordelijkheid voor de juiste gang van zaken aan tafel ligt
in de eerste plaats bij elke deelnemer die gedurende de hele zitting
aan die tafel blijft.
ARTIKEL 8
Volgorde van de ronden
A. Het rouleren van de borden en de spelers
1. Aanwijzingen van de wedstrijdleider
De wedstrijdleider geeft de spelers aanwijzingen omtrent het
juiste rouleren van de borden en omtrent het wisselschema van
de spelers.
2. Verantwoordelijkheid inzake het wisselen van de borden
De Noordspeler aan elke tafel is er verantwoordelijk voor, dat
de zojuist aan zijn tafel gespeelde borden voor de volgende
ronde naar de juiste tafel worden gebracht, tenzij de wedstrijdleider anders bepaalt.
B. Einde van een ronde
In het algemeen eindigt een ronde wanneer de wedstrijdleider het
aanvangssein voor de volgende ronde geeft; maar als op dat moment het spelen aan een tafel nog niet is beëindigd, gaat voor deze
tafel de ronde door tot daar gewisseld wordt.
C. Einde van de laatste ronde en van een zitting
De laatste ronde van een zitting en de zitting zelf eindigen aan iedere tafel, wanneer het spelen van het vastgestelde aantal borden aan die tafel
is beëindigd en alle scores op de juiste scoreformulieren zijn genoteerd
en door de tegenpartij zijn goedgekeurd.
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HOOFDSTUK IV
Algemene bepalingen
betreffende onregelmatigheden
ARTIKEL 9
Gang van zaken na een onregelmatigheid
A. De aandacht vestigen op een onregelmatigheid
1. Tijdens het bieden
Tenzij de Spelregels het verbieden, mag elke speler de aandacht vestigen op een onregelmatigheid tijdens het bieden, ongeacht wiens beurt het is om te bieden.
2. Tijdens het spelen
(a) De leider of ieder van de tegenspelers
Tenzij de Spelregels het verbieden, mag de leider of ieder
van de tegenspelers de aandacht vestigen op een onregelmatigheid die plaatsvindt tijdens het spelen.
(b) De blinde (de beperkte rechten van de blinde zijn omschreven in de artikelen 42 en 43)
(1) De blinde mag tijdens het spelen niet de aandacht
vestigen op een onregelmatigheid; dit is slechts na afloop van het spelen toegestaan.
(2) De blinde mag trachten te voorkomen dat de leider
een onregelmatigheid begaat (artikel 42B2).
B. Nadat de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid
1. Het ontbieden van de wedstrijdleider
(a) Op welk moment?
De wedstrijdleider moet onmiddellijk ontboden worden nadat de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid.
(b) Door wie?
Elke speler, met inbegrip van de blinde, mag de wedstrijdleider ontbieden, nadat de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid.
(c) Behoud van rechten
Het ontbieden van de wedstrijdleider heeft niet tot gevolg
dat een speler enig recht verbeurt waarop hij anders aanspraak zou kunnen maken.
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(d) Rechten van de tegenstanders
Het feit dat een speler de aandacht vestigt op een onregelmatigheid, begaan door zijn eigen partij, tast de rechten van
de tegenstanders niet aan.
2. Verder bieden of spelen
Een speler mag geen enkele actie ondernemen totdat de wedstrijdleider een volledige uitleg heeft gegeven omtrent het herstellen van de onregelmatigheid en het opleggen van een straf.
C. Voortijdig herstel van een onregelmatigheid
Elk voortijdig herstel van een onregelmatigheid door de overtreder
kan hem blootstellen aan een verdere straf (zie de voorspeelstraffen van artikel 26).
ARTIKEL 10
Het opleggen van een straf
A. Het recht om een straf op te leggen
Alleen de wedstrijdleider heeft het recht om toepasselijke straffen
op te leggen. Spelers hebben niet het recht om op eigen initiatief
straffen op te leggen of daarvan af te zien.
B. Het ongedaan maken van het ondergaan of afzien van straf
De wedstrijdleider kan elk ondergaan en elk afzien van straf buiten
hem om, handhaven of annuleren.
C. Keuze na een onregelmatigheid
1. Uiteenzetting van de keuzemogelijkheden
Wanneer deze Spelregels een keuze openlaten na een onregelmatigheid, dient de wedstrijdleider alle keuzemogelijkheden
duidelijk te maken.
2. Keuzemogelijkheden
Indien een speler na een onregelmatigheid een keuzemogelijkheid heeft, moet hij zijn keuze maken zonder overleg met zijn
partner.
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ARTIKEL 11
Het verlies van het recht op bestraffing
A. Het ondernemen van actie door de niet-overtredende partij
Het recht op bestraffing van een onregelmatigheid kan verloren
gaan als een speler van de niet-overtredende partij enige actie onderneemt vóór het ontbieden van de wedstrijdleider. De wedstrijdleider beslist aldus, wanneer de niet-overtredende partij op enigerlei wijze bevoordeeld is door verdere actie, ondernomen door een
tegenstander die niet op de hoogte was van de straf.
B. Het door een toeschouwer attenderen op een onregelmatigheid
1. Toeschouwer voor wiens aanwezigheid de niet-overtredende partij verantwoordelijk is
Het recht een onregelmatigheid te laten bestraffen kan verloren
gaan, indien de aandacht op de onregelmatigheid het eerst
wordt gevestigd door een toeschouwer voor wiens aanwezigheid aan de tafel de niet-overtredende partij verantwoordelijk is.
2. Toeschouwer voor wiens aanwezigheid de overtredende
partij verantwoordelijk is
Het recht een onregelmatigheid te herstellen kan verloren gaan,
indien de aandacht op de onregelmatigheid het eerst wordt gevestigd door een toeschouwer voor wiens aanwezigheid aan
tafel de overtredende partij verantwoordelijk is.
C. Straf na het verloren gaan van het recht op bestraffing
Zelfs nadat het recht op bestraffing verloren is gegaan volgens dit
artikel, mag de wedstrijdleider een procedurele straf opleggen (zie
artikel 90).
ARTIKEL 12
Bevoegdheid van de wedstrijdleider
naar eigen goeddunken te handelen
A. Het recht om een arbitrale score toe te kennen
De wedstrijdleider mag op eigen initiatief of op verzoek van een
speler een arbitrale score (of scores) toekennen, doch slechts in de
gevallen waarin deze Spelregels hem daartoe machtigen, of:
1. Spelregels verschaffen geen schadeloosstelling
De wedstrijdleider mag een vervangende arbitrale score toekennen als naar zijn oordeel deze Spelregels geen schadeloosstelling verschaffen aan de niet-overtredende deelnemer voor
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deze specifieke overtreding van de Spelregels, begaan door
een tegenstander.
2. Het normaal spelen van het bord is onmogelijk
De wedstrijdleider mag een kunstmatige arbitrale score toekennen als er geen mogelijkheid is tot herstel, waardoor het bord
niet meer normaal gespeeld kan worden (zie artikel 88).
3. Een onjuiste straf is ondergaan
De wedstrijdleider mag een arbitrale score toekennen als een
onjuiste straf is ondergaan.
B. Geen arbitrale score voor een onevenredig zware straf
De wedstrijdleider mag geen arbitrale score toekennen uit de overweging dat de straf die in deze Spelregels is bepaald, onevenredig
zwaar of voordelig is voor één der partijen.
C. Het toekennen van een arbitrale score
1. Kunstmatige score
Als tengevolge van een onregelmatigheid geen resultaat kan
worden behaald, kent de wedstrijdleider een kunstmatige arbitrale score toe in overeenstemming met de mate waarin de
partijen verantwoordelijk zijn voor de onregelmatigheid: gemiddelde-min (ten hoogste 40% van het totaal aan matchpunten in
parenwedstrijden) aan een deelnemer die onmiskenbaar in
overtreding is; gemiddelde (50% in parenwedstrijden) aan een
deelnemer die slechts tot op zekere hoogte in overtreding is;
gemiddelde-plus (ten minste 60% in parenwedstrijden) aan een
deelnemer die op geen enkele wijze in overtreding is (zie artikel
86 voor een viertallenwedstrijd, of artikel 88 voor een parenwedstrijd). De scores, toegekend aan beide partijen, hoeven
niet complementair te zijn.
2. Vervangende score
Als de wedstrijdleider een vervangende arbitrale score toekent
in plaats van een resultaat dat daadwerkelijk behaald is na een
onregelmatigheid, is de score:
- voor de niet-overtredende partij het gunstigste resultaat dat
waarschijnlijk behaald had kunnen worden als de onregelmatigheid niet had plaatsgevonden,
of:
- voor de overtredende partij het ongunstigste resultaat dat met
enige waarschijnlijkheid behaald had kunnen worden als de
onregelmatigheid niet had plaatsgevonden.
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De scores, toegekend aan beide partijen, hoeven niet complementair te zijn. De scores kunnen toegekend worden in matchpunten, ofwel door verandering van de score op basis van scorepunten, voorafgaand aan de berekening op basis van matchpunten.
3. Tenzij zonale organisaties anders bepalen, mag een protestcomité op een andere wijze een vervangende arbitrale score
toekennen uit billijkheidsoverwegingen.
ARTIKEL 13
Onjuist aantal kaarten
Wanneer de wedstrijdleider constateert dat één of meer vakken van
het bord een onjuist aantal kaarten bevatte*, en als een speler met
een onjuiste hand een bieding heeft gedaan, kan de wedstrijdleider
met instemming van de vier spelers het spel laten spelen, als hij
van mening is dat het spel hersteld en normaal gespeeld kan worden zonder dat de bieding gewijzigd wordt. In het andere geval
moet de wedstrijdleider een kunstmatige arbitrale score toekennen
en kan hij een overtreder bestraffen.
Als geen bieding is gedaan door een speler met een onjuiste hand,
dan:
A. Geen der spelers heeft de kaart van een ander gezien
De wedstrijdleider moet de onvolkomenheid herstellen volgens onderstaande aanwijzigingen. Hij moet voorschrijven dat het bord
normaal gespeeld zal worden, tenzij een speler na het herstel een
kaart van een andere speler heeft gezien.
1. Spelverdelingen
Als spelverdelingen ter beschikking zijn, moet de wedstrijdleider de kaarten verdelen overeenkomstig de spelverdelingen.
2. Raadplegen van spelers die het spel eerder gespeeld hebben
Als er geen spelverdelingen beschikbaar zijn, moet de wedstrijdleider het bord herstellen in overleg met spelers die het
bord eerder gespeeld hebben.
3. Voorschrift van een nieuwe gift
Als het bord onjuist gegeven was, moet de wedstrijdleider een
nieuwe gift voorschrijven (artikel 6).
* Indien drie handen compleet zijn en één hand incompleet is, is artikel 14 van
toepassing, en niet dit artikel.
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B. Een speler heeft de kaart(en) van een andere speler gezien
Wanneer de wedstrijdleider constateert dat één of meer vakken van
het bord een onjuist aantal kaarten bevatte, en als, na het terugbrengen van het bord in zijn oorspronkelijke staat, een speler één
of meer kaarten van een andere speler heeft gezien:
1. De verkregen informatie is niet van belang
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat deze informatie geen invloed zal hebben op het normale bieden en spelen, kan de wedstrijdleider, met instemming van alle vier de spelers, het bord laten spelen en het scoreverloop normaal laten plaatsvinden.
2. De informatie zal invloed hebben op het normale spelen
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat de verkregen informatie van voldoende belang is om van invloed te zijn op het normale bieden en spelen, of als één van de spelers bezwaar
maakt tegen het spelen van het bord, moet de wedstrijdleider
een kunstmatige arbitrale score toekennen en kan hij een overtreder bestraffen.
C. Na afloop van het spel
Wanneer na afloop van het spelen vastgesteld wordt dat de hand
van een speler oorspronkelijk meer dan dertien kaarten bevatte,
terwijl een andere speler een evenredig aantal kaarten minder bezat, moet het resultaat geannuleerd worden (voor een procedurele
straf zie artikel 90).
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ARTIKEL 14
Ontbrekende kaart
A. Incomplete hand - geconstateerd voordat het spelen begint
Als drie handen compleet zijn en de vierde blijkt vóór de aanvang
van de speelperiode incompleet, stelt de wedstrijdleider een onderzoek in naar elke ontbrekende kaart, en:
1. Kaart wordt gevonden
Als een kaart gevonden wordt, wordt zij toegevoegd aan de incomplete hand.
2. Kaart kan niet gevonden worden
Als een kaart niet gevonden kan worden, reconstrueert de
wedstrijdleider het spel zo goed mogelijk, met gebruikmaking
van een ander spel kaarten.
B. Incomplete hand - geconstateerd na de aanvang van het
spelen
Als drie handen compleet zijn en de vierde blijkt na de aanvang van
de speelperiode incompleet, stelt de wedstrijdleider een onderzoek
in naar elke ontbrekende kaart, en:
1. Kaart wordt gevonden
(a) Als een kaart gevonden wordt tussen de gespeelde kaarten, is artikel 67 van toepassing.
(b) Als een kaart ergens anders gevonden wordt, wordt ze
toegevoegd aan de incomplete hand, en kunnen er strafbepalingen van toepassing zijn (zie verder onder 3).
2. Kaart kan niet gevonden worden
Als een kaart niet gevonden wordt, wordt het spel zo goed mogelijk gereconstrueerd met gebruikmaking van een ander spel
kaarten, en kunnen er strafbepalingen van toepassing zijn (zie
verder onder 3).
3. Mogelijke straffen
Een kaart die volgens de bepalingen onder punt B van dit artikel toegevoegd wordt aan een hand, wordt geacht steeds deel
uitgemaakt te hebben van de incomplete hand. Deze kaart kan
een strafkaart worden (artikel 50). Indien de toegevoegde kaart
eerder had moeten worden gespeeld, is dit verzuim een verzaking.
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ARTIKEL 15
Het spelen van een verkeerd bord
A. Spelers hebben het bord niet eerder gespeeld
Als spelers een bord spelen dat in die betreffende ronde niet voor
hen bestemd is:
1. Handhaving van de score
In de regel handhaaft de wedstrijdleider de score als geen der
vier spelers het bord eerder heeft gespeeld.
2. Besluit tot naspelen
De wedstrijdleider kan beide paren gebieden om het juiste spel
op een later tijdstip tegen elkaar te spelen.
B. Eén of meer spelers hebben het bord reeds gespeeld
Als een speler een bord speelt dat hij, al dan niet tegen de juiste tegenstanders, reeds heeft gespeeld, wordt de tweede score op het
bord geannuleerd, zowel voor zijn partij als voor zijn tegenstanders,
en moet de wedstrijdleider een kunstmatige arbitrale score toekennen aan de deelnemers die niet in de gelegenheid zijn geweest een
geldige score te behalen.
C. Verkeerd bord - ontdekt tijdens het bieden
Als de wedstrijdleider tijdens het bieden ontdekt dat een deelnemer
een bord speelt dat in die ronde niet voor hem bestemd is, moet hij
het bieden annuleren en ervoor zorgen dat de juiste deelnemers
plaatsnemen en op de hoogte worden gebracht van hun rechten,
zowel nu als in volgende ronden. Een tweede biedverloop begint.
De spelers moeten hun vorige biedingen herhalen. Als één van de
biedingen op één of andere manier afwijkt van de overeenkomstige
bieding in het eerste biedverloop, moet de wedstrijdleider het bord
annuleren. Zo niet, dan gaat het spelen normaal voort.
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ARTIKEL 16
Ongeoorloofde informatie
Het is spelers geoorloofd hun bieden en spelen te baseren op informatie, verkregen uit reglementair bieden en/of spelen en uit gedragingen van de tegenstanders. Het kan een inbreuk vormen op
de Spelregels wanneer een bieding of een speelwijze gebaseerd
wordt op informatie die anderszins verkregen is.
A. Anderszins verkregen informatie van de zijde van de partner
Nadat een speler aan zijn partner op andere wijze informatie heeft
verschaft waarmee een bieding of speelwijze zou kunnen worden
gesuggereerd, mag de partner uit de voor de hand liggende mogelijkheden er niet één kiezen die onloochenbaar door deze informatie zou kunnen zijn gesuggereerd. Onder “anderszins verkregen informatie” wordt onder meer verstaan: een opmerking, vraag, antwoord op een vraag, onmiskenbare aarzeling, ongewone snelheid,
bijzondere nadruk, intonatie, gebaar, beweging, hebbelijkheid.
1. Ingeval dergelijke informatie gegeven wordt
Als een speler van oordeel is dat een tegenstander dergelijke
informatie heeft verschaft, en hij de kans groot acht dat hij benadeeld kan worden, mag hij onmiddellijk aankondigen, tenzij
de voorschriften van de organiserende instantie dit niet toestaan, dat hij zich het recht voorbehoudt om de wedstrijdleider
op een later tijdstip te ontbieden (de tegenstanders behoren de
wedstrijdleider onmiddellijk te ontbieden als zij de eventuele
overdracht van ongeoorloofde informatie bestrijden).
2. Keuze van een onreglementair alternatief
Wanneer een speler gegronde redenen heeft om aan te nemen*
dat een tegenstander die een redelijk alternatief had, gekozen
heeft voor een actie die mogelijkerwijs was gesuggereerd door
dergelijke informatie, behoort hij de wedstrijdleider onmiddellijk
te ontbieden. De wedstrijdleider moet voorschrijven dat het
bieden en spelen doorgaat en is erop voorbereid een arbitrale
score toe te kennen als hij van oordeel is, dat schade veroorzaakt is door een inbreuk op de Spelregels.

* Aan het einde van het spel of, wat de hand van de blinde betreft, zodra deze
op tafel komt.
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B. Anderszins verkregen informatie uit andere bronnen
Wanneer een speler onbedoeld ongeoorloofde informatie ontvangt
over een bord dat hij speelt of nog moet spelen, behoort de wedstrijdleider onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden, bij voorkeur door degene die de inlichtingen heeft ontvangen. Als ongeoorloofde informatie in deze zin worden onder meer beschouwd: inzien van de verkeerde handen, het opvangen van biedingen, resultaten of opmerkingen, het zien van kaarten aan een andere tafel of
het zien van een kaart die aan een andere speler aan de eigen tafel
toebehoort, voordat het bieden begint.
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat de informatie de normale
voortgang van het spel zou kunnen verhinderen, mag hij:
1. Verplaatsing
als het type wedstrijd en de wijze van scoren dit toelaten, de
plaatsen van de spelers aanpassen, zodanig dat de speler die
informatie bezit over een bepaalde hand, deze hand zal krijgen;
of:
2. Aanwijzing van een plaatsvervanger
met de instemming van alle vier de spelers een tijdelijke plaatsvervanger van de speler die de ongeoorloofde inlichtingen ontving, aanwijzen; of:
3. Toekennen van een arbitrale score
onmiddellijk een kunstmatige arbitrale score toekennen.
C. Informatie uit ingetrokken handelingen
Ingeval een bieding of spelen ingetrokken wordt en door een andere vervangen, hetzij door een niet-overtredende partij na een overtreding van een tegenstander, hetzij door een overtredende partij,
met het doel een overtreding te herstellen, geldt:
1. Niet-overtredende partij
Voor de niet-overtredende partij is alle informatie geoorloofd
die voortkomt uit een ingetrokken handeling, ongeacht welke
partij deze handeling heeft verricht.
2. Overtredende partij
Voor de overtredende partij is informatie die voortkomt uit een
ingetrokken handeling van de eigen partij of uit ingetrokken
handelingen van de niet-overtredende partij niet geoorloofd.
Een speler van de overtredende partij mag uit de voor de hand
liggende mogelijkheden er niet een kiezen die onloochenbaar
door de ongeoorloofde informatie zou kunnen zijn gesuggereerd.
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HOOFDSTUK V
Het bieden
DEEL I
JUISTE GANG VAN ZAKEN
PARAGRAAF I
Biedperiode
ARTIKEL 17
Tijdsduur van het bieden
A. Begin van de biedperiode
De biedperiode van een spel begint voor een partij, als één van beide
spelers zijn hand inziet.
B. De eerste bieding
De speler die op het bord als gever is aangeduid, doet de eerste bieding.
C. Volgende biedingen
De speler links van de gever doet de tweede bieding, en daarna
biedt elke speler op zijn beurt volgens de wijzers van de klok.
D. Kaarten van een verkeerd bord
Als een speler een bieding doet met kaarten die hij per ongeluk uit
een verkeerd bord genomen heeft, wordt die bieding geannuleerd.
Als de LT van de overtreder daarop al een bieding had gedaan,
moet de wedstrijdleider kunstmatige arbitrale scores toekennen
(zie artikel 90 voor straffen), als de bieding die de overtreder met de
juiste kaarten doet, op één of andere manier aanzienlijk afwijkt van
zijn ingetrokken bieding*. Als de overtreder zijn ingetrokken bieding
herhaalt wanneer hij het bord waaruit hij de kaarten verkeerdelijk
had genomen, moet spelen, mag de wedstrijdleider het bord normaal laten spelen, maar hij moet kunstmatige arbitrale scores toekennen (zie artikel 90) als de bieding van de overtreder op enige
manier afwijkt van de oorspronkelijke ingetrokken bieding.
E. Einde van de biedperiode
De biedperiode eindigt als alle vier de spelers passen, of als, nadat
er drie keer in volgorde is gepast na een bieding, de uitkomst met
de beeldzijde naar boven op tafel is gelegd (als een pas voor de
beurt geaccepteerd is, zie artikel 34).
* De LT van de overtreder moet zijn voorgaande bieding herhalen.
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ARTIKEL 18
Bod
A. Juiste wijze
Een bod noemt een aantal trekken, van één tot zeven, en een speelsoort (pas, doublet en redoublet zijn biedingen, maar geen bod).
B. Het opheffen van een bod
Een bod heft een vorig bod op als het óf hetzelfde aantal trekken in
een hogere speelsoort aanduidt, óf een groter aantal trekken in
welke speelsoort dan ook.
C. Voldoende bod
Een bod dat het onmiddellijk eraan voorafgaande bod opheft, is
een voldoende bod.
D. Onvoldoende bod
Een bod dat het onmiddellijk eraan voorafgaande bod niet opheft,
is een onvoldoende bod.
E. Rangorde van de speelsoorten
De rangorde van de speelsoorten in afdalende volgorde is: sans
atout (zonder troef), schoppen, harten, ruiten, klaveren.
F. Andere manieren
Zonale organisaties mogen andere manieren voor het bieden toelaten*.
ARTIKEL 19
Doublet en redoublet
A. Doublet
1. Reglementair doublet
Een speler mag alleen het laatst voorafgaande bod doubleren.
Dat bod moet zijn gedaan door een tegenstander; tussen het
bod en het doublet mag alleen gepast zijn.
2. Juiste wijze van doubleren
Een speler behoort bij het doubleren niet het aantal trekken of
de speelsoort te noemen. De enige juiste term is “doublet”**.

* De European Bridge League staat het gebruik van biddingboxes toe (zie Appendix).

** De enige juiste term in Vlaanderen is “dubbel”.
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3. Doublet van een foutief genoemd bod
Als een speler bij het doubleren het bod, of het aantal trekken,
of de speelsoort op onjuiste wijze noemt, wordt hij geacht het
werkelijk gedane bod te hebben gedoubleerd (artikel 16 - Ongeoorloofde informatie - kan van toepassing zijn).
B. Redoublet
1. Reglementair redoublet
Een speler mag alleen het laatst voorafgaande doublet redoubleren. Dat doublet moet zijn gedaan door een tegenstander;
tussen het doublet en het redoublet mag alleen gepast zijn.
2. Juiste wijze van redoubleren
Bij het redoubleren behoort een speler niet het aantal trekken
of de speelsoort te noemen. De enige juiste term is
“redoublet”*.
3. Redoublet van een foutief genoemd bod
Als een speler bij het redoubleren het gedoubleerde bod, of het
aantal trekken, of de speelsoort op onjuiste wijze noemt, wordt
hij geacht het werkelijk gedane bod te hebben geredoubleerd
(artikel 16 - Ongeoorloofde informatie - kan van toepassing
zijn).
C. Opheffing van doublet of redoublet
Elk doublet of redoublet wordt opgeheven door een volgend reglementair bod.
D. Scoreberekening van een gedoubleerd of geredoubleerd
contract
Als een gedoubleerd of geredoubleerd bod niet gevolgd wordt door
een reglementair bod, worden de scores verhoogd zoals voorzien
in artikel 77.

* De enige juiste term in Vlaanderen is “herdubbel”.
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ARTIKEL 20
Herhaling en uitleg van biedingen
A. Bieding die niet duidelijk is verstaan
Een speler die een bieding niet duidelijk verstaat, mag onmiddellijk
verlangen dat deze bieding herhaald wordt.
B. Herhaling van het bieden tijdens de biedperiode
Tijdens de biedperiode heeft elke speler het recht om alle voorafgaande biedingen te laten herhalen mits het zijn beurt is om te bieden, tenzij hij reglementair moet passen; alerteren behoort opgenomen te worden in de herhaling.
C. Herhaling na de afsluitende pas
1. Wiens uitkomst
Na de afsluitende pas heeft elke tegenspeler het recht te vragen of hij moet uitkomen (zie artikelen 47E en 41).
2. Herhaling van het biedverloop
Zowel de leider als elke tegenspeler mag bij zijn eerste beurt
om te spelen, een herhaling vragen van alle* voorafgaande biedingen (zie artikelen 41B en 41C).
D. Wie mag het biedverloop herhalen?
Alleen een tegenstander mag aan een verzoek om herhaling van de
biedingen voldoen.
E. Verbetering van een fout in de herhaling
Alle spelers, met inbegrip van de blinde of een speler die reglementair moet passen, zijn er verantwoordelijk voor dat fouten in de herhaling meteen verbeterd worden (zie artikel 12C1 ingeval er schade
ontstaat omdat een herhaling niet verbeterd is).
F.

Uitleg van biedingen
1. Tijdens het bieden
Tijdens het bieden en vóór de afsluitende pas, mag iedere speler die aan de beurt is om te bieden, verzoeken** om een volledige
uitleg van het bieden van de tegenstanders (er mogen vragen
gesteld worden over de werkelijk gedane biedingen, of over relevante biedingen die mogelijk waren maar niet gedaan werden);

* Een speler mag niet vragen om een gedeeltelijke herhaling van vooraf gedane
biedingen en mag de herhaling niet afbreken voordat deze voltooid is.
** Artikel 16 kan van toepassing zijn en organiserende instanties mogen regels
stellen voor op schrift gestelde uitleg.
42

in de regel behoort de partner van de speler die de desbetreffende
bieding heeft gedaan, het antwoord te geven (zie artikel 75C).
2. Tijdens het spelen
Na de afsluitende pas en gedurende de hele speelperiode mag
elke tegenspeler die aan de beurt is om te spelen, verzoeken* om
een uitleg van het bieden van de tegenpartij. De leider mag verzoeken om een uitleg van een bieding of van de speelconventies van een tegenspeler, als hij of de blinde aan de beurt is om
te spelen.
ARTIKEL 21
Bieding gebaseerd op onjuiste informatie
A. Bieding gebaseerd op verkeerd begrijpen of verstaan van
de bieding
Een speler heeft geen verhaal als hij een bieding heeft gedaan op
basis van verkeerd begrijpen of verstaan van de bieding.
B. Bieding gebaseerd op onjuiste informatie van een tegenstander
1. Verandering van de bieding
Tot het einde van de biedperiode (zie artikel 17E) mag een speler straffeloos een bieding wijzigen als het waarschijnlijk is dat
hij die bieding deed als gevolg van onjuiste informatie van een
tegenstander, mits zijn eigen partner daarna nog geen bieding
heeft gedaan. Het niet meteen alerteren na een conventionele
bieding of bijzondere afspraak, wanneer dit alerteren voorgeschreven wordt door de organiserende instantie, wordt beschouwd als onjuiste informatie.
2. Wijzigingen van de bieding door een tegenstander na rectificatie
Wanneer een speler het verkiest, een bieding te veranderen
vanwege onjuiste informatie (zie 1. hierboven), mag zijn LT op
zijn beurt elke daarna gedane bieding straffeloos wijzigen (tenzij zijn ingetrokken bieding informatie overbracht die de nietovertredende partij zou kunnen benadelen; in dit geval mag de
wedstrijdleider een arbitrale score toekennen). (Wat betreft ongeoorloofde informatie door ingetrokken biedingen, zie artikel 16C.)
3. Te laat om bieding te wijzigen
Als het te laat is om een bieding te wijzigen, kan de wedstrijdleider
een arbitrale score toekennen (artikel 40C kan van toepassing zijn).
* Artikel 16 kan van toepassing zijn en organiserende instanties mogen regels
stellen voor op schrift gestelde uitleg.
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PARAGRAAF II
Bieden is gesloten
ARTIKEL 22
De gang van zaken nadat het bieden is gesloten
A. Geen van de spelers heeft een bod gedaan
Als geen der spelers een bod heeft gedaan en het bieden is gesloten, worden de handen ongespeeld in het bord teruggestoken. Er
mag niet opnieuw gegeven worden.
B. Er is een bod gedaan
Als een speler een bod heeft gedaan, wordt het laatste bod het
contract en begint het spelen.

DEEL II
ONREGELMATIGHEDEN
ARTIKEL 23
Gedwongen pas die schade toebrengt
Naar dit artikel zal verwezen worden in vele andere artikelen die
straffen voorschrijven voor overtredingen tijdens de biedperiode.
Wanneer als straf voor een onregelmatigheid de partner van de
overtreder verplicht is te passen bij zijn eerstvolgende biedbeurt,
en indien de wedstrijdleider van mening is dat de overtreder ten tijde van zijn onregelmatigheid had kunnen weten dat de gedwongen
pas de niet-overtredende partij waarschijnlijk schade zou toebrengen, moet hij het bieden en spelen laten voortgaan, en overwegen
een arbitrale score toe te kennen (zie artikel 72B1).
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PARAGRAAF I
Getoonde kaart tijdens de biedperiode
ARTIKEL 24
Getoonde of voorgespeelde kaart tijdens het bieden
Als de wedstrijdleider tijdens het bieden vaststelt dat, als gevolg
van een handeling van een speler, de beeldzijde van één of meer
kaarten van diens hand gezien kon worden door zijn partner, moet
de wedstrijdleider voorschrijven dat elke zodanige kaart met de
beeldzijde naar boven op tafel moet liggen tot het bieden is afgelopen; en (strafbepaling) ingeval de overtreder vervolgens tegenspeler wordt, mag de leider elke zodanige kaart als strafkaart behandelen (artikel 50).
Bovendien:
A. Lage kaart niet voortijdig voorgespeeld
Als het één kaart betreft, lager dan een honneur, en niet voortijdig
voorgespeeld, is er geen verdere straf.
B. Eén honneur of een voortijdig voorgespeelde kaart
Als het één honneur betreft, of als het een willekeurige kaart betreft
die voortijdig is voorgespeeld, (strafbepaling) moet de partner van
de overtreder passen wanneer het de eerstvolgende maal zijn beurt
is om te bieden (zie artikel 23 ingeval een pas de niet-overtredende
partij benadeelt).
C. Twee of meer kaarten worden getoond
Als twee of meer kaarten op bovenstaande wijze worden getoond,
(strafbepaling) moet de partner van de overtreder passen wanneer
het de eerstvolgende maal zijn beurt is om te bieden (zie artikel 23
ingeval een pas de niet-overtredende partij benadeelt).
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PARAGRAAF II
Wijzigingen van biedingen
ARTIKEL 25
Het wijzigen van biedingen, al dan niet reglementair
A. Onmiddellijke verbetering van een vergissing
Tot zijn partner een bieding doet, mag een speler een onopzettelijk
gedane bieding vervangen door zijn voorgenomen bieding, maar
alléén als hij dit doet of tracht te doen zonder denkpauze. Indien de
laatste bieding reglementair is, wordt deze straffeloos gehandhaafd; indien zij niet reglementair is, is deze bieding onderworpen
aan het toepasselijke artikel.
B. Verbetering die niet onmiddellijk, óf doelbewust plaatsvindt
Tot de LT een bieding doet, mag een bieding vervangen worden als
lid A niet van toepassing is:
1. Vervangende bieding geaccepteerd
De vervangende bieding mag geaccepteerd (als reglementair
behandeld) worden door de LT van de overtreder*; in dat geval
blijft de tweede bieding gehandhaafd; het biedverloop gaat
verder zonder strafmaatregel. De vervangende bieding van de
overtreder blijft straffeloos gehandhaafd en de LT van de overtreder mag zijn bieding straffeloos intrekken als:
- deze LT een bieding heeft gedaan voordat de aandacht op
de overtreding is gevestigd,
en:
- de wedstrijdleider vaststelt dat de LT zijn bieding bedoelde
als volgend op de oorspronkelijke bieding van de overtreder
in die beurt (maar zie artikel 16C2).
2. Niet geaccepteerd
Als de vervangende bieding niet geaccepteerd wordt, wordt zij
geannuleerd, en:
(a) Eerste bieding onreglementair
Als de eerste bieding onreglementair was, is de overtreder
onderworpen aan het toepasselijke artikel (en de voorspeelstraffen van artikel 26 kunnen van toepassing zijn op de
tweede bieding).

* Als het oorspronkelijke bod onvoldoende was, is artikel 27 van toepassing.
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(b) Eerste bieding reglementair
Als de eerste bieding reglementair was, moet de overtreder:
(1) Eerste bieding handhaven
óf: zijn eerste bieding handhaven, in welk geval (strafbepaling) zijn partner moet passen wanneer het de eerstvolgende maal zijn beurt is om te bieden (zie artikel 23
ingeval de pas de niet-overtredende partij benadeelt),
(2) Een andere bieding doen
óf: een willekeurige andere reglementaire bieding doen,
in welk geval (strafbepaling) het bieden normaal voortgaat (maar de partner van de overtreder mag zijn biedingen niet baseren op informatie van de ingetrokken biedingen); de overtredende partij* kan voor dit spel geen
hogere score dan gemiddelde-min krijgen.
(c) Voorspeelstraffen
In beide gevallen (b)(1) en (b)(2) hierboven, zal de partner
van de overtreder onderworpen zijn aan een voorspeelstraf
(zie artikel 26) als hij tegenspeler wordt.

* De niet-overtredende partij krijgt de score die aan tafel behaald wordt.
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ARTIKEL 26
Bieding ingetrokken, voorspeelstraffen
Ingeval een bieding van een overtreder wordt ingetrokken en hij
een andere* definitieve bieding in die beurt kiest, zijn er de volgende mogelijkheden als hij tegenspeler wordt:
A. Bieding die duidde op een bepaalde kleur
Als de ingetrokken bieding duidde op een bepaalde kleur of bepaalde kleuren, en:
1. Kleur werd aangeduid
Als die kleur door dezelfde speler aangeduid werd in het reglementaire biedverloop, is er geen voorspeelstraf, maar zie artikel 16C.
2. Kleur werd niet aangeduid
Als die kleur niet door dezelfde speler werd aangeduid in het
reglementaire biedverloop, mag de leider (strafbepaling)
- ofwel de partner van de overtreder voorschrijven de aangeduide kleur (of een bepaalde aangeduide kleur) bij de eerste
gelegenheid voor te spelen, met inbegrip van de uitkomst,
- ofwel de partner van de overtreder verbieden de aangeduide kleur (of een bepaalde aangeduide kleur) bij de eerste
gelegenheid voor te spelen, met inbegrip van de uitkomst;
dit verbod blijft van kracht zolang de partner van de overtreder aan slag blijft.
B. Andere ingetrokken biedingen
Wat betreft andere ingetrokken biedingen, mag de leider (strafbepaling) de partner van de overtreder verbieden enige willekeurige
kleur** bij de eerste gelegenheid voor te spelen, met inbegrip van
de uitkomst; dit verbod blijft van kracht zolang de partner van de
overtreder aan slag blijft.

* Een bieding die wordt herhaald en op dat moment een duidelijk andere betekenis heeft dan voorheen, moet beschouwd worden als een andere bieding.

** De leider noemt de kleur wanneer de partner van de overtreder voor het
eerst aan slag is.
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PARAGRAAF III
Onvoldoende bod
ARTIKEL 27
Onvoldoende bod
A. Accepteren van onvoldoende bod
Elk onvoldoende bod kan geaccepteerd (als reglementair behandeld) worden door de LT van de overtreder. Het wordt geaccepteerd als die speler een bieding doet.
B. Niet accepteren van onvoldoende bod
Als een op de beurt gedaan onvoldoende bod niet geaccepteerd
wordt, moet het worden vervangen door ófwel een voldoende bod
ófwel een pas.

1. Niet-conventioneel bod, verbeterd door laagst voldoende
bod in dezelfde speelsoort
(a) Geen straf
Als het onvoldoende bod wordt verbeterd door het laagst
voldoende bod in dezelfde speelsoort, en als zowel het onvoldoende bod als het vervangend bod onbetwistbaar nietconventioneel zijn, gaat het bieden door alsof de onregelmatigheid niet had plaatsgevonden (artikel 16C2 is hier niet
van toepassing, maar zie (b) hieronder).
(b) Toekenning arbitrale score
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat het onvoldoende
bod informatie heeft overgebracht waardoor de niet-overtredende partij benadeeld wordt, moet hij een arbitrale score
toekennen.
2. Conventioneel bod of verbeterd door een ander voldoende
bod of pas
Als het onvoldoende bod of het laagst voldoende bod in dezelfde speelsoort conventioneel kunnen zijn, of als het nietconventionele onvoldoende bod verbeterd wordt door een ander voldoende bod of een pas, (strafbepaling) moet de partner
van de overtreder verder passen (pas artikel 10C1 toe en zie
artikel 23 als de pas de niet-overtredende partij benadeelt; de
voorspeelstraffen van artikel 26 kunnen eveneens van toepassing zijn).
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3. Poging tot verbetering door doublet of redoublet
Als de overtreder zijn onvoldoende bod tracht te vervangen
door een doublet of redoublet wordt deze poging tot bieden
geannuleerd en (strafbepaling) zijn partner moet verder passen
(zie artikel 23 als de pas de niet-overtredende partij benadeelt;
de voorspeelstraffen van artikel 26 kunnen eveneens van toepassing zijn).
C. Onvoldoende bod voor de beurt
Als een speler een onvoldoende bod voor de beurt doet, is artikel
31 van toepassing.

PARAGRAAF IV
Voor de beurt bieden
ARTIKEL 28
Biedingen die beschouwd worden als bieden op de beurt
A. RT is verplicht te passen
Een bieding wordt beschouwd als bieden op de beurt, wanneer deze bieding door een speler wordt gedaan terwijl zijn RT aan de
beurt is en deze volgens de Spelregels verplicht is te passen.
B. Bieding door juiste speler maakt bieding voor de beurt ongedaan
Een bieding wordt beschouwd als bieden op de beurt, wanneer deze bieding werd gedaan door een speler wiens beurt het was om te
bieden, vóórdat een straf is vastgesteld voor een bieding voor de
beurt van een tegenstander; daardoor gaat het recht verloren de
bieding voor de beurt te laten bestraffen en gaat het bieden door
alsof de tegenstander die bieding niet gedaan had, maar artikel
16C2 is van toepassing.
ARTIKEL 29
Gang van zaken na een bieding voor de beurt
A. Verlies van het recht op bestraffing
Na een bieding voor de beurt mag de LT van de overtreder bieden,
als hij dat verkiest. Het recht op bestraffing gaat in dat geval verloren.
B. Bieding voor de beurt wordt geannuleerd
Als zijn LT verkiest niet te bieden, wordt de bieding voor de beurt
geannuleerd en het bieden gaat terug naar de speler wiens beurt
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het was om te bieden. De overtreder mag, als hij wel aan de beurt
is, elke reglementaire bieding doen, maar zijn partij kan onderworpen zijn aan de strafbepalingen in de artikelen 30, 31 of 32.
C. Bieding voor de beurt is conventioneel
Als de bieding voor de beurt een conventionele bieding is, zijn de
bepalingen van artikelen 30, 31 en 32 van toepassing op de aangeduide speelsoorten en niet op de genoemde speelsoorten.
ARTIKEL 30
Voor de beurt passen
Wanneer een speler voor de beurt heeft gepast (en de bieding
wordt geannuleerd aangezien zij niet geaccepteerd wordt - zie artikel 29), geldt het volgende:
A. Vóórdat een van de spelers een bod heeft gedaan
Wanneer een speler voor zijn beurt heeft gepast, vóórdat één van
de spelers een bod heeft gedaan, geldt als straf dat de overtreder
moet passen bij zijn eerste beurt om te bieden en artikel 72B1 kan
van toepassing zijn.
B. Nádat een van de spelers een bod heeft gedaan
1. RT is aan de beurt om te bieden
Als één van de spelers al een bod heeft gedaan en een speler
past terwijl zijn RT aan de beurt was om te bieden, geldt als
straf dat de overtreder moet passen bij zijn eerste beurt om te
bieden (als de pas voor de beurt door een conventie verband
legt met een bepaalde kleur of bepaalde kleuren en daarmee
informatie verstrekt, kunnen de voorspeelstraffen van artikel 26
van toepassing zijn).
2. Partner is aan de beurt om te bieden
(a) Verplichting opgelegd aan overtreder
Als één van de spelers al een bod heeft gedaan en een speler past terwijl zijn partner aan de beurt was om te bieden,
geldt als straf dat de overtreder verder moet passen; artikel
72B1 kan van toepassing zijn.
(b) Beperkingen voor de partner van de overtreder
De partner van de overtreder mag elk voldoende bod doen of
passen, maar hij mag in deze beurt niet doubleren of redoubleren; artikel 72B1 kan van toepassing zijn.
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3. LT is aan de beurt om te bieden
Als één van de spelers al een bod heeft gedaan en een speler
past terwijl zijn LT aan de beurt was om te bieden, dan wordt
deze pas behandeld als een wijziging van de bieding; artikel 25
is van toepassing.
C. Als de pas conventioneel is
Als de pas voor de beurt conventioneel is, is niet dit artikel, maar
artikel 31 van toepassing. Een pas is conventioneel als, volgens
een bijzondere afspraak, deze pas méér belooft dan een vastgestelde sterkte of als de pas kunstmatig andere waarden dan in de
laatstgenoemde kleur belooft of ontkent.
ARTIKEL 31
Bod voor de beurt
Wanneer een speler voor de beurt een bod heeft gedaan (en het
bod is geannuleerd aangezien het niet geaccepteerd wordt - zie artikel 29), dan geldt het volgende:
A. RT is aan de beurt
Wanneer de overtreder een bod heeft gedaan (of heeft gepast op
de bieding van zijn partner en deze pas conventioneel is, in welk
geval onderdeel A2b van dit artikel van toepassing is), terwijl zijn
RT aan de beurt was om te bieden, dan:
1. RT past
Als die tegenstander past, moet overtreder zijn bieding voor de
beurt herhalen en als deze bieding reglementair is, is er geen straf.
2. RT past niet
Als die tegenstander een reglementair* bod doet of doubleert
of redoubleert, mag overtreder elke reglementaire bieding
doen; als hij in deze bieding:
(a) Speelsoort wordt herhaald
de speelsoort van zijn bod voor de beurt herhaalt, geldt als
straf dat de partner van de overtreder moet passen bij zijn
eerste beurt om te bieden (zie artikel 23);
(b) Speelsoort wordt niet herhaald
de speelsoort van zijn bod voor de beurt niet herhaalt, kunnen de voorspeelstraffen van artikel 26 van toepassing zijn
en geldt als straf dat de partner van overtreder verder moet
passen (zie artikel 23).
* Een onreglementaire bieding van de RT wordt op de normale wijze bestraft.
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B. Partner of LT is aan de beurt
Wanneer de overtreder een bod heeft gedaan terwijl zijn partner
aan de beurt is, of als zijn LT aan de beurt is en de overtreder
daarvóór geen bieding heeft gedaan*, geldt als straf dat de partner
van de overtreder verder moet passen (zie artikel 23 wanneer de
pas de niet-overtredende partij benadeelt). De voorspeelstraffen
van artikel 26 kunnen van toepassing zijn.
ARTIKEL 32
Doublet of redoublet voor de beurt
Een doublet of redoublet voor de beurt kan worden geaccepteerd
door de LT (zie artikel 29). Een ontoelaatbaar doublet of redoublet
mag nooit geaccepteerd worden (zie artikel 35A, indien de tegenstander die dan aan de beurt is, toch biedt). Als de onreglementaire
bieding niet wordt geaccepteerd, wordt zij geannuleerd; de voorspeelstraffen van artikel 26B kunnen van toepassing zijn. Bovendien:
A. Doublet of redoublet voor de beurt terwijl partner aan de
beurt was
Als een speler voor de beurt heeft gedoubleerd of geredoubleerd,
terwijl zijn partner aan de beurt was om te bieden, (strafbepaling)
moet de partner van overtreder verder passen (zie artikel 23 wanneer de pas de niet-overtredende partij benadeelt).
B. Doublet of redoublet voor de beurt terwijl RT aan de beurt
was
Als een speler voor de beurt heeft gedoubleerd of geredoubleerd,
terwijl zijn RT aan de beurt was om te bieden:
1. RT past
Als de RT van overtreder past, moet de overtreder zijn doublet
of redoublet voor de beurt herhalen en is er geen straf, tenzij
het een ontoelaatbaar doublet of redoublet betreft, in welk geval artikel 36 van toepassing is.
2. RT doet een bod
Als de RT van overtreder een bod doet, mag de overtreder op
zijn beurt elke reglementaire bieding doen en (strafbepaling)
moet de partner van overtreder verder passen (zie artikel 23
wanneer de pas de niet-overtredende partij benadeelt).
* Een later bod, gedaan terwijl LT aan de beurt was om te bieden, wordt behandeld als een wijziging van een bieding, waarna artikel 25 van toepassing is.
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ARTIKEL 33
Gelijktijdig bieden
Een bieding die gelijktijdig wordt gedaan met die van een speler die
aan de beurt was om te bieden, wordt beschouwd als een opvolgende bieding.
ARTIKEL 34
Behoud van het recht om te bieden
Wanneer na een bieding driemaal is gepast, is het bieden niet
beëindigd, als één van deze pasbiedingen een pas voor de beurt
was en een speler als gevolg daarvan zijn rechtmatige biedbeurt
ontnomen werd. De bieding gaat terug naar de speler die zijn beurt
heeft gemist. Alle volgende pasbiedingen worden geannuleerd en
het bieden gaat verder, alsof er geen onregelmatigheid had plaatsgevonden.
ARTIKEL 35
Ontoelaatbare bieding blijft ongestraft
Wanneer na een ontoelaatbare bieding, zoals hieronder nader omschreven, de LT van de overtreder een bieding doet voordat er een
straf is vastgesteld, blijft de ontoelaatbare bieding ongestraft (de
voorspeelstraffen van artikel 26 zijn niet van toepassing). Bovendien:
A. Doublet of redoublet
Als de ontoelaatbare bieding een doublet of redoublet betrof dat
volgens artikel 19 niet is toegestaan, worden deze bieding en alle
daarop-volgende biedingen geannuleerd. Het bieden gaat terug
naar de speler die aan de beurt is, en gaat verder alsof er geen onregelmatigheid had plaatsgevonden.
B. Bieden door speler die verplicht is te passen
Als de ontoelaatbare bieding een bod, doublet of redoublet betrof,
gedaan door een speler die reglementair moest passen, blijven deze bieding en alle daaropvolgende reglementaire biedingen gehandhaafd, maar als de overtreder verplicht was voor de verdere
duur van het bieden te passen, moet hij bij zijn volgende beurten
weer blijven passen.
C. Bod van meer dan zeven trekken
Als de ontoelaatbare bieding een bod betrof van meer dan zeven
trekken, worden deze bieding en alle daaropvolgende biedingen
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geannuleerd; de overtreder moet zijn bod door een pas vervangen
en het bieden gaat door, alsof er geen onregelmatigheid had
plaatsgevonden.
D. Bieding na de afsluitende pas
Als de ontoelaatbare bieding gedaan werd na de afsluitende pas,
worden deze bieding en alle daaropvolgende biedingen straffeloos
geannuleerd.

PARAGRAAF V
Ontoelaatbare biedingen
ARTIKEL 36
Ontoelaatbaar doublet of redoublet
Elk doublet of redoublet dat niet volgens artikel 19 is toegestaan,
wordt geannuleerd. De overtreder moet zijn bieding door een reglementaire bieding vervangen en (strafbepaling) de partner van de
overtreder moet verder passen (zie artikel 23 wanneer de pas de
niet-overtredende partij benadeelt); de voorspeelstraffen van artikel
26 kunnen van toepassing zijn (zie artikel 32, als het een bieding
voor de beurt betreft; zie artikel 35A, als de LT van overtreder
biedt).
ARTIKEL 37
Overtreding van de verplichting om te passen
Een bod, doublet of redoublet van een speler die reglementair verplicht is te passen, wordt geannuleerd en (strafbepaling) elke speler
van de overtredende partij moet verder passen (zie artikel 23 wanneer de pas de niet-overtredende partij benadeelt). De voorspeelstraffen van artikel 26 kunnen van toepassing zijn (zie artikel 35B,
als de LT van overtreder biedt).
ARTIKEL 38
Bod van meer dan zeven trekken
Het spelen van een contract van meer dan zeven trekken of het verkrijgen van een score daarop, is nooit toegestaan. Een bod van meer
dan zeven trekken wordt geannuleerd en (strafbepaling) elke speler
van de overtredende partij moet verder passen (zie artikel 23 wanneer
de pas de niet-overtredende partij benadeelt). De voorspeelstraffen
van artikel 26 kunnen van toepassing zijn (zie artikel 35C, als de LT
van overtreder biedt).
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ARTIKEL 39
Bieding na afsluitende pas
Een bieding na de afsluitende pas wordt geannuleerd en:
A. Pas van tegenspeler, bieding van leider of blinde
Als het een pas betreft van een tegenspeler of een bieding van de
toekomstige leider of blinde, is er geen straf.
B. Andere bieding van tegenspeler
Als het een bod, doublet of redoublet van een tegenspeler betreft,
kunnen de voorspeelstraffen van artikel 26 van toepassing zijn (zie
artikel 35D, als de LT van overtreder biedt).

PARAGRAAF VI
Conventies en afspraken
ARTIKEL 40
Afspraken tussen de partners
A. Het recht om bied- of speelwijze te kiezen
Een speler mag zonder voorafgaande aankondiging elke bied- of
speelwijze toepassen (met inbegrip van een opzettelijk misleidende
bieding - zoals een psychologisch bod - of een bied- of speelwijze
die afwijkt van een algemeen aanvaard of vooraf aangekondigd gebruik van een conventie), op voorwaarde dat een dergelijke bied- of
speelwijze niet is gebaseerd op een afspraak met de partner.
B. Heimelijke afspraken tussen partners verboden
Een speler mag geen bied- of speelwijze toepassen die gebaseerd
is op een speciale afspraak met de partner, tenzij redelijkerwijs mag
worden verwacht, dat het andere paar de betekenis begrijpt, of
tenzij zijn partij het gebruik van een dergelijke bied- of speelwijze
kenbaar maakt in overeenstemming met de voorschriften van de
organiserende instantie.
C. Keuzemogelijkheid voor de wedstrijdleider
Als de wedstrijdleider beslist dat een paar benadeeld is door het
verzuim van de tegenstanders de volledige betekenis van een biedof speelwijze te verklaren, kan hij een arbitrale score toekennen.
D. Reglementering van conventies
De organiserende instantie mag het gebruik van bied- of speelconventies reglementeren. Zonale organisaties mogen bovendien on56

derlinge afspraken (zelfs als deze niet conventioneel zijn) reglementeren, ingeval deze afspraken het mogelijk maken, dat het paar een
eerste actie onderneemt op één-hoogte met een heer of meer beneden de gemiddelde sterkte. Zonale organisaties mogen deze
verantwoordelijkheid delegeren.
E. Systeemkaart
1. Recht systeemkaart voor te schrijven
De organiserende instantie mag voorschrijven dat een systeemkaart wordt gebruikt waarop de spelers verplicht zijn hun
conventies en andere afspraken te vermelden. Zij mag regels
vaststellen voor het gebruik ervan, met inbegrip van een voorschrift dat beide spelers van een paar hetzelfde systeem moeten hanteren (een dergelijke regeling mag geen beperkingen
opleggen ten aanzien van stijl en inzicht, maar alleen ten aanzien van methode).
2. Raadplegen systeemkaart tegenstanders
Gedurende het bieden en spelen mag iedere speler, behalve de
blinde, de systeemkaart van zijn tegenstanders - maar niet die
van hemzelf - raadplegen, wanneer hij aan de beurt is om te
bieden of te spelen*.

* Een speler is niet gerechtigd tijdens de bied- en speelperiode geheugensteuntjes en hulpmiddelen bij berekeningen of bij bied- en speeltechniek te gebruiken, in welke vorm dan ook. Organiserende instanties mogen echter bepaalde
methoden als ongebruikelijk aanduiden en toestaan dat geschreven verdedigingen tegen deze methoden van tegenstanders aan tafel worden geraadpleegd.
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HOOFDSTUK VI
Het spelen
DEEL I
GANG VAN ZAKEN
PARAGRAAF I
Juiste gang van zaken
ARTIKEL 41
Het begin van het spelen
A. Gedekte uitkomst
Nadat een bod, doublet of redoublet gevolgd is door drie pasbiedingen in volgorde, komt de tegenspeler links van de vermoedelijke
leider uit, met de beeldzijde van de kaart naar beneden*. De gedekte uitkomst mag alleen op aanwijzing van de wedstrijdleider
worden teruggenomen na een onregelmatigheid (zie artikel 47E2);
de teruggenomen kaart moet weer aan de hand van de tegenspeler
worden toegevoegd.
B. Herhaling van het biedverloop en het stellen van vragen
Voordat de uitkomst open wordt gelegd, mogen zowel de partner
van de speler die moet uitkomen als de vermoedelijke leider een
herhaling vragen van het biedverloop of om uitleg vragen van een
bieding van een tegenstander (zie artikel 20). De leider en beide tegenspelers mogen bij hun eerste beurt om te spelen een herhaling
van het bieden vragen; dit recht eindigt, wanneer zij een kaart spelen. De tegenspelers (onderworpen aan artikel 16) en de leider behouden het recht om gedurende de gehele speelperiode uitleg te
vragen, als het hun beurt is om te spelen.
C. Uitkomst wordt opengelegd
Na afloop van deze termijn om vragen te stellen, wordt de uitkomst
opengelegd, de speelperiode begint en de hand van de blinde
wordt op tafel gelegd. Nadat het te laat is om eerdere biedingen te
laten herhalen (zie B, boven), hebben de leider en beide tegenspelers, als het hun beurt is om te spelen, het recht te vernemen wat
het contract is en óf, maar niet door wie, het werd gedoubleerd of
geredoubleerd.

* De organiserende instantie mag voorschrijven, dat uitkomsten gedaan worden
met de beeldzijde naar boven.

58

D. De hand van de blinde
Nadat de uitkomst is opengelegd, legt de blinde zijn hand open
voor zich op tafel, kleur bij kleur en in volgorde gerangschikt, zijn
kaarten in rijen in de lengterichting naar de leider toeliggend met de
troeven rechts (van de blinde). De leider speelt zowel zijn hand als
die van de blinde.
ARTIKEL 42
De rechten van de blinde
A. Onbeperkte rechten
1. Informatie verstrekken
De blinde is gerechtigd, in het bijzijn van de wedstrijdleider, informatie te verstrekken betreffende feiten of spelregels.
2. Slagen bijhouden
Hij mag het aantal gemaakte en niet gemaakte slagen bijhouden.
3. Spelen in opdracht van de leider
Hij speelt de kaarten van de blinde in opdracht van de leider
volgens diens aanwijzingen (zie artikel 45F als de blinde een
speelwijze suggereert).
B. Beperkte rechten
Bovendien mag de blinde rechten uitoefenen met de beperkingen,
aangegeven in artikel 43.
1. Informeren naar verzakingen
De blinde mag de leider (doch niet een tegenspeler), als die in
een slag niet heeft bekend, vragen of hij nog een kaart in de
voorgespeelde kleur bezit.
2. Trachten een onregelmatigheid te voorkomen
Hij mag proberen om elke onregelmatigheid van de kant van de
leider te voorkomen.
3. Aandacht vestigen op een onregelmatigheid
Hij mag de aandacht vestigen op elke onregelmatigheid, maar
uitsluitend na afloop van het spelen.
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ARTIKEL 43
Beperkingen voor de blinde
Met uitzondering van de bepalingen in artikel 42:
A. Beperkingen voor de blinde
1. Algemene beperkingen
(a) Ontbieden van de wedstrijdleider
Tijdens het spelen behoort de blinde niet het initiatief te nemen tot het ontbieden van de wedstrijdleider, tenzij de aandacht op een onregelmatigheid al werd gevestigd door een
andere speler.
(b) Aandacht vestigen op een onregelmatigheid
Tijdens het spelen mag de blinde niet de aandacht vestigen
op een onregelmatigheid.
(c) Deelnemen aan of commentaar geven op het spelen
De blinde mag niet deelnemen aan het spelen en hij mag
niets over het spel aan de leider overbrengen.
2. Beperkingen waaraan een specifieke straf verbonden is
(a) Uitwisselen van handen
De blinde mag zijn hand niet uitwisselen met die van de leider.
(b) Opstaan om met de leider mee te kijken
De blinde mag niet opstaan om het spelen van de leider te
volgen.
(c) De hand van een tegenspeler inkijken
De blinde mag niet op eigen initiatief kijken naar de beeldzijde van een kaart in de hand van één der tegenspelers.
B. Straffen voor overtreding
1. Algemene straffen
De blinde kan volgens artikel 90 worden bestraft voor elke overtreding van de beperkingen, opgesomd in A1 en A2 hierboven.
2. Specifieke straffen
Als de blinde, na overtreding van de beperkingen, opgesomd in
A2 hierboven:
(a) De leider waarschuwt voor verkeerd voorspelen
de leider waarschuwt niet uit de verkeerde hand voor te
spelen, (strafbepaling) mag elk van de tegenspelers bepalen, uit welke hand de leider moet voorspelen.
(b) Bij de leider informeert naar een mogelijke onregelmatigheid
de eerste is die de leider vraagt of het spelen van een kaart
uit de hand van de leider een verzaking is, moet de leider, indien hij een onreglementaire kaart speelde, een juiste kaart
hiervoor in de plaats spelen en zijn de strafbepalingen van
artikel 64 van toepassing alsof de verzaking voldongen was.
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3. Als de blinde, na overtreding van de beperkingen opgesomd in A2 hierboven, als eerste de aandacht vestigt op een
onregelmatigheid begaan door een tegenstander, mag hiervoor
geen straf opgelegd worden. Als de tegenstanders rechtstreeks
uit hun onregelmatigheid voordeel halen, moet de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen aan beide partijen om een
billijk resultaat te bereiken.
ARTIKEL 44
Volgorde en verloop van het spelen
A. Voorspelen in een slag
De speler die in een slag voorspeelt, mag elke kaart uit zijn hand
spelen (tenzij hij is onderworpen aan een beperking na een onregelmatigheid, begaan door zijn partij).
B. Bijspelen in een slag
Na het voorspelen speelt iedere speler op zijn beurt een kaart en
de vier aldus gespeelde kaarten vormen een slag (voor de wijze
waarop de kaarten moeten worden gespeeld en gerangschikt, zie
artikel 65).
C. Verplichting om te bekennen
Bij het spelen in een slag moet elke speler indien mogelijk bekennen. Deze verplichting gaat boven alle andere voorschriften van deze Spelregels.
D. Niet kunnen bekennen
Indien een speler niet kan bekennen, mag hij elke andere kaart
spelen (tenzij hij is onderworpen aan een beperking na een onregelmatigheid, begaan door zijn partij).
E. Slagen met troeven
Een slag die troef bevat, wordt gemaakt door de speler die de
hoogste troef heeft gespeeld.
F. Slagen zonder troeven
Een slag die geen troef bevat, wordt gemaakt door de speler die de
hoogste kaart van de voorgespeelde kleur heeft gespeeld.
G. Voorspelen na de eerste slag
De speler die de slag heeft gemaakt, speelt voor in de volgende slag.
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ARTIKEL 45
Gespeelde kaart
A. Spelen van een kaart
Elke speler, behalve de blinde, speelt een kaart door haar uit zijn
hand te nemen en met de beeldzijde naar boven* direct voor zich
op tafel te leggen.
B. Het spelen uit de blinde
De leider speelt een kaart uit de blinde door haar te noemen, waarna de blinde de kaart opneemt en met de beeldzijde naar boven op
tafel legt. Bij het spelen uit de blinde mag de leider zo nodig de gewenste kaart zelf opnemen.
C. Verplicht spelen van een kaart
1. Kaart van een tegenspeler
Een kaart van een tegenspeler die zo gehouden wordt, dat zijn
partner de beeldzijde zou kunnen zien, moet in de lopende slag
gespeeld worden (zie artikel 45E als de tegenspeler al een reglementaire kaart in die slag heeft gespeeld).
2. Kaart van de leider
De leider moet een kaart uit zijn hand spelen als ze met de
beeldzijde naar boven zo wordt gehouden, dat ze de tafel raakt
of nagenoeg raakt, of als ze zo wordt gehouden dat aangegeven wordt dat de kaart gespeeld is.
3. Kaart van de blinde
Een kaart van de blinde moet worden gespeeld, als ze opzettelijk door de leider is aangeraakt anders dan om de kaarten te
rangschikken of een kaart onder of boven de aangeraakte kaart
te bereiken.
4. Genoemde of aangeduide kaart
(a) Spelen van genoemde kaart
Een kaart moet gespeeld worden, als een speler haar noemt
of anderszins aanduidt als de kaart die hij wil spelen.
(b) Herstel van onopzettelijke aanduiding
Een speler mag straffeloos een onopzettelijke aanduiding
wijzigen, mits hij dit zonder denkpauze doet; maar als een
tegenstander op zijn beurt een kaart heeft gespeeld die reglementair was vóór de wijziging van de aanduiding, mag
* De uitkomst geschiedt eerst met de beeldzijde naar beneden (tenzij de organiserende instantie anders voorschrijft).
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die tegenstander de aldus gespeelde kaart straffeloos terugnemen en vervangen door een andere (zie artikel 47E).
5. Strafkaart
Het al dan niet moeten spelen van een grote of kleine strafkaart
is geregeld in artikel 50.
D. Ten onrechte door de blinde gespeelde kaart
Als de blinde een kaart als gespeeld hanteert zonder dat ze door de
leider is genoemd, moet deze kaart worden teruggenomen, als de
aandacht erop wordt gevestigd voordat een speler van beide partijen in de volgende slag heeft gespeeld. Een tegenspeler mag zonder
straf een kaart terugnemen die gespeeld is na de vergissing maar
voordat de aandacht daarop werd gevestigd; als de RT van de leider een andere kaart speelt, mag ook de leider een kaart die hij
daarop in die slag had bijgespeeld, terugnemen (zie artikel 16C2).
E. Vijfde kaart in een slag
1. Gespeeld door een tegenspeler
Een door een tegenspeler bijgespeelde vijfde kaart in een slag
wordt een strafkaart, te behandelen volgens artikel 50, tenzij de
wedstrijdleider oordeelt dat het een voorspelen betrof, in welk
geval artikel 53 of 56 van toepassing is.
2. Gespeeld door de leider
Als de leider een vijfde kaart in een slag uit zijn hand of uit de
blinde bijspeelt, is er geen straf, tenzij de wedstrijdleider oordeelt dat het een voorspelen betrof, in welk geval artikel 55 van
toepassing is.
F. De blinde duidt een kaart aan
Nadat de blinde zijn hand heeft opengelegd, mag hij zonder opdracht van de leider geen kaarten meer aanduiden of aanraken (behalve om ze te rangschikken). Doet hij dit toch, dan behoort de
wedstrijdleider direct te worden ontboden. De wedstrijdleider moet
beslissen of de handeling van de blinde daadwerkelijk een suggestie inhield voor de leider. Als dit naar het oordeel van de wedstrijdleider het geval is, laat hij het spel doorgaan, maar behoudt zich
het recht voor een arbitrale score toe te kennen als de tegenspelers
door de gesuggereerde speelwijze zijn benadeeld.
G. Slag dichtleggen
Een speler behoort zijn kaart niet dicht te leggen voordat de vier
spelers allen in de slag hebben gespeeld.
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PARAGRAAF II
Onregelmatigheden
ARTIKEL 46
Onvolledige of foutieve benaming van een kaart uit de blinde
A. Juiste wijze om kaart uit de blinde aan te duiden
Bij het noemen van een uit de hand van de blinde te spelen kaart
behoort de leider duidelijk zowel de kleur als de hoogte van de gewenste kaart te noemen.
B. Onvolledige of foutieve benaming
In geval van een onvolledige of foutieve benaming door de leider
ten aanzien van de te spelen kaart uit de blinde gelden de volgende
beperkingen (tenzij de andere bedoeling van de leider onomstotelijk vaststaat):
1. Onvolledige aanduiding van de hoogte van de kaart
Als de leider bij het spelen uit de blinde “hoog” zegt of woorden van gelijke strekking gebruikt, wordt hij geacht de hoogste
kaart genoemd te hebben; in de vierde hand kan hij geacht
worden de laagst winnende kaart van de aangeduide kleur genoemd te hebben; als hij de blinde opdraagt de slag te nemen,
wordt hij geacht de laagste kaart te hebben genoemd waarmee
de slag kan worden gemaakt. Als hij “laag” zegt of woorden
van gelijke strekking gebruikt, wordt hij geacht de laagste kaart
te hebben genoemd.
2. Aanduiding van de kleur, niet van de hoogte van de kaart
Als de leider de kleur aanduidt maar niet de hoogte van de
kaart, wordt hij geacht de laagste van de aangegeven kleur te
hebben genoemd.
3. Aanduiding van de hoogte van de kaart, niet van de kleur
Als de leider de hoogte van de kaart aanduidt maar niet de
kleur:
(a) Bij het voorspelen
De leider wordt in dit geval geacht de kleur te vervolgen
waarmee de blinde de voorafgaande slag gemaakt heeft,
aangenomen dat er een kaart van de aangegeven hoogte in
die kleur aanwezig is.
(b) In alle andere gevallen
In alle andere gevallen moet de leider een kaart van de aangegeven hoogte uit de blinde spelen als dit reglementair
mogelijk is; maar als er twee of meer kaarten zijn die regle64

mentair gespeeld kunnen worden, moet de leider aangeven
welke hij bedoelt.
4. Aanduiding van een kaart die niet in de blinde aanwezig is
Als de leider een kaart noemt die niet in de blinde aanwezig is,
is de aanduiding ongeldig en mag de leider elke andere reglementaire kaart kiezen.
5. Noch kleur, noch hoogte wordt aangeduid
Als de leider het spelen van een kaart aangeeft zonder de kleur
of de hoogte te noemen (door bijvoorbeeld te zeggen “Speel
maar iets” of woorden van gelijke strekking), mag elke tegenspeler aangeven welke kaart uit de blinde gespeeld moet worden.
ARTIKEL 47
Terugnemen van gespeelde kaart
A. Om te voldoen aan een straf
Een eenmaal gespeelde kaart mag teruggenomen worden om te
voldoen aan een straf (maar een teruggenomen kaart van een tegenspeler kan een strafkaart worden - zie artikel 49).
B. Om een onreglementair spelen te herstellen
Een gespeelde kaart mag teruggenomen worden om een onreglementair of gelijktijdig spelen te herstellen (zie artikel 58 voor gelijktijdig spelen; zie bovendien, wat betreft de tegenspelers, artikel 49
- strafkaart).
C. Om een onopzettelijke aanduiding te wijzigen
Een gespeelde kaart mag straffeloos worden teruggenomen na een
wijziging van een aanduiding zoals toegestaan in artikel 45C4(b).
D. Na wijziging van het spelen door een tegenstander
Na een wijziging van het spelen door een tegenstander mag een
gespeelde kaart straffeloos (maar zie 62C2) worden teruggenomen
en vervangen door een andere.
E. Wijziging van het spelen op basis van verkeerde informatie
1. Voor de beurt voorgespeelde kaart
Wie voor de beurt heeft voorgespeeld, mag de voorgespeelde
kaart straffeloos terugnemen als hij van een tegenstander de
foutieve informatie had gekregen dat het zijn beurt was om voor
te spelen (de LT behoort het voorspelen niet te aanvaarden).
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2. Terugnemen van gespeelde kaart
(a) Niemand heeft daarna bijgespeeld
Een speler mag de kaart die hij gespeeld heeft als gevolg
van een verkeerde uitleg van een bied- of speelwijze en
voordat die verbeterd werd, terugnemen, maar alleen als er
in die slag geen volgende kaart is gespeeld. Een uitkomst
mag niet meer teruggenomen worden nadat de blinde een
kaart met de beeldzijde naar boven op tafel heeft gelegd.
(b) Eén of meer kaarten zijn daarna bijgespeeld
Wanneer het te laat is voor herstel volgens (a) hierboven, is
artikel 40C van toepassing.
F. Onreglementair terugnemen
Tenzij één van de bepalingen onder A tot en met E van dit artikel
van toepassing is, mag een eenmaal gespeelde kaart niet worden
teruggenomen.

DEEL II
STRAFKAART
ARTIKEL 48
Tonen van kaarten door de leider
A. Leider toont een kaart
De leider is niet aan straf onderworpen voor het tonen van een
kaart en geen kaart van de leider of van de blinde wordt ooit een
strafkaart. De leider is niet verplicht een kaart te spelen die per ongeluk uit zijn hand valt.
B. Leider legt zijn kaarten open
1. Na uitkomst uit de verkeerde hand
Als de leider zijn kaarten openlegt na een uitkomst uit de verkeerde hand, is artikel 54 van toepassing.
2. Op enig ander tijdstip
Als de leider op enig ander tijdstip dan onmiddellijk na een uitkomst uit de verkeerde hand zijn kaarten openlegt, kan hij geacht worden slagen te hebben opgeëist of afgestaan (artikel 68
is dan van toepassing).
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ARTIKEL 49
Tonen van kaarten door een tegenspeler
Als de beeldzijde van een kaart van een tegenspeler gezien zou
kunnen worden door zijn partner, of als een tegenspeler een in zijn
hand aanwezige kaart noemt, (strafbepaling) wordt die kaart een
strafkaart (artikel 50), tenzij het gaat om een normaal verloop van
het spelen of een toepassing van de spelregels; maar zie de voetnoot bij artikel 68, als een tegenspeler een opmerking heeft gemaakt over een onvoltooide, nog lopende slag.
ARTIKEL 50
Behandeling van een strafkaart
Een voortijdig door een tegenspeler getoonde (maar niet voorgespeelde, zie artikel 57) kaart is een strafkaart, tenzij de wedstrijdleider anders beslist. De wedstrijdleider moet een arbitrale score toekennen in plaats van de herstelmogelijkheden hieronder, als hij van
mening is dat artikel 72B1 van toepassing is.
A. Strafkaart blijft openliggen
Een strafkaart moet met de beeldzijde naar boven, vlak voor de bezitter, op tafel blijven liggen totdat ze gespeeld is of totdat een andere straf is gekozen.
B. Grote of kleine strafkaart
Eén kaart, lager dan een honneur en onopzettelijk getoond (zoals
bij het spelen van twee kaarten in een slag of bij het per ongeluk laten vallen van een kaart), wordt een kleine strafkaart. Elke honneur
of elke kaart die getoond is door een doelbewust spelen (zoals bij
uitkomen uit de verkeerde hand of bij verzaken en daarna herstellen), wordt een grote strafkaart; als een tegenspeler twee of meer
strafkaarten heeft, worden alle zodanige kaarten grote strafkaarten.
C. Behandeling van kleine strafkaart
Als een tegenspeler een kleine strafkaart heeft, mag hij geen andere kaart van dezelfde kleur lager dan een honneur, spelen voordat
hij eerst de strafkaart heeft gespeeld (maar hij heeft het recht om in
plaats daarvan een honneur te spelen). De partner van de overtreder is niet onderworpen aan voorspeelstraffen, maar informatie verkregen door het zien van de strafkaart is ongeoorloofde informatie
(zie artikel 16A).
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D. Behandeling van grote strafkaart
Als een tegenspeler een grote strafkaart heeft, kunnen zowel de
overtreder als zijn partner onderworpen zijn aan beperkingen: de
overtreder, wanneer het zijn beurt is om te spelen, zijn partner,
wanneer het zijn beurt is om voor te spelen.
1. Overtreder is aan de beurt om te spelen
Een grote strafkaart moet worden gespeeld zodra dit reglementair mogelijk is, door hetzij voor te spelen, kleur te bekennen, af
te gooien bij niet bekennen of te troeven (het feit dat de overtreder de kaart moet spelen is geoorloofde informatie voor zijn
partner, maar andere informatie die voortkomt uit het openleggen van de strafkaart, is ongeoorloofde informatie voor de
partner). Als een tegenspeler twee of meer strafkaarten heeft
die reglementair gespeeld kunnen worden, bepaalt de leider
welke moet worden gespeeld. De verplichting om te bekennen
of te voldoen aan een voorspeel- of speelstraf gaat boven de
verplichting een grote strafkaart te spelen, maar de strafkaart
moet wel open op tafel blijven liggen en worden gespeeld zodra dit reglementair mogelijk is.
2. Partner van overtreder is aan de beurt om voor te spelen
Wanneer een tegenspeler aan de beurt is om voor te spelen
terwijl zijn partner een grote strafkaart heeft, mag hij niet voorspelen voordat de leider kenbaar heeft gemaakt welke van de
mogelijkheden, hieronder genoemd, hij heeft gekozen (als de
tegenspeler voortijdig voorspeelt, is hij onderworpen aan de
strafbepaling, genoemd in artikel 49).
De leider kan uit de volgende mogelijkheden kiezen:
(a) Eisen of verbieden in een kleur voor te spelen
De leider kan van de tegenspeler eisen* in de kleur van de
strafkaart voor te spelen, of hem verbieden* in die kleur
voor te spelen zolang hij aan slag blijft (zie artikel 51 voor
twee of meer strafkaarten); als de leider van dit recht gebruik maakt, is de strafkaart geen strafkaart meer en wordt
ze opgenomen.
(b) Geen voorspeelbeperkingen
De leider kan ervan afzien een bepaald voorspelen te eisen
of te verbieden; in dat geval mag de tegenspeler elke willekeurige kaart spelen, maar de strafkaart blijft een strafkaart.

* Zie artikel 59, als de speler niet kan voorspelen zoals voorgeschreven.
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ARTIKEL 51
Twee of meer strafkaarten
A. Beurt van overtreder om te spelen
Als een tegenspeler twee of meer strafkaarten heeft die reglementair gespeeld kunnen worden, bepaalt de leider welke strafkaart in
die beurt moet worden gespeeld.
B. Beurt van partner van overtreder om voor te spelen
1. Strafkaarten in dezelfde kleur
(a) Leider eist voorspelen in die kleur
Wanneer een tegenspeler twee of meer strafkaarten heeft in
dezelfde kleur en de leider eist van de partner van de overtreder in die kleur voor te spelen, dan zijn de kaarten in die
kleur geen strafkaarten meer en worden ze opgenomen; de
tegenspeler mag elke reglementaire kaart bijspelen in die
slag.
(b) Leider verbiedt het voorspelen in die kleur
Als de leider het voorspelen in die kleur verbiedt, neemt de
tegenspeler elke strafkaart in die kleur op en mag hij elke reglementaire kaart bijspelen in die slag.
2. Strafkaarten in meer dan één kleur
(a) Leider eist voorspelen in een bepaalde kleur
Wanneer een tegenspeler strafkaarten heeft in meer dan
één kleur, mag de leider van de partner van de tegenspeler
eisen* in één van de kleuren voor te spelen waarin de tegenspeler een strafkaart heeft (maar B 1(a) hierboven is dan
van toepassing).
(b) Leider verbiedt het voorspelen in bepaalde kleuren
Als een tegenspeler strafkaarten heeft in meer dan één
kleur, mag de leider de partner van de tegenspeler verbieden* in één of meer van die kleuren voor te spelen; maar de
tegenspeler neemt dan alle strafkaarten in elke verboden
kleur op en speelt om het even welke reglementaire kaart in
die slag bij.

* Zie artikel 59, als de speler niet kan voorspelen zoals voorgeschreven.
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ARTIKEL 52
Verzuim een strafkaart te spelen of voor te spelen
A. Tegenspeler verzuimt strafkaart te spelen
Wanneer een tegenspeler verzuimt een strafkaart voor te spelen of
te spelen, zoals voorgeschreven volgens artikel 50, mag hij niet op
eigen initiatief een andere kaart die hij heeft gespeeld, terugnemen.
B. Tegenspeler speelt een andere kaart
1. Andere kaart wordt geaccepteerd
(a) Leider kan deze kaart accepteren
Als een tegenspeler een andere kaart heeft gespeeld of
voorgespeeld terwijl hij reglementair een strafkaart moest
spelen, kan de leider dit spelen of voorspelen accepteren.
(b) Leider moet dit spelen accepteren
De leider moet dit spelen of voorspelen accepteren als hij
daarna uit zijn eigen hand of uit de blinde heeft gespeeld.
(c) Strafkaart blijft strafkaart
Als de gespeelde kaart wordt geaccepteerd volgens (a) of (b)
hierboven, blijft de niet gespeelde strafkaart een strafkaart.
2. Gespeelde kaart wordt niet geaccepteerd
De leider kan van de tegenspeler eisen de kaart die onreglementair gespeeld of voorgespeeld is, te vervangen door de
strafkaart. Elke kaart die onreglementair gespeeld of voorgespeeld is door de tegenspeler tijdens het begaan van de onregelmatigheid, wordt een grote strafkaart.
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DEEL III
ONREGELMATIG VOORSPELEN
EN SPELEN
PARAGRAAF I
Voor de beurt voorspelen

ARTIKEL 53
Accepteren van voor de beurt voorspelen
A. Voor de beurt voorspelen behandeld als juist voorgespeeld
Elke met de beeldzijde naar boven voor de beurt voorgespeelde
kaart kan als juist voorgespeeld worden behandeld. Dit is het geval
als de leider of een van de tegenspelers, al naar gelang de situatie,
dit accepteert (door zich in die zin te uiten) of als de volgende speler bijspeelt* na het onregelmatig voorspelen, maar zie artikel 47E1.
(Als het voorspelen niet door een opmerking of door een bijgespeelde kaart wordt geaccepteerd, zal de wedstrijdleider voorschrijven, dat uit de juiste hand wordt voorgespeeld.)
B. De verkeerde tegenspeler speelt een kaart bij na een onregelmatig voorspelen door de leider
Als de tegenspeler rechts van de speler die voor de beurt voorspeelde, een kaart bijspeelt*, blijft het voorspelen gehandhaafd en
is artikel 57 van toepassing.
C. Juist voorspelen volgend op onregelmatig voorspelen
Als een speler aan de beurt is om voor te spelen en een tegenstander speelt voor de beurt voor, dan mag eerstgenoemde speler een
kaart voorspelen zonder dat die beschouwd wordt als bijgespeeld
bij de voor de beurt voorgespeelde kaart. Als dit gebeurt, wordt het
juiste voorspelen gehandhaafd en mogen alle in deze slag abusievelijk gespeelde kaarten straffeloos worden teruggenomen. (Artikel
16C2 is van toepassing voor een tegenspeler.)

* Zie echter 53C.
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ARTIKEL 54
Voor de beurt uitkomen met de beeldzijde naar boven
Als een uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven wordt
gelegd en de partner van de overtreder uitkomt met de beeldzijde
naar beneden, bepaalt de wedstrijdleider dat de gedekte uitkomst
teruggenomen moet worden, en het volgende is van toepassing:
A. Leider legt zijn hand open
Na een uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven mag
de leider zijn hand openleggen; hij wordt blinde en de blinde wordt
leider. Als de leider zijn hand begint open te leggen en hierbij één of
meer kaarten toont, moet hij zijn hele hand openleggen.
B. Leider accepteert uitkomst
Als een tegenspeler de uitkomst voor de beurt met de beeldzijde
naar boven op tafel legt, kan de leider deze uitkomst accepteren
zoals voorzien in artikel 53, en de blinde legt nu zijn hand open, in
overeenstemming met artikel 41.
1. Leider speelt tweede kaart
De tweede kaart in de slag wordt uit de hand van de leider gespeeld.
2. Tweede kaart wordt uit de blinde gespeeld
Als de leider de tweede kaart in de slag uit de blinde speelt,
mag de kaart van de blinde niet teruggenomen worden, behalve om een verzaking te herstellen.
C. Leider moet uitkomst accepteren
Als de leider een kaart van de blinde had kunnen zien (uitgezonderd kaarten die de blinde getoond heeft tijdens het bieden en die
behandeld zijn volgens artikel 24), moet hij de uitkomst accepteren.
D. Leider accepteert uitkomst niet
Als de leider van de tegenspeler eist dat hij zijn uitkomst voor de
beurt met de beeldzijde naar boven terugneemt, is artikel 56 van
toepassing.
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ARTIKEL 55
Voor de beurt voorspelen door de leider
A. Voorspelen door de leider wordt geaccepteerd
Als de leider uit zijn hand of uit die van de blinde voor de beurt
heeft voorgespeeld, kan elk van beide tegenspelers dit voorspelen
accepteren (zoals voorzien in artikel 53) of eisen dat de voorgespeelde kaart wordt teruggenomen (na verkeerde informatie, zie artikel 47E1).
B. Leider moet voorgespeelde kaart terugnemen
1. Tegenspeler was aan de beurt om voor te spelen
Als de leider uit zijn hand of die van de blinde heeft voorgespeeld, terwijl het de beurt was van een tegenspeler om voor te
spelen, en één van de tegenspelers eist dat hij de voorgespeelde kaart terugneemt, voegt de leider de abusievelijk gespeelde
kaart straffeloos weer aan de juiste hand toe.
2. Leider moest uit zijn hand of uit de blinde voorspelen
Als de leider uit de verkeerde hand heeft voorgespeeld, terwijl
hij uit zijn hand of die van de blinde moest voorspelen, en als
één van de tegenspelers van hem eist dat hij de voorgespeelde
kaart terugneemt, neemt hij de abusievelijk gespeelde kaart terug. Hij moet uit de juiste hand voorspelen.
C. Leider zou informatie kunnen verkrijgen
Wanneer de leider een speelwijze kiest die gebaseerd zou kunnen
zijn op informatie, verkregen door zijn overtreding, kan de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen.
ARTIKEL 56
Voor de beurt voorspelen door een tegenspeler
Als de leider van een tegenspeler eist dat hij zijn opengelegde, voor de
beurt voorgespeelde kaart terugneemt, wordt de onreglementair voorgespeelde kaart een grote strafkaart; artikel 50D is van toepassing.
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PARAGRAAF II
Ander onregelmatig voorspelen en spelen
ARTIKEL 57
Voortijdig voorspelen of spelen door een tegenspeler
A. Voortijdig spelen, of voorspelen in de volgende slag
Wanneer een tegenspeler voorspeelt in de volgende slag voordat
zijn partner in de lopende slag heeft gespeeld, of voor de beurt bijspeelt voordat zijn partner heeft gespeeld, (strafbepaling) wordt de
kaart die aldus is voorgespeeld of gespeeld, een strafkaart en de
leider kiest één van de volgende mogelijkheden. Hij kan:
1. Hoogste kaart
eisen dat de partner van de overtreder de hoogste kaart speelt
die hij in de voorgespeelde kleur bezit; of
2. Laagste kaart
eisen dat de partner van de overtreder de laagste kaart speelt
die hij in de voorgespeelde kleur bezit; of
3. Kaart van een andere kleur
verbieden dat de partner van de overtreder een kaart speelt
van een andere, door de leider aangegeven, kleur.
B. Partner van overtreder kan niet voldoen aan de straf
Als de partner van de overtreder niet in staat is te voldoen aan de
door de leider gekozen straf, mag hij elke kaart spelen zoals voorzien in artikel 59.
C. Leider heeft vóór de onregelmatigheid uit beide handen
gespeeld
Een tegenspeler is niet aan straf onderworpen wegens spelen
voordat zijn partner heeft gespeeld, als de leider uit beide handen
heeft gespeeld, of als de blinde een kaart heeft gespeeld of onreglementair heeft gesuggereerd een kaart te spelen. Een singleton in
de blinde, of een van twee of meer aansluitende kaarten van dezelfde kleur wordt niet geacht automatisch te zijn gespeeld.
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ARTIKEL 58
Gelijktijdig voorspelen of spelen
A. Gelijktijdig spelen door twee spelers
Indien een speler gelijktijdig voorspeelt of speelt met een reglementair voorspelen of spelen door een andere speler, geldt zijn
kaart als daarna gespeeld.
B. Twee of meer kaarten gelijktijdig uit één hand
Indien een speler twee of meer kaarten gelijktijdig voorspeelt of speelt:
1. Eén kaart is zichtbaar
Als slechts één kaart zichtbaar is, geldt die kaart als gespeeld;
alle andere kaarten worden straffeloos opgenomen.
2. Meer kaarten zijn zichtbaar
Als meer dan één kaart zichtbaar is, wijst de speler de kaart
aan die hij wenst te spelen; is het een tegenspeler, dan wordt
elke andere getoonde kaart een strafkaart (zie artikel 50).
3. Na terugnemen van zichtbare kaart
Nadat een speler een zichtbare kaart heeft teruggenomen, mag
een tegenstander die op die kaart had bijgespeeld, zijn kaart terugnemen en straffeloos vervangen (zie artikel 16C).
4. Fout wordt niet opgemerkt
Als het gelijktijdig spelen onopgemerkt blijft totdat van beide
partijen ten minste één speler in de volgende slag heeft gespeeld, is artikel 67 van toepassing.
ARTIKEL 59
Niet op de voorgeschreven wijze kunnen voorspelen of spelen
Een speler mag elke overigens reglementaire kaart spelen indien hij
niet in staat is voor te spelen of te spelen om te voldoen aan een
straf, hetzij omdat hij geen kaart van de verlangde kleur heeft, of
omdat hij alleen maar kaarten heeft van een kleur die hij niet mag
voorspelen, of omdat hij moet bekennen.
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ARTIKEL 60
Spelen na een onreglementair spelen
A. Spelen na een onregelmatigheid
1. Verloren gaan van het recht straf te vorderen
Indien een speler van de niet-overtredende partij bijspeelt nadat zijn RT voor de beurt of voortijdig heeft voorgespeeld of gespeeld en voordat hiervoor een straf is vastgesteld, gaat het
recht op vorderen van straf voor die overtreding verloren.
2. Onregelmatigheid wordt reglementair spelen
Als het recht om straf te vorderen eenmaal verloren is gegaan,
wordt het onreglementair spelen behandeld alsof het op de
beurt was (maar artikel 53C is van toepassing op de speler
wiens beurt het was).
3. Andere verplichtingen wegens opgelegde straf blijven bestaan
Als de overtredende partij nog een verplichting had om een
strafkaart te spelen of te voldoen aan een voorspeel- of speelstraf, dan blijft die verplichting bij latere beurten bestaan.
B. Tegenspeler speelt voordat leider uit de juiste hand voorspeelt
Wanneer een tegenspeler een kaart speelt, nadat van de leider is
geëist zijn voor de beurt uit een van beide handen voorgespeelde
kaart terug te nemen, maar voordat de leider uit de juiste hand
heeft voorgespeeld, wordt deze kaart van de tegenspeler een strafkaart (zie artikel 50).
C. Spelen door overtredende partij voordat straf is vastgesteld
Het spelen door een lid van de overtredende partij voordat een
straf is vastgesteld, beïnvloedt niet de rechten van de tegenstanders en kan op zichzelf aanleiding zijn tot straf.
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PARAGRAAF III
Het verzaken
ARTIKEL 61
Verzuimen te bekennen - informeren naar een verzaking
A. Definitie van een verzaking
Het verzuim om in overeenstemming met artikel 44 te bekennen of
het verzuim, indien daartoe in staat, een kaart of kleur voor te spelen of te spelen zoals vereist krachtens de spelregels of voorgeschreven door een tegenstander om te voldoen aan een opgelegde
straf, vormt een verzaking (zie echter artikel 59, wanneer aan een
straf niet kan worden voldaan).
B. Recht om te vragen naar een mogelijke verzaking
De leider mag een tegenspeler die niet heeft bekend, vragen of hij
een kaart heeft in de voorgespeelde kleur (maar een bewering dat
verzaakt is, rechtvaardigt niet automatisch het inzien van dichtgelegde slagen - zie artikel 66C). De blinde mag dit aan de leider vragen (maar zie artikel 43B2b). Tegenspelers mogen dit aan de leider
vragen, maar, tenzij de zonale organisatie er toestemming voor
geeft, niet aan elkaar*.
ARTIKEL 62
Herstel van een verzaking
A. Verzaking moet hersteld worden
Een speler moet zijn verzaking herstellen, indien hij de onregelmatigheid bemerkt voordat de verzaking voldongen wordt.
B. Een verzaking herstellen
Om een verzaking te herstellen, neemt de overtreder de kaart
waarmee hij verzaakte, terug en bekent met een kaart naar keuze.
1. Kaart van een tegenspeler
De teruggenomen kaart wordt een strafkaart (zie artikel 50) indien ze uit een niet-openliggende hand van een tegenspeler
werd gespeeld.

* De European Bridge League heeft deze toestemming niet gegeven; in Europa
mogen tegenspelers het niet aan hun partner vragen.

77

2. Kaart van de leider of de blinde, of openliggende kaart van
een tegenspeler
De kaart mag straffeloos worden teruggenomen indien ze uit
de hand* van de leider of van de blinde werd gespeeld, of indien het een openliggende kaart van een tegenspeler was.
C. Volgende kaarten in die slag gespeeld
1. Door de niet-overtredende partij
Iedere speler van de niet-overtredende partij mag straffeloos
elke kaart terugnemen die hij heeft gespeeld na de verzaking,
maar voordat de aandacht erop was gevestigd (zie artikel 16C).
2. Door de partner van de overtreder
Nadat een niet in overtreding zijnde speler aldus een kaart terugneemt, mag de opvolgende speler van de overtredende partij zijn gespeelde kaart eveneens terugnemen. Betreft dit een tegenspeler, dan wordt deze kaart een strafkaart (zie artikel 16C).
D. Verzaking in de twaalfde slag
1. Moet hersteld worden
In de twaalfde slag moet een verzaking, ook al is ze voldongen,
hersteld worden indien ze ontdekt wordt voordat de vier handen in het bord zijn teruggestoken.
2. Partner van de overtreder had nog niet bijgespeeld in de
twaalfde slag
Indien een tegenspeler verzaakt heeft voordat zijn partner aan
de beurt was om in de twaalfde slag te spelen, en indien de
partner van de overtreder nog in twee kleuren kaarten heeft,
(strafbepaling) mag de partner van de overtreder geen speelwijze kiezen die mogelijkerwijs gesuggereerd zou kunnen zijn door
het zien van de kaart waarmee verzaakt werd.
ARTIKEL 63
Voldongen worden van een verzaking
A. Verzaking wordt voldongen
1. Overtredende partij speelt voor of speelt in de volgende slag
Een verzaking wordt voldongen als de overtreder of zijn partner
voorspeelt of speelt in de volgende slag (elk spelen, reglementair of onreglementair, maakt de verzaking voldongen).
* Onderworpen aan artikel 43B2b, als de blinde zijn rechten heeft verspeeld.
Een bewering dat verzaakt is, rechtvaardigt niet het inzien van dichtgelegde slagen tenzij toegestaan volgens artikel 66C.
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2. Een speler van de overtredende partij duidt een voor te spelen of te spelen kaart aan
Een verzaking wordt voldongen als de overtreder of zijn partner
een kaart noemt of anderszins aangeeft een kaart te spelen in
de volgende slag.
3. Een speler van de overtredende partij eist slagen op of staat
slagen af
Een verzaking wordt voldongen als een speler van de overtredende partij zelf slagen opeist of afstaat, of daarmee instemt. Dit kan
mondeling of door het openleggen van zijn hand of anderszins.
B. Onreglementair de aandacht vestigen
Als een tegenspeler het bepaalde in artikel 61B overtreedt, moet de
verzaker een reglementaire kaart spelen en de strafbepalingen van
artikel 64 zijn van toepassing alsof de verzaking voldongen was.
C. Verzaking mag niet hersteld worden
Wanneer een verzaking eenmaal voldongen is, mag ze niet meer
hersteld worden (behalve zoals voorzien in artikel 62D in geval van
een verzaking in de twaalfde slag), en de slag waarin de verzaking
plaatsvond, geldt als gespeeld (maar zie artikel 43B2b).
ARTIKEL 64
De gang van zaken na het voldongen worden van een verzaking
A. Verzaking wordt bestraft
1. Overtreder heeft de slag waarin verzaakt is, gemaakt
Als een verzaking voldongen is en de overtreder de slag waarin
verzaakt is, heeft gemaakt, (strafbepaling) wordt nadat het spelen is beëindigd, aan de niet-overtredende partij overgedragen:
- de slag waarin verzaakt is
plus
- één slag mits de overtredende partij na de verzaking nog
één of meer slagen heeft gemaakt.
2. Overtreder heeft de slag waarin verzaakt is, niet gemaakt
Als een verzaking voldongen is en de overtreder de slag waarin
verzaakt is, niet heeft gemaakt, (strafbepaling) wordt nadat het
spelen is beëindigd, één slag overgedragen aan de niet-overtredende partij, indien de overtredende partij deze of enige volgende slag gemaakt heeft; als de overtreder daarenboven nog
een slag maakt met een kaart die hij reglementair had kunnen
spelen in de slag waarin verzaakt is, wordt één slag extra overgedragen aan de niet-overtredende partij.
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B. Verzaking wordt niet bestraft
1. Overtredende partij maakt noch de slag waarin verzaakt is
noch enige volgende slag
Een voldongen verzaking wordt niet bestraft als de overtredende partij noch de slag waarin verzaakt is, noch enige volgende
slag gemaakt heeft.
2. Overtreder verzaakt nogmaals in dezelfde kleur
Een volgende voldongen verzaking wordt niet bestraft als er
door dezelfde speler nogmaals verzaakt wordt in dezelfde
kleur.
3. Verzaking door het niet spelen van een openliggende kaart
Een voldongen verzaking wordt niet bestraft als ze ontstaan is
door het niet spelen van
- een kaart die open op tafel ligt
of
- een kaart van een hand die open op tafel ligt, met inbegrip
van een kaart van de blinde.
4. Niet-overtredende partij biedt in het volgende spel
Een voldongen verzaking wordt niet bestraft als pas op de verzaking wordt geattendeerd nadat een speler van de niet-overtredende partij een bieding heeft gedaan in het volgende spel.
5. Na afloop van de ronde
Een voldongen verzaking wordt niet bestraft als pas op de verzaking wordt geattendeerd na afloop van de ronde.
6. Verzaking in de twaalfde slag
Een voldongen verzaking wordt niet bestraft als ze in de twaalfde slag plaatsvindt.
C. Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor rechtvaardige
gang van zaken
Indien na een al dan niet strafbare voldongen verzaking de wedstrijdleider van oordeel is dat de niet-overtredende partij onvoldoende schadeloos wordt gesteld door dit artikel, moet hij een arbitrale score toekennen.
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DEEL IV
SLAGEN
ARTIKEL 65
Rangschikken van de slagen
A. Voltooide slag
Als in een slag vier kaarten zijn gespeeld, legt elke speler zijn eigen
kaart met de beeldzijde naar beneden voor zich op tafel.
B. Bijhouden van gemaakte slagen
1. Gemaakte slagen
Indien de eigen partij de slag heeft gemaakt, wordt de kaart
met de smalle zijde naar de partner neergelegd.
2. Niet gemaakte slagen
Indien de tegenstanders de slag hebben gemaakt, wordt de
kaart met de smalle zijde in hun richting neergelegd.
C. Ordelijkheid
Elke speler legt iedere door hem gespeelde kaart in de gespeelde
volgorde in een geordende rij neer, waarbij de kaarten elkaar gedeeltelijk bedekken. Dit dient zodanig te gebeuren dat na afloop
van het spelen een reconstructie van het spelverloop mogelijk is,
opdat zo nodig vastgesteld kan worden hoeveel slagen iedere partij
gemaakt heeft, of in welke volgorde de kaarten gespeeld zijn.
D. Overeenstemming over het eindresultaat
Een speler behoort de door hem gespeelde kaarten op de onder C
vereiste wijze te laten liggen totdat men het eens is over het aantal
gemaakte en niet-gemaakte slagen. Een speler die zich niet houdt
aan het bepaalde in dit artikel, riskeert zijn rechten te verliezen inzake:
- een bewering over al dan niet gemaakte slagen, als daarover
twijfel bestaat, of
- een bewering dat verzaakt is.
ARTIKEL 66
Inzien van slagen
A. In volgende slag nog niet gespeeld
De leider of elke tegenspeler mag, zolang zijn eigen partij nog niet
voor- of bijgespeeld heeft in de volgende slag, en zolang zijn kaart
nog met de beeldzijde naar boven op tafel ligt, verlangen dat alle in
deze slag gespeelde kaarten getoond worden.
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B. De eigen laatstgespeelde kaart
De leider of elke tegenspeler mag zijn eigen laatstgespeelde kaart
inzien (maar niet tonen) totdat er een kaart in de volgende slag
voorgespeeld wordt.
C. Dichtgelegde slagen
Daarna mogen dichtgelegde slagen pas ingezien worden na afloop
van het spel (behalve op uitdrukkelijke aanwijzing van de wedstrijdleider, bijvoorbeeld om vast te stellen of er terecht beweerd wordt
dat er verzaakt is).
D. Na afloop van het spelen
Nadat het spelen is afgelopen, mogen alle kaarten worden ingezien
om overeenstemming te bereiken over een bewering dat verzaakt
is of over het aantal gemaakte en niet gemaakte slagen, maar men
mag andermans kaarten niet aanraken. Als een speler na zo’n bewering zijn gespeelde kaarten zodanig dooreenmengt dat de wedstrijdleider de feiten niet meer kan vaststellen, moet de wedstrijdleider ten gunste van de andere partij beslissen.
ARTIKEL 67
Onjuiste slag
A. Hooguit één partij heeft in de volgende slag gespeeld
Als een speler verzuimd heeft in een slag bij te spelen of te veel
kaarten in een slag heeft gespeeld, moet de fout hersteld worden
als er op de onregelmatigheid wordt geattendeerd voordat een
speler van elke partij in de volgende slag gespeeld heeft.
1. Speler heeft verzuimd bij te spelen
Om het verzuim goed te maken, voegt de overtreder een reglementair juiste kaart toe.
2. Speler heeft te veel kaarten gespeeld
Om het spelen van te veel kaarten in een slag te herstellen,
moet artikel 45E (vijfde kaart in een slag) of artikel 58B (twee of
meer kaarten gelijktijdig uit één hand) toegepast worden.
B. Een speler van beide partijen heeft in de volgende slag gespeeld
Als er, nadat een speler van beide partijen in de volgende slag heeft
gespeeld, geattendeerd wordt op een onjuiste slag of als de wedstrijdleider vaststelt dat een slag onjuist is geweest (vanwege het
feit dat een speler te veel of te weinig kaarten in zijn hand heeft en
een overeenkomstig onjuist aantal gespeelde kaarten bezit) bepaalt
82

de wedstrijdleider welke slag onjuist is geweest. Om het aantal
kaarten te herstellen, behoort de wedstrijdleider als volgt te handelen:
1. Overtreder heeft te veel kaarten
Als de overtreder verzuimd heeft in de onjuiste slag bij te spelen, moet de wedstrijdleider eisen dat hij direct een kaart open
op tafel legt en die correct tussen zijn gespeelde kaarten
plaatst (met deze kaart kan de betreffende slag niet alsnog gemaakt worden).
(a) Overtreder kan bekennen
Als de overtreder kan bekennen in de onjuiste slag, moet hij
een kaart in de voorgespeelde kleur tussen zijn gespeelde
kaarten plaatsen en is er geen straf.
(b) Overtreder kan niet bekennen
Als de overtreder niet kan bekennen in de onjuiste slag,
plaatst hij een willekeurige kaart tussen zijn gespeelde kaarten en (strafbepaling) wordt hij geacht verzaakt te hebben in
de onjuiste slag - hij kan bestraft worden met het afstaan
van één slag, zoals bepaald in artikel 64.
2. Overtreder heeft te weinig kaarten
Als de overtreder meer dan één kaart in de onjuiste slag heeft
gespeeld, controleert de wedstrijdleider de gespeelde kaarten
en schrijft voor dat de overtreder alle extra kaarten* in zijn hand
terugneemt, waarbij hij de getoonde kaart die in de onjuiste
slag is gespeeld, bij de gespeelde kaarten laat liggen (als de
wedstrijdleider niet in staat is vast te stellen welke kaart getoond is, laat de overtreder de hoogste kaart, die hij reglementair in die slag had kunnen spelen, bij de gespeelde kaarten liggen). Een aan de hand toegevoegde kaart wordt geacht voortdurend te hebben behoord tot de hand van de overtreder, en
indien deze kaart in een eerdere slag had moeten worden gespeeld, is dit verzuim een verzaking.

* De wedstrijdleider behoort zo mogelijk te vermijden dat er gespeelde kaarten
van een tegenspeler worden getoond, maar als een extra kaart, die aan de hand
van een tegenspeler wordt toegevoegd, reeds getoond is, wordt dit een strafkaart (zie artikel 50).
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DEEL V
OPEISEN EN AFSTAAN VAN SLAGEN
ARTIKEL 68
Opeisen en afstaan van slagen
Een uitlating of handeling wordt slechts als opeisen of afstaan van
slagen beschouwd volgens deze Spelregels als ze betrekking heeft
op slagen na de lopende slag*. Wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan is het onderstaande van toepassing.
A. Omschrijving van opeisen van slagen (claim)
Elke verklaring van een speler dat hij een bepaald aantal slagen zal
maken, geldt als opeisen van die slagen. Dit is ook het geval als hij
voorstelt het spelen te bekorten of als hij zijn kaarten laat zien (tenzij hij duidelijk niet van plan was slagen op te eisen).
B. Omschrijving van afstaan van slagen
Elke verklaring van een speler dat hij een bepaald aantal slagen zal
verliezen, geldt als het afstaan van die slagen; het opeisen van een
bepaald aantal slagen impliceert het afstaan van de eventuele overige slagen. Een speler staat alle overige slagen af als hij zich gewonnen geeft. Als een tegenspeler één of meer slagen wil afstaan
en zijn partner maakt onmiddellijk bezwaar daartegen, dan zijn, ongeacht het voorafgaande, geen slagen afgestaan; artikel 16 - Ongeoorloofde informatie - kan van toepassing zijn, dus behoort de
wedstrijdleider direct te worden ontboden.
C. Bij opeisen is een toelichting vereist
Het opeisen behoort onmiddellijk vergezeld te gaan van een toelichting aangaande de volgorde waarin de kaarten gespeeld zullen
worden, de speelwijze of de verdediging waarmee de eiser meent
de opgeëiste slagen te maken.
D. Het spelen wordt gestaakt
Na elk opeisen of afstaan van slagen wordt er niet meer gespeeld.
De wedstrijdleider moet verder spelen annuleren. Als men instemt
met het opeisen of afstaan, is artikel 69 van toepassing. Als dit
door een speler, met inbegrip van de blinde, wordt betwist, moet
de wedstrijdleider onmiddellijk ontboden worden om artikel 70 of
71 toe te passen, en bovendien mag er geen enkele handeling
plaatsvinden totdat hij aanwezig is.
* Als de uitlating of handeling alleen betrekking heeft op het wel of niet maken
van de onvoltooide lopende slag, gaat het spelen normaal verder. Kaarten die
door een tegenspeler getoond of genoemd zijn, worden geen strafkaarten, maar
artikel 16 - Ongeoorloofde informatie - kan van toepassing zijn; zie eveneens
artikel 57A - Voortijdig spelen.
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ARTIKEL 69
Het instemmen met het opeisen of afstaan van slagen
A. Instemming
Onder instemming wordt verstaan dat een speler het eens is met
het opeisen of afstaan van slagen door een tegenstander en hiertegen geen bezwaar aantekent voordat zijn partij een bieding doet in
een volgend spel, of voor het einde van de ronde. De score op het
bord wordt berekend alsof het spel normaal gespeeld is.
B. Instemming met opeisen wordt herzien
Binnen de periode van herstel, vastgesteld in overeenstemming
met artikel 79C, mag een speler zijn instemming met het opeisen
door een tegenstander herzien, maar alleen als hij ingestemd heeft
met het verlies van een slag die zijn partij daadwerkelijk heeft gemaakt of met het verlies van een slag die volgens het oordeel van
de wedstrijdleider bij een normale* voortzetting van het spelen niet
verloren had kunnen gaan. De score op het bord wordt opnieuw
berekend, waarbij een dergelijke slag wordt toegekend aan de partij die hem aanvankelijk had afgestaan.
ARTIKEL 70
Betwist opeisen
A. Algemene doelstelling
Bij het beslissen over een betwist opeisen stelt de wedstrijdleider
het resultaat op het spel voor beide partijen zo billijk mogelijk vast,
maar elk twijfelachtig punt dient in het nadeel van de eiser te worden beslist. De wedstrijdleider gaat als volgt te werk:
B. Herhalen van de toelichting
1. Eiser moet toelichting herhalen
De wedstrijdleider verlangt van de eiser dat hij de toelichting
die hij bij zijn opeisen gegeven heeft, herhaalt.
2. Openleggen van alle handen
Vervolgens verlangt de wedstrijdleider van alle spelers dat zij
hun overgebleven kaarten met de beeldzijde naar boven op de
tafel neerleggen.

* Voor het gebruik van de artikelen 69, 70 en 71 geldt dat “normaal`” omvat:
een speelwijze die zorgeloos of minder goed zou zijn, gezien het niveau van de
betrokken speler, maar niet dwaas.
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3. Aanhoren van bezwaren
Daarna luistert de wedstrijdleider naar de bezwaren die de tegenstanders tegen het opeisen hebben.
C. Tegenpartij heeft nog een troef
Als één van de tegenstanders nog een troef heeft, moet de wedstrijdleider hun nog een of meerdere slagen toekennen indien voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden gezamenlijk:
1. Verzuim de troef te noemen
Eiser maakte geen melding van die troef; en
2. Troef waarschijnlijk vergeten
Het is aannemelijk dat de eiser op het moment van zijn claim
vergeten was dat de tegenpartij nog een troef had; en
3. Troef kon mogelijk een slag maken
Bij een normale* speelwijze zou met die troef een slag gemaakt
kunnen worden.
D. Eiser stelt andere speelwijze voor
Indien de eiser een succesvolle speelwijze voorstelt die niet was
opgenomen in zijn oorspronkelijke toelichting, mag de wedstrijdleider die niet accepteren als er een alternatieve normale* speelwijze
is die minder succesvol zou zijn.
E. Niet genoemde speelwijze (snijden of slaan)
Als de eiser een nog niet genoemde speelwijze voorstelt waarbij
het succes afhankelijk is van het ontdekken of een bepaalde kaart
al dan niet in de hand van een bepaalde tegenstander aanwezig is,
mag de wedstrijdleider dit niet accepteren, tenzij een tegenstander
niet heeft bekend in die kleur voordat slagen werden opgeëist, of
later niet zou bekennen bij iedere normale* speelwijze, of tenzij het
dwaas zou zijn die speelwijze niet te volgen.

* Voor het gebruik van de artikelen 69, 70 en 71 geldt dat “normaal`” omvat:
een speelwijze die zorgeloos of minder goed zou zijn, gezien het niveau van de
betrokken speler, maar niet dwaas.
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ARTIKEL 71
Het afstaan van slagen geannuleerd
Indien eenmaal slagen afgestaan zijn, moet dit gehandhaafd blijven, behalve wanneer binnen de periode van herstel vastgesteld in
overeenstemming met artikel 79C, de wedstrijdleider het afstaan
van slagen moet annuleren, namelijk als:
A. Slag kan niet verloren gaan
een speler een slag heeft afgestaan die zijn partij daadwerkelijk had
gemaakt, of die niet verloren had kunnen gaan bij een reglementaire voortzetting van het spelen.
B. Contract reeds gemaakt of down gespeeld
de leider zegt down te zijn in een contract, terwijl hij het al gemaakt
had, of een tegenspeler zegt dat een contract is gemaakt, terwijl
zijn partij het al down had gespeeld.
C. Afstaan is onaannemelijk
een speler een slag heeft afgestaan die niet verloren kan gaan bij
een normale* voortzetting van het spelen. Totdat de partij die een
slag heeft afgestaan een bieding doet in een volgend spel, respectievelijk tot het einde van de ronde, moet de wedstrijdleider het afstaan van een slag ook annuleren wanneer deze slag bij een normale* voortzetting van het spelen niet verloren had kunnen gaan.

* Voor het gebruik van de artikelen 69, 70 en 71 geldt dat “normaal`” omvat:
een speelwijze die zorgeloos of minder goed zou zijn, gezien het niveau van de
betrokken speler, maar niet dwaas.
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HOOFDSTUK VII
Gedragsregels
ARTIKEL 72
Algemene beginselen
A. Naleving van de Spelregels
1. Algemeen geldende verplichting voor de deelnemers
Bridgewedstrijden behoren te worden gespeeld in strikte overeenstemming met de Spelregels.
2. Score voor gemaakte slagen
Een speler mag een score voor een slag die zijn partij niet heeft
gemaakt, niet bewust accepteren, evenmin als het afgeven van
een slag die zijn tegenstanders niet konden verliezen.
3. Afzien van straffen
In een wedstrijd mag een speler niet op eigen initiatief afzien
van een straf voor een overtreding door een tegenstander, ook
niet als hij meent niet benadeeld te zijn (maar wel mag hij de
wedstrijdleider hierom vragen - zie artikel 81C8).
4. Reglementaire keuzemogelijkheden voor de niet-overtredende partij
Als deze Spelregels de niet-overtredende partij een keuzemogelijkheid bieden na een door een tegenstander begane onregelmatigheid, is het correct om de meest voordelige keus te
doen.
5. Keuzemogelijkheden voor de overtreders
Nadat de overtredende partij de voorgeschreven straf voor een
onopzettelijke overtreding heeft ondergaan, is het correct
- voor zover het niet in tegenstrijd is met artikel 16C2 - als de
overtreders een zo gunstig mogelijke bieding of speelwijze kiezen, ook al lijken zij hierdoor voordeel te trekken uit hun eigen
overtreding.
6. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Spelregels
De verantwoordelijkheid voor het bestraffen van onregelmatigheden en het herstellen van schade berust uitsluitend bij de
wedstrijdleider en deze spelregels, niet bij de spelers zelf.
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B. Overtreding van de Spelregels
1. Arbitrale score
Wanneer de wedstrijdleider van mening is dat een overtreder
ten tijde van zijn onregelmatigheid had kunnen weten dat de
onregelmatigheid de niet-overtredende partij waarschijnlijk
schade zou toebrengen, moet hij het bieden en het spelen laten voortgaan. Na afloop kent hij een arbitrale score toe als hij
meent dat de overtredende partij voordeel heeft getrokken uit
de onregelmatigheid.
2. Opzettelijk
Een speler mag een spelregel niet opzettelijk overtreden, ook al
is hij bereid de daarvoor bepaalde straf te ondergaan.
3. Onopzettelijk
Men is niet verplicht de aandacht te vestigen op een onopzettelijke overtreding van de spelregels begaan door de eigen partij (zie echter de voetnoot bij artikel 75 betreffende een foutieve
uitleg).
4. Verborgen houden van een overtreding
Een speler mag niet proberen een onopzettelijke overtreding
verborgen te houden, bijvoorbeeld door opnieuw te verzaken,
door een kaart achter te houden waarmee verzaakt is, of door
de kaarten voortijdig dooreen te mengen.
ARTIKEL 73
Communicatie tussen de partners
A. Correcte communicatie tussen de partners
1. Op welke wijze
Communicatie tussen de partners tijdens het bieden en het
spelen behoort uitsluitend plaats te vinden door het doen van
biedingen en het spelen van kaarten.
2. Juiste wijze van bieden en spelen
Het bieden en het spelen behoren te worden gedaan zonder
bijzondere nadruk, stembuiging of gedraging en zonder overmatige aarzeling of haast (de organiserende instantie kan echter verplichte pauzes voorschrijven, bijvoorbeeld tijdens de eerste biedronde of na een sprongbod of bij de eerste slag).
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B. Incorrecte communicatie tussen de partners
1. Verdergaande informatie
Partners mogen geen informatie uitwisselen door de manier
waarop biedingen worden gedaan of kaarten worden gespeeld,
door bijzondere opmerkingen of gebaren of door het al dan niet
stellen van vragen aan de tegenstanders of door al dan niet te
alerteren of door de wijze van uitleg geven.
2. Vooraf overeengekomen vormen van communicatie
De zwaarst mogelijke inbreuk is het uitwisselen van informatie
tussen de partners door middel van vooraf overeengekomen,
niet door deze Spelregels toegestane communicatiemethoden.
Een paar dat hieraan schuldig wordt bevonden, kan geroyeerd
worden.
C. Speler ontvangt ongeoorloofde informatie van zijn partner
Indien een speler beschikt over ongeoorloofde informatie van zijn
partner, voortkomend uit bijvoorbeeld een opmerking, vraag, uitleg,
gebaar, gedraging, speciale nadruk, stembuiging, haast of aarzeling van zijn partner, moet hij zorgvuldig vermijden hieruit enig voordeel te trekken.
D. Variëren van tempo of handelwijze
1. Onopzettelijk variëren
Het is gewenst, hoewel niet altijd noodzakelijk, dat spelers een
regelmatig tempo en eenzelfde handelwijze aanhouden. Spelers moeten nochtans extra voorzichtig zijn in situaties waarin
variaties hen voordeel kunnen opleveren. In andere gevallen
vormt het onopzettelijk variëren van het tempo of de manier
van bieden of spelen op zichzelf geen inbreuk op de gedragsregels, maar gevolgtrekkingen mogen slechts door een tegenstander worden gemaakt, en dan voor eigen risico.
2. Opzettelijk variëren
Een speler mag niet proberen een tegenstander te misleiden
door woord of gebaar, door haast of aarzeling bij het bieden of
spelen (zoals het aarzelen met een singleton) of door de manier
van bieden of spelen.
E. Misleiding
Een speler mag op een gepaste wijze proberen een tegenstander
te misleiden door een bieding of speelwijze (zolang die niet berust
op een geheime afspraak of op ervaring met de partner). Het is volkomen correct geen informatie aan de tegenstanders te geven door
steeds in eenzelfde tempo en op dezelfde wijze te bieden en te spelen.
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F. Overtreding van de gedragsregels
Indien een overtreding van de gedragsregels die in dit artikel zijn
beschreven, leidt tot nadeel voor een niet in overtreding zijnde tegenstander, geldt het volgende:
1. Speler maakt gebruik van ongeoorloofde informatie
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat een speler uit de voor
de hand liggende mogelijkheden er één koos die onloochenbaar zou kunnen zijn gesuggereerd door woord, gebaar, tempo
of andere gedragingen van zijn partner, moet hij een arbitrale
score toekennen (zie artikel 16).
2. Speler is benadeeld door onreglementaire misleiding
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat een niet in overtreding
zijnde speler een onjuiste gevolgtrekking heeft gemaakt uit een
woord, gebaar, tempo of iets dergelijks van een tegenstander
die hiervoor geen duidelijke bridgetechnische reden had en die
ten tijde van zijn handeling kon weten dat hij hiervan voordeel
zou kunnen hebben, moet de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen (zie artikel 12C).
ARTIKEL 74
Optreden en fatsoen
A. Juiste houding
1. Hoffelijkheid
Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
2. Optreden
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te
vermijden, die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou
kunnen verstoren.
3. Naleving van correcte gang van zaken
Iedere speler behoort steeds op dezelfde correcte wijze te bieden en te spelen.
B. Fatsoen
Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler niet:
1. onvoldoende aandacht aan het spel te besteden;
2. ongevraagd commentaar te leveren tijdens het bieden en
spelen;
3. een kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is;
4. het spelen onnodig te rekken (door bijvoorbeeld door te
91

spelen terwijl hij weet dat alle slagen zeker voor hem zijn)
met het oogmerk een tegenstander van zijn stuk te brengen;
5. de wedstrijdleider te ontbieden en hem toe te spreken op
een voor deze of voor de andere spelers onhoffelijke wijze.
C. Overtredingen tegen de juiste gang van zaken
De volgende handelingen worden beschouwd als overtredingen tegen de juiste gang van zaken:
1. het gebruik van verschillende aanduidingen voor dezelfde
bieding;
2. een blijk van goed- of afkeuring ten aanzien van een bieding
of speelwijze;
3. een aanduiding dat men verwacht of van plan is een slag te
maken of te verliezen, voordat iedereen in die slag heeft gespeeld;
4. een opmerking of handelwijze tijdens het bieden of spelen,
bedoeld om de aandacht te vestigen op een belangrijk gegeven of op het aantal slagen dat nog nodig is voor een
succesvol resultaat;
5. het nadrukkelijk kijken naar een andere speler tijdens het
bieden of spelen, of naar de hand van een andere speler,
bijvoorbeeld met de bedoeling zijn kaarten te zien of om te
zien van welke plaats hij een kaart neemt (het is echter geoorloofd gebruik te maken van informatie, verkregen doordat men onopzettelijk een kaart van de tegenstander ziet*);
6. het tonen van een duidelijk gebrek aan verdere interesse in
een spel (bijvoorbeeld door het dichtvouwen van de kaarten);
7. het afwijken van het normale tempo van bieden of spelen
met de bedoeling een tegenstander in de war te brengen;
8. het onnodig verlaten van de tafel voordat het einde van de
ronde is aangekondigd.
ARTIKEL 75
Afspraken tussen de partners
A. Speciale afspraken tussen de partners
Zowel expliciete als impliciete afspraken tussen de partners moeten volledig en vrijelijk toegankelijk zijn voor de tegenstanders (zie
artikel 40). Informatie die door dergelijke afspraken wordt overgebracht moet plaatsvinden door middel van de biedingen, het spelen en de gegevens van het betreffende spel.

* Zie artikel 73D2 als een speler zijn kaarten opzettelijk heeft getoond.
92

B. Afwijken van onderlinge afspraken
Een speler mag afwijken van een bekend gemaakte afspraak, zolang zijn partner niet van de afwijking op de hoogte is (maar regelmatig voorkomende afwijkingen bij een paar kunnen leiden tot impliciete afspraken die moeten worden bekend gemaakt). Een speler
is niet verplicht de tegenstanders te onthullen dat hij van een bekend gemaakte afspraak is afgeweken; indien de tegenstanders als
gevolg daarvan zijn benadeeld omdat zij bijvoorbeeld een verkeerde gevolgtrekking hebben gemaakt, kunnen zij geen aanspraak
maken op schadeloosstelling.
C. Het beantwoorden van vragen betreffende onderlinge afspraken
Bij het uitleggen van de betekenis van partners bieding of speelwijze in antwoord op een vraag van een tegenstander (zie artikel 20),
dient een speler alle speciale informatie te geven die hem op grond
van afspraak of ervaring met deze partner ten dienste staat, maar
hij hoeft niet mee te delen welke gevolgtrekkingen hij heeft gemaakt voor zover die berusten op zijn algemene kennis en ervaring.
D. Het herstellen van een foutieve uitleg
1. Speler die uitleg gaf, bemerkt zijn eigen fout
Als een speler zich na het geven van zijn eigen uitleg realiseert
dat die foutief was of onvolledig, moet hij onmiddellijk de wedstrijdleider roepen (die artikel 21 of artikel 40C zal toepassen).
2. Foutieve uitleg wordt opgemerkt door de partner
Een speler wiens partner een foutieve uitleg heeft gegeven,
mag die fout niet herstellen vóór de afsluitende pas of op enigerlei wijze laten blijken dat er een vergissing is begaan; een
tegenspeler mag de fout niet herstellen voordat het spelen is
afgelopen. Bij de eerste reglementaire gelegenheid die zich
voordoet, moet de speler de wedstrijdleider roepen (de toekomstige leider of blinde moet dit doen na de afsluitende pas,
de toekomstige tegenspeler na afloop van het spelen) en zijn
tegenstanders op de hoogte brengen van het feit dat, volgens
hem, de uitleg van zijn partner verkeerd was*.

*
Twee voorbeelden kunnen de verantwoordelijkheden van de spelers (en de
wedstrijdleider) verduidelijken nadat een misleidende uitleg is gegeven aan de
tegenstanders. In beide volgende voorbeelden heeft Noord geopend met 1SA
en heeft Zuid, die een zwakke hand heeft met lange ruiten, 2` geboden, bedoeld als stopbod; Noord geeft echter in antwoord op een desbetreffende
vraag van West de uitleg dat het bod van Zuid sterk en conventioneel is en naar
de hoge kleuren vraagt.
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VOORBEELD 1: Foutieve uitleg
De werkelijke afspraak houdt in dat 2` niet conventioneel is en een stopbod;
de fout zit in de door Noord gegeven uitleg. Deze uitleg is een inbreuk op de regels omdat Oost-West recht hebben op een juiste beschrijving van de door
Noord-Zuid gebruikte afspraak (indien de overtreding nadelige gevolgen heeft
voor Oost-West, moet de wedstrijdleider een arbitrale score toekennen). Als
Noord zich vervolgens van zijn vergissing bewust wordt, moet hij onmiddellijk
de wedstrijdleider hiervan in kennis stellen. Zuid mag niets doen om de foutieve
uitleg te corrigeren tijdens het bieden; als hij leider of blinde wordt, behoort Zuid
na de afsluitende pas de wedstrijdleider te roepen en de foutieve uitleg uit eigen
beweging te verbeteren. Als Zuid tegenspeler wordt, roept hij de wedstrijdleider
direct na afloop van het spel en verbetert de uitleg.
VOORBEELD 2: Foutief bod
Noord heeft de conventie correct uitgelegd: 2` is sterk en conventioneel; de
fout lag in het bod van Zuid. Hier is geen sprake van inbreuk op de regels, aangezien Oost-West wel een juiste beschrijving hebben gekregen van de door
Noord-Zuid gebruikte afspraak; zij kunnen geen aanspraak maken op een juiste
beschrijving van de Noord-Zuid handen. (Zonder rekening te houden met eventuele benadeling, dient de wedstrijdleider het behaalde resultaat te handhaven;
zonder bewijs van het tegendeel zal de wedstrijdleider echter eerder uitgaan
van een foutieve uitleg dan van een foutief bod.) Zuid mag de uitleg van Noord
niet onmiddellijk corrigeren (of de wedstrijdleider waarschuwen) en hij is niet
verplicht dit later te doen.
In beide gevallen weet Zuid, na het horen van de uitleg gegeven door Noord,
dat zijn bod van 2` verkeerd is begrepen. Deze informatie valt onder het begrip
“Ongeoorloofde informatie” (zie artikel 16A) en Zuid moet er dus voor zorgen,
dat hij zijn volgende acties niet baseert op deze wetenschap (indien hij dit wel
doet, dient de wedstrijdleider een arbitrale score toe te kennen). Als Noord bijvoorbeeld 2SA antwoordt, heeft Zuid de ongeoorloofde informatie dat dit bod
alleen maar een vierkaart in een hoge kleur ontkent; maar het is Zuids verantwoordelijkheid te handelen alsof Noord, maximale kracht aangevend, een krachtige poging heeft gedaan een manchebod te bereiken tegenover een zwak antwoord.
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ARTIKEL 76
Toeschouwers
A. Gedrag tijdens bieden of spelen
1. Slechts één hand
Een toeschouwer behoort niet de hand van meer dan één speler in te zien, behalve als hiervoor toestemming is verleend.
2. Persoonlijke reactie
Een toeschouwer mag tijdens een spel geen enkele reactie tonen ten aanzien van het bieden of spelen.
3. Opmerkingen of bijzondere gedragingen
Tijdens de ronde moet een toeschouwer zich onthouden van
opmerkingen of bijzondere gedragingen van welke aard dan
ook (met inbegrip van conversatie met een speler).
4. Rekening houden met de spelers
Een toeschouwer mag op geen enkele wijze een speler storen.
B. Inspraak van de toeschouwer
Een toeschouwer mag niet de aandacht vestigen op enige onregelmatigheid of vergissing noch zich uitspreken over enige vraag betreffende feiten of spelregels, behalve op verzoek van de wedstrijdleider.
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HOOFDSTUK VIII
De Score
ARTIKEL 77
Scoretabel voor wedstrijdbridge
TREKPUNTEN
Gescoord door de partij van de leider als het contract gemaakt is.
ALS DE TROEF IS
Voor iedere geboden en gemaakte trek
Ongedoubleerd (trekwaarde)
Gedoubleerd
Geredoubeerd

|

`

§

~

20
40
80

20
40
80

30
60
120

30
60
120

IN EEN SANS ATOUT CONTRACT
Voor de eerste
geboden en
gemaakte trek
Ongedoubleerd (trekwaarde)
40
Gedoubleerd
80
Geredoubeerd
160

Voor iedere
volgende trek
30
60
120

100 of meer trekpunten gescoord op één bord is een manche.
Minder dan 100 trekpunten gescoord is een deelscore.
PREMIES
Gescoord door de partij van de leider.
SLEMS
Voor het maken van een slem Niet kwetsbaar
Klein slem (12 slagen)
geboden en gemaakt
500
Groot slem (alle 13 slagen)
geboden en gemaakt
1000
OVERSLAGEN
Iedere overslag (slagen
gemaakt boven het contract) Niet kwetsbaar
Ongedoubleerd
Trekwaarde
Gedoubleerd
100
Geredoubleerd
200
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Kwetsbaar
750
1500

Kwetsbaar
Trekwaarde
200
400

PREMIES VOOR MANCHE, DEELSCORE EN
MAKEN VAN HET CONTRACT
Voor het maken van een manche, kwetsbaar
Voor het maken van een manche, niet kwetsbaar
Voor een deelscore
Voor het maken van een gedoubleerd, maar niet
geredoubleerd contract
Voor het maken van een geredoubleerd contract

500
300
50
50
100

PREMIES VOOR DOWNSLAGEN
Gescoord door de partij van de tegenspelers als het contract niet
gemaakt wordt.
DOWNSLAGEN
(slagen die de leider voor het contract te kort komt)
Voor eerste Voor elke Bonus voor de
downslag volgende vierde en elke
downslag volgende downslag
Niet-kwetsbaar
Ongedoubleerd
Gedoubleerd
Geredoubleerd
Kwetsbaar
Ongedoubleerd
Gedoubleerd
Geredoubleerd

50
100
200

50
200
400

0
100
200

100
200
400

100
300
600

0
0
0
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ARTIKEL 78
Scoremethoden
A. Op basis van matchpunten
Bij de scoreberekening op basis van matchpunten krijgt iedere
deelnemer voor de scores behaald door verschillende deelnemers
die hetzelfde bord hebben gespeeld en van wie de scores worden
vergeleken met de zijne:
- twee score-eenheden (matchpunten of halve matchpunten)
voor iedere score lager dan de zijne;
- één score-eenheid voor iedere score gelijk aan de zijne;
- nul score-eenheden voor iedere score hoger dan de zijne.
B. Op basis van internationale matchpunten (IMP)
Bij de scoreberekening op basis van internationale matchpunten
wordt voor ieder bord het verschil in scorepunten tussen de twee
scores, die met elkaar worden vergeleken, omgezet in IMP volgens
onderstaande schaal:
verschil in punten IMP verschil in punten IMP

verschil in punten IMP

20
50
90
130
170
220
270
320

1500
1750
2000
2250
2500
3000
3500
4000

-

40
80
120
160
210
260
310
360

1
2
3
4
5
6
7
8

370
430
500
600
750
900
1100
1300

- 420
- 490
- 590
- 740
- 890
- 1090
- 1290
- 1490

9
10
11
12
13
14
15
16

- 1740
- 1990
- 2240
- 2490
- 2990
- 3490
- 3990
en meer

17
18
19
20
21
22
23
24

C. Op basis van scorepunten
Bij de scoreberekening op basis van scorepunten wordt de score
van elke deelnemer bepaald door het aantal scorepunten dat hij op
alle borden samen heeft behaald.
D. Bijzondere scoremethoden
Bijzondere scoremethoden zijn toegestaan indien zij zijn goedgekeurd door de organiserende instantie. Die behoort van iedere
wedstrijd de voorwaarden te publiceren waaronder zal worden gespeeld, met name de voorwaarden voor deelname, de scoremethode die zal worden toegepast, de wijze waarop de winnaars zullen
worden bepaald, hoe de rangorde zal worden bepaald als twee of
meer deelnemers gelijk eindigen, en dergelijke.
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ARTIKEL 79
Gemaakte slagen
A. Overeenstemming over gemaakte slagen
Over het aantal gemaakte slagen moet overeenstemming zijn bereikt
voordat alle vier de handen weer in het bord zijn teruggestoken.
B. Verschil van mening over gemaakte slagen
Als hierover verschil van mening ontstaat, moet de wedstrijdleider
worden geroepen. Er hoeft geen hogere score te worden toegekend, tenzij de wedstrijdleider is geroepen voordat de ronde is
beëindigd, zoals aangegeven in artikel 8 (artikel 69 of artikel 71
kunnen echter voorrang hebben op dit artikel als er sprake is geweest van instemming met een opeisen of afstaan van slagen).
C. Foutieve score
Een fout in het berekenen of noteren van de overeengekomen score, gemaakt door een rekenaar of een speler, mag worden hersteld
tot het einde van de termijn die daarvoor door de organiserende instantie is gesteld. Tenzij een later* tijdstip is vastgesteld, eindigt de
termijn voor correcties 30 minuten nadat de officiële uitslag ter inzage is gegeven.

* Er mag een eerder tijdstip worden vastgesteld als het speciale karakter van
een wedstrijd hiertoe noodzaakt.
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HOOFDSTUK IX
Het organiseren van toernooien
ARTIKEL 80
De organiserende instantie
Een instantie die een wedstrijd organiseert waarop deze Spelregels
van toepassing zijn, heeft de volgende taken en bevoegdheden:
A. Wedstrijdleider
het aanstellen van de wedstrijdleider. Als er geen wedstrijdleider is,
behoren de spelers iemand uit hun midden aan te wijzen die die
taak zal vervullen.
B. Maatregelen vooraf
het vooraf treffen van de nodige maatregelen voor de wedstrijd met
inbegrip van speelgelegenheid, accommodatie en spelmateriaal.
C. Tijdstip van de zittingen
het vaststellen van de datum en het aanvangsuur van iedere zitting.
D. Voorwaarden voor deelname
het vaststellen van de voorwaarden voor deelname.
E. Speciale voorschriften
het vaststellen van speciale voorschriften voor het bieden en spelen (zoals op schrift gestelde biedingen, biddingboxes*, tafelschermen; strafbepalingen voor handelingen die niet aan de andere kant
van het tafelscherm kunnen worden waargenomen, kunnen buiten
werking worden gesteld).
F. Aanvullende bepalingen
het bekendmaken of aankondigen van bepalingen ter aanvulling
van, maar niet in strijd met deze spelregels.
G. Protesten
de nodige voorzieningen treffen voor de behandeling van protesten.

* De European Bridge League staat het gebruik van biddingboxes toe (zie Appendix).
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HOOFDSTUK X
De wedstrijdleider
PARAGRAAF I
Verantwoordelijkheden
ARTIKEL 81
Taken en bevoegdheden
A. Officiële positie
De wedstrijdleider is de officiële vertegenwoordiger van de organiserende instantie.
B. Beperkingen en verantwoordelijkheden
1. Technische leiding
De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de technische leiding van de wedstrijd.
2. Inachtneming van spelregels en bepalingen
De wedstrijdleider is gebonden aan deze spelregels en aan
aanvullende bepalingen die door de organiserende instantie
zijn aangekondigd.
C. Taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider
De taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider omvatten over
het algemeen:
1. Assistenten
het aanstellen van assistenten, nodig om zijn taken te vervullen.
2. Inschrijvingen
het aannemen en noteren van de inschrijvingen.
3. Condities
het vaststellen van passende condities en het bekendmaken
daarvan aan de deelnemers.
4. Orde
het handhaven van de orde en de zorg voor het ordelijk verloop
van het spelen.
5. Spelregels
het toepassen en uitleggen van deze Spelregels en het inlich101

ten van de spelers over hun rechten en verantwoordelijkheden
volgens deze Spelregels.
6. Fouten
het herstellen van een fout of onregelmatigheid die hem op enigerlei wijze ter kennis komt binnen de termijn van correctie
vastgesteld in overeenstemming met artikel 79C.
7. Straffen
het opleggen van straffen, indien van toepassing.
8. Kwijtschelden van straffen
het naar eigen goeddunken kwijtschelden van straffen om enigerlei reden, op verzoek van de niet-overtredende partij.
9. Onenigheden
het beslechten van onenigheden; het verwijzen van een aangelegenheid naar het bevoegde comité.
10. Scores
het verzamelen van scores en het opstellen van resultaten.
11. Berichtgeving
het melden van de uitslagen aan de organiserende instantie
voor de officiële registratie.
D. Delegeren van taken
De wedstrijdleider mag elke van de onder C hierboven genoemde taken delegeren aan zijn assistenten, maar hij wordt daardoor niet ontheven van zijn verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering ervan.
ARTIKEL 82
Herstel van fouten in de gang van zaken
A. Taak van de wedstrijdleider
Het is de taak van de wedstrijdleider fouten in de gang van zaken
te herstellen en het spel te laten verlopen op een wijze die niet met
deze Spelregels in strijd is.
B. Herstel van fouten
Om een fout in de gang van zaken te herstellen mag de wedstrijdleider:
1. Een arbitrale score toekennen
een arbitrale score toekennen zoals toegestaan volgens deze
Spelregels.
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2. Het tijdstip van spelen vastleggen
voorschrijven dat een bord wordt gespeeld, of het spelen ervan
naar een later tijdstip verschuiven.
C. Fout van de wedstrijdleider
Als de wedstrijdleider een beslissing heeft genomen die later door
hem of door de hoofdwedstrijdleider als onjuist wordt beoordeeld,
en als er geen mogelijkheid tot herstel is om op het bord alsnog
een normaal resultaat te verkrijgen, dient hij een arbitrale score toe
te kennen waarbij hij beide partijen als niet-overtredend beschouwt.
ARTIKEL 83
Wijzen op het recht om te protesteren
Indien de wedstrijdleider meent dat een herziening van zijn beslissing omtrent een feit of omtrent de uitoefening van zijn bevoegdheid om naar eigen goeddunken te handelen aan de orde zou kunnen zijn (bijvoorbeeld wanneer hij een arbitrale score toekent ingevolge artikel 12), moet hij een deelnemer in kennis stellen van diens
recht om te protesteren of mag hij de aangelegenheid doorgeven
aan een bevoegd comité.

PARAGRAAF II
Beslissingen
ARTIKEL 84
Beslissingen inzake feiten waarover overeenstemming bestaat
Als de wedstrijdleider wordt ontboden om te beslissen over een
kwestie betreffende spelregels of bepalingen moet hij, als overeenstemming over de feiten bestaat, als volgt beslissen:
A. Geen straf
Als in de spelregels geen straf is bepaald en er voor hem geen aanleiding bestaat gebruik te maken van zijn bevoegdheid naar eigen
goeddunken te handelen, geeft hij de spelers opdracht verder te
gaan met bieden of spelen.
B. Reglementaire straf
Indien een onregelmatigheid duidelijk onder een spelregel valt
waarin een straf is genoemd, legt hij die straf op en ziet erop toe
dat die wordt ondergaan.
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C. Keuze voor de speler
Als een spelregel een speler een keuze geeft uit meerdere straffen,
legt de wedstrijdleider de mogelijkheden uit en ziet erop toe dat
een straf wordt gekozen en ondergaan.
D. Keuze voor de wedstrijdleider
Als de Spelregels de wedstrijdleider een keuze geven tussen een
specifieke straf en het toekennen van een arbitrale score, tracht hij
een zo rechtvaardig mogelijk resultaat te bereiken, waarbij hij over
ieder twijfelachtig punt beslist in het voordeel van de niet-overtredende partij.
E. Straf naar eigen goeddunken
Als er een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden waarvoor geen
straf in de Spelregels is voorzien, kent de wedstrijdleider een arbitrale score toe als er redelijkerwijs een mogelijkheid bestaat dat de
niet-overtredende partij benadeeld werd. De overtredende partij
wordt in kennis gesteld van het recht op protest (zie artikel 81C9).
ARTIKEL 85
Beslissingen inzake feiten waarover geen overeenstemming
bestaat
Als de wedstrijdleider wordt ontboden om te beslissen over een
kwestie betreffende spelregels of bepalingen moet hij, indien er
geen overeenstemming over de feiten bestaat, als volgt te werk
gaan:
A. Beoordeling door de wedstrijdleider
Als de wedstrijdleider van oordeel is dat hij de feiten juist heeft
vastgesteld, beslist hij volgens artikel 84.
B. Feiten zijn niet duidelijk vast te stellen
Als de wedstrijdleider niet in staat is de feiten tot zijn tevredenheid
vast te stellen, moet hij een beslissing nemen die het voortgaan
van het spelen mogelijk maakt en moet hij de spelers op de hoogte
stellen van hun recht op protest.
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PARAGRAAF III
Herstel van onregelmatigheden
ARTIKEL 86
In viertallenwedstrijden
A. Arbitrale score bij het spelen om IMP
Als de wedstrijdleider besluit een kunstmatige arbitrale score van
gemiddelde-plus of gemiddelde-min toe te kennen, bedraagt die
score +3 IMP respectievelijk -3 IMP.
B. Niet-complementaire scores in wedstrijden volgens afvalsysteem
Als de wedstrijdleider niet-complementaire arbitrale scores (zie artikel 12C) toekent in wedstrijden volgens afvalsysteem, wordt van iedere deelnemer de score op het bord apart berekend. Het gemiddelde van de twee scores wordt dan aan beide deelnemers toegekend.
C. Vervangend bord
De wedstrijdleider mag niet van zijn bevoegdheid gebruik maken
om volgens artikel 6 een bord te laten overgeven, als het eindresultaat van een wedstrijd zonder dat bord bij een deelnemer bekend
zou kunnen zijn. In plaats daarvan kent hij een arbitrale score toe.
ARTIKEL 87
Onklaar bord
A. Definitie
Een bord wordt als “onklaar” beschouwd als de wedstrijdleider vaststelt dat één of meer kaarten in een verkeerd vak zijn gestoken, zodanig
dat deelnemers die rechtstreeks met elkaar vergeleken hadden moeten
worden, het bord niet met dezelfde kaartverdeling hebben gespeeld.
B. Scoreberekening van het onklare bord
Bij het berekenen van de score van een onklaar bord stelt de wedstrijdleider zo goed mogelijk vast welke scores op het bord zijn behaald met de oorspronkelijke kaartverdeling en welke met de gewijzigde kaartverdeling. Hij verdeelt de behaalde scores op deze basis
in twee groepen en berekent elke groep afzonderlijk volgens de bepalingen gegeven door de organiserende instantie.
Voor sommige vormen van viertallenwedstrijden kan de organiserende instantie voorschrijven dat er opnieuw gegeven moet worden
(zie artikel 6).
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PARAGRAAF IV
Straffen
ARTIKEL 88
Toekennen van punten als schadeloosstelling
Indien in een individuele of parenwedstrijd een niet in overtreding
zijnde deelnemer buiten zijn schuld gedwongen is een arbitrale
score te accepteren, moet aan die deelnemer een minimum van
60% van de op het bord beschikbare matchpunten worden toegekend, of het percentage aan matchpunten dat hij op alle gedurende
de zitting feitelijk gespeelde spellen gemiddeld behaalde, indien dit
hoger is dan 60%.
ARTIKEL 89
Straffen in individuele wedstrijden
In individuele wedstrijden moet de wedstrijdleider de strafbepalingen van de Spelregels en de bepalingen omtrent het toekennen
van een arbitrale score gelijkelijk toepassen op beide spelers van
de overtredende partij, ook al is slechts één van hen verantwoordelijk voor de onregelmatigheid. De wedstrijdleider mag echter bij het
toekennen van arbitrale scores geen procedurele straf in punten
aan de partner van de overtreder opleggen, als volgens zijn mening
deze partner in geen enkel opzicht voor de overtreding verantwoordelijk is.
ARTIKEL 90
Procedurele straffen
A. Bevoegdheid van de wedstrijdleider
Naast het toepassen van de strafbepalingen van deze Spelregels
mag de wedstrijdleider ook straffen geven voor iedere overtreding
die het spel overmatig vertraagt of belemmert, andere deelnemers
overlast bezorgt, de juiste gang van zaken verstoort of het toekennen van een arbitrale score aan een andere tafel noodzakelijk
maakt.
B. Overtredingen onderworpen aan straf
Overtredingen die onderworpen zijn aan straf, zijn onder meer de
volgende:
1. Te laat komen
de komst van een deelnemer na de aangekondigde aanvangstijd.
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2. Langzaam spelen
het overmatig langzaam spelen van een deelnemer.
3. Luidruchtig bespreken
het bespreken van het bieden, het spelen of het resultaat van
een spel, zodanig dat dit aan een andere tafel kan worden gehoord.
4. Het vergelijken van scores
het ongeoorloofd vergelijken van de scores met een andere
deelnemer.
5. Het aanraken van andermans kaarten
het aanraken of in de hand nemen van kaarten die aan een andere speler behoren (zie artikel 7).
6. Kaarten in een verkeerd vak steken
het steken van één of meer kaarten in een verkeerd vak van het
bord.
7. Fouten in de gang van zaken
een foutieve handelwijze (bijvoorbeeld verzuimen de kaarten te
tellen, het verkeerde bord spelen enz.) die het toekennen van
een arbitrale score aan een deelnemer noodzakelijk maakt.
8. Geen medewerking
het niet dadelijk voldoen aan de wedstrijdbepalingen of aan
een voorschrift van de wedstrijdleider.
ARTIKEL 91
Bestraffen of schorsen
A. Bevoegdheid van de wedstrijdleider
Bij het uitoefenen van zijn taak om orde en discipline te handhaven,
is de wedstrijdleider met name bevoegd om disciplinaire straffen,
uitgedrukt in punten, op te leggen of een deelnemer voor de duur
van de zitting of een gedeelte daarvan te schorsen (de beslissing
van de wedstrijdleider in dit geval is definitief).
B. Recht van uitsluiting
De wedstrijdleider is uitdrukkelijk bevoegd om een speler om enigerlei reden uit te sluiten, waarbij hij goedkeuring behoeft van het
wedstrijdcomité of de organiserende instantie.
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HOOFDSTUK XI
Protesten
ARTIKEL 92
Het recht om te protesteren
A. Recht van de deelnemer
Een deelnemer of zijn aanvoerder kan protesteren om herziening te
verkrijgen van een beslissing die aan zijn tafel door de wedstrijdleider is genomen*.
B. Tijdslimiet voor protesten
Het recht een tussenkomst van de wedstrijdleider te vragen of te
protesteren tegen een beslissing van de wedstrijdleider eindigt 30
minuten nadat de officiële uitslag ter inzage is gegeven, tenzij de
organiserende instantie een andere periode heeft vastgesteld.
C. Wijze van protesteren
Alle protesten moeten worden ingediend via de wedstrijdleider.
D. Overeenstemming bij de protesterende spelers
Een protest zal niet in behandeling worden genomen tenzij beide
spelers van een paar (uitgezonderd in een individuele wedstrijd) of
de aanvoerder bij een viertallenwedstrijd instemmen met het protesteren. Een afwezige speler wordt geacht in te stemmen.

* Organiserende instanties kunnen straffen vastleggen voor lichtzinnige protesten.
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ARTIKEL 93
Gang van zaken bij het indienen van een protest
A. Geen protestcomité
De hoofdwedstrijdleider moet alle protesten in behandeling nemen
en erover beslissen indien er geen wedstrijdcomité of protestcomité is of indien een comité niet bijeen kan komen zonder het ordelijk verloop van de wedstrijd te verstoren.
B. Protestcomité beschikbaar
Indien een comité beschikbaar is, geldt het volgende:
1. Protest heeft betrekking op de spelregels
De hoofdwedstrijdleider moet enkel dat gedeelte van het protest
behandelen en beslissen over dat gedeelte van het protest, dat
betrekking heeft op Spelregels of wedstrijdbepalingen. Tegen zijn
beslissing kan bij het protestcomité in beroep worden gegaan*.
2. Alle andere protesten
De hoofdwedstrijdleider moet alle andere protesten ter beoordeling voorleggen aan het comité*.
3. Beslissing over protesten
Bij het beslissen over protesten, mag het comité* alle bevoegdheden uitoefenen die in deze Spelregels zijn toegekend aan de
wedstrijdleider, met dien verstande dat het comité de beslissing van de wedstrijdleider niet mag herroepen als het gaat om
een kwestie betreffende spelregels of wedstrijdbepalingen, of
als het gaat om beslissingen genomen bij de uitoefening van
zijn disciplinaire bevoegdheden. Het comité kan de wedstrijdleider adviseren zijn beslissing te herzien.
C. Protesteren bij landelijke autoriteit
Nadat de hierboven vermelde middelen zijn uitgeput, kan een verder beroep worden ingediend bij de landelijke autoriteit**.

* Zonale organisaties mogen afwijkende regels voor protesten vaststellen voor
bijzondere wedstrijden.

** Voor Nederland is dit de Protestcommissie van de Nederlandse Bridge Bond.
Voor Vlaanderen is dit de Beroepscommissie van de Vlaamse Bridge Liga (bij
wedstrijden op nationaal niveau: de Beroepscommissie van de Belgische Bridge Federatie).
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Appendix
Biddingbox reglement
De Nederlandse Bridge Bond heeft, op aanbeveling van de Wereld
Bridge Federatie, onderstaande regels voor het gebruik van biddingboxes als er niet met schermen gespeeld wordt, overgenomen.
De speler die aan de beurt is om te bieden legt zijn biedkaarten
voor zich op tafel met de tekst gericht naar het midden. De
biedkaarten worden van links naar rechts in een rij geplaatst zo
dat de biedkaarten elkaar gedeeltelijk overlappen, maar wel alle
biedingen zichtbaar blijven.
Spelers behoren de biedkaarten pas aan te raken als ze besloten hebben welke bieding ze gaan doen.
Een bieding wordt geacht gedaan te zijn als de biedkaart(en) uit
de biddingbox gehaald zijn met de kennelijke bedoeling hiermee een bieding te doen (maar artikel 25 van de Spelregels
kan van toepassing zijn).
Alerteren moet gebeuren door middel van de alertkaart; de
speler die alerteert is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders zijn alert opmerken.
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 mag pas bieden als de stopkaart weggehaald is*.
Totdat de biedkaartjes van tafel gehaald zijn, kan een speler
een herhaling van het biedverloop verkrijgen door de biedkaarten te bekijken. Zodra dat niet meer mogelijk is, kan een speler
een mondelinge herhaling van de bieding verkrijgen als hij aan
de beurt is om bij te spelen in de eerste slag.

* Als de stopkaart haastig is verwijderd of niet gebruikt is, mag de opvolgende
speler pauzeren alsof de stopkaart op de juiste manier gebruikt is.
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TREFWOORDENREGISTER
(verwezen wordt naar artikelnummers)
Aanraken van andermans kaarten 90
Aarzeling ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels;
Pauze
Abusievelijk gedane bieding 25
Accepteren van
Niet gemaakte slag als gemaakt 72
Onvoldoende bod 27
Spelen andere kaart dan strafkaart 52
Uitkomst voor de beurt 54
Voorspelen voor de beurt 53, 54, 55
Voortijdig spelen 57, 60
Afspraken tussen partners
Afwijken van - 75
Foutief bod 75
Geheimhouden verboden 40, 75
Psychologisch bod 40
Afstaan (van slagen)
Annuleren door WL 71
Bezwaar door partner van tegenspeler die slagen afstond 68
Door leider 48, 68
Door tegenspeler 68
Getoonde kaart van leider als - 48
Herzien van instemming met opeisen of - 69
Instemming met 69, 72
Lopende slag 68
Onaannemelijk - 71
Opeisen 68
Ophouden met spelen 68
Roepen van WL 68
Ten onrechte - 71
Van reeds gewonnen slag 71
Van slag die bij welke reglementaire speelwijze ook niet verloren kan worden 71
Afzien van ➤ zie ook: Kwijtschelden; Verbeuren van rechten
Eigen bevoegheid van WL 81
Onmogelijkheid dat speler zelf afziet van 72
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Alerteren
Inbegrepen in herhaling van bieding 20
Onjuiste informatie door verzuim te - 21
Reglementering door organiserende instantie 40
Wijziging van bieding na aan het licht komen van
onjuiste informatie 21
Anderszins verkregen informatie ➤ zie ook: Informatie
Actie van partner 16
Getoonde kaart 50
Opmerking van partner 16
Toevallig verkregen informatie 16
Arbitrale score
Bevoegdheid WL om - toe te kennen 12, 86
Hoogte 12, 86, 88
Individuele wedstrijd 88, 89
Methode van berekening 12, 86, 88
Na fouten in gang van zaken 82
Na foutieve kaartverdeling 13
Na getoonde kaart 47
Na gedwongen pas die schade toebracht 23
Na ontvangst van ongeoorloofde informatie 16
Na onvoldoende bod 27
Na overtreding van de spelregels 72
Na overtreding van de gedragsregels 73
Na spelen verkeerd bord 15
Na straffeloze wijziging speelwijze 47
Na verzaking 64
Na verzuim bieding of speelwijze uit te leggen 40
Na voortijdig tonen van kaart door tegenspeler 52
Na wijziging bieding 21
Parenwedstrijd 12, 88
Schadeloosstelling 88
Viertallenwedstrijd 86
Wijze van berekenen 12, 86, 88
Wijziging bieding 25
Beëindiging
Van het spelen na opeisen door tegenspeler van komende slagen 68
Van het spelen na opeisen of afstaan door leider 68
Van ronde 8
Van zitting 8

112

Begin van het spelen 41
Behoud van het recht om te bieden 34
Bekennen
Algemeen vereiste 44
Vereist bij aanwezigheid van strafkaart(en) 50, 59
Verzaking 61
Berekening op basis van IMP 78
Beslissingen ➤ zie ook bij de betreffende onregelmatigheden
Betwiste feiten 85
Feiten waarover overeenstemming bestaat 84
Fout in - 82
Beurt
Bieden
Bieding beschouwd als op de beurt gedaan 28
Bieding voor de beurt 29, 34
Bod voor de beurt 27, 31
Doublet voor de beurt 32
Gelijktijdige biedingen 33
Gever 2
Kwetsbaarheid 2
Pas voor de beurt 30
Redoublet voor de beurt 32
Spelen 44
Bieden, Het ➤ zie ook: Biedperiode
Gedeeltelijke herhaling van - 20
Herhaling van - 20
Volgorde 17
Bieding
Bod 18
Herhaling van - 20
Na het einde van de biedperiode 35, 39
Niet duidelijk verstaan 20
Ongestraft blijven van ontoelaatbare bieding 35
Ontoelaatbare - 35
Toelaatbaar doublet 19, 36
Toelaatbaar redoublet 19, 36
Wijziging van ➤ zie: Bieding, wijziging van
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Bieding die geen bod is 18
Biedingen, gelijktijdig gedaan 33
Bieding, wijziging van
Als middel tot herstel na overtreding door tegenstander 16
Bod voor de beurt als - 31
Informatie ontstaan door - 16
Na ontdekking van onjuiste informatie verstrekt door
tegenstander 16, 21
Na overtreding door tegenstander 16
Onmiddellijke - 25
Opzettelijke - 25
Straf tijdens biedperiode 25, 27, 30, 31
Verbetering van vergissing of onreglementaire bieding 25
Voor de beurt passen als - 30
Voorspeelstraf wegens - 26
Biedperiode
Begin van - 17
Bieding na het einde van - 35, 39
Doorgaan na driemaal passen, als één pas voor de beurt was 34
Einde van - 17
Gang van zaken na einde van - 22
Herhaling van biedingen tijdens of na - 20
Onregelmatigheid tijdens - 9
Straf ➤ zie: Straf, bij het bieden
Blinde ➤ zie ook: Blinde, het spelen van
Beperkingen van acties door - 43
Hand gespeeld door leider 41, 42, 45
Hand van - 41
Handelend op aanwijzing van leider 42
Ordenen van kaarten in - 41
Rechten van - 42, 61
Sorteren van kaarten in - 41
Spelen van ➤ zie: Blinde, het spelen van
Straf voor overtreding door - 43
Blinde, het spelen van
Aanduiden van kaart die niet in blinde aanwezig is 46
Door leider 41, 42, 45
Gedeeltelijke aanduiding van kaart 46
Juiste wijze 45, 46
Kaart niet aangeduid door leider 45
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Onvolledige aanduiding van kaart 46
Poging kaart van blinde te spelen die niet aanwezig is 46
Singleton, niet geacht automatisch aangeduid te zijn 57
Ten onrechte spelen door blinde van een kaart die leider niet
heeft genoemd 45
Voortijdig spelen door tegenspeler 57
Bod
Als gepast had moeten worden 37
Juiste wijze 18
Na afsluitende pas 39
Onderscheiding van andere biedingen 18
Onvoldoende - 18, 27
Van meer dan zeven 35, 38
Voldoende - 18
Voor de beurt 27, 31
Wijze van - 18
Bord
Annuleren van - 6, 17, 86
Controle van -, over - 7
Dupliceren 6
Kaarten in - 7
Kaarten uit - nemen 7
Naspelen 15
Onjuiste kaarten in - 90
Onklaar - 87
Opnieuw geven, 6, 86
Plaats van - 7
Rouleren van - 8
Verkeerd - gespeeld 15, 17, 90
Vervangend - 86
Volgorde kwetsbaarheid 2
Volgorde van geven 2
Commentaar ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Contract
Laatste bod 22
Vraag naar - 41
Conventies
Afspraken tussen partners 40, 75
Bekendmaking vereist 20, 40
Voorschriften van organiserende instantie 40
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Conventionele bieding
Als onvoldoende bod 27
Bekendmaking vereist 40
Pas als - 30
Uitleg van - 20, 40
Voorschriften van organiserende instantie 40
Wijziging van bieding 26
Conventionele speelwijze
Bekendmaking vereist 40
Uitleg van - 20
Dichtgelegde slagen 61, 62, 66
Doublet
Fout bij noemen van gedoubleerd bod 19
Juiste wijze 19
Ontoelaatbaar - 19, 32, 35, 36, 39
Reglementair - 19
Verhoging van score 77
Voor de beurt 32
Wanneer gepast had moeten worden 37
Wijze 19
Dummy ➤ zie: Blinde
Dupliceren van borden 6
Einde van ronde of zitting 8
Feiten
Beslissingen over betwiste - 85
Beslissingen over - waarover overeenstemming bestaat 84
Protest over feitelijke kwesties 93
Fouten ➤ zie ook bij de betreffende onregelmatigheden
Beslissing door WL 82
Gang van zaken 90
Het noemen van het gedoubleerde contract 19
Het noemen van het geredoubleerde contract 19
Herhaling biedverloop 20
Score 79
Uitleg over afspraken tussen partners 75
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Foutief begrijpen of verstaan, niet gebaseerd op onjuiste informatie 21
Foutief bod ➤ zie: Afspraken tussen partners
Foutieve uitleg van onderlinge afspraak 40, 75
Gang van zaken in het algemeen
Aan tafel 6, 7
Fouten in - 82
Na biedperiode 22
Na onregelmatigheid in het algemeen 9
Protest 93
Taken WL 82
Gang van zaken na specifieke onregelmatigheden
Bieding voor de beurt 29
Bod voor de beurt 31
Onreglementair spelen 60
Ontoelaatbaar doublet 36
Ontoelaatbaar redoublet 36
Verzaking 60, 64
Voor de beurt uitkomen 54
Voor de beurt voorspelen 53
Gebaar ➤ zie: Anderszins verkregen informatie
Gedeeltelijke herhaling van de bieding (het biedverloop) 20
Gedekte uitkomst 41, 45
Terugnemen van - met toestemming van WL 41
Gedrag ➤ zie: Gedragsregels
Gedragingen ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Gedragsregels
Aanhouden van de juiste gang van zaken 74
Aarzeling 73
Accepteren van slag die niet gewonnen is en niet gewonnen
kan worden 72
Actie door overtreder na ondergaan voorgeschreven straf 72
Afwijken van afspraken tussen partners 75
Afzien van straf zonder WL te roepen 72
Algemene uitgangspunten 72
Algemene verplichting voor deelnemers 72
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Antwoord op vraag 73
Arbitrale score wegens overtreding van - 73
Bekendmaken van afspraken tussen partners 75
Bekendmaken van fout in uitleg over afspraken tussen partners 75
Bekendmaken van overtreding 72
Commentaar door speler 73, 74
Commentaar door toeschouwer 76
Communicatie tussen partners 73, 75
Ergeren van tegenstander 74
Fatsoen 74
Fout in uitleg over afspraken tussen partners 75
Foutief bod 75
Foutieve uitleg 75
Gebaar van speler 73
Gebaar van toeschouwer 73
Gedrag van speler 74
Gedrag van toeschouwer 74
Gedragingen van speler 73
Gedragingen van toeschouwer 76
Haast 73
Herstel van fout in eigen uitleg 75
Herstel van fout in uitleg door partner 75
Hoffelijkheid 74
Houding tegenover tegenstander 74
In verlegenheid brengen van partner of tegenstander 74
Inbreuken op -, voorbeelden van - 74
Juiste gang van zaken, vasthouden aan 74
Juiste manier van doen van biedingen en van spelen 73
Kaarten die toeschouwer mag zien 76
Misleiding 40, 73
Nadruk 73
Ongevraagd verstrekken van informatie 74, 75
Onopzettelijke overtreding spelregel 72
Onopzettelijke wisseling in gedrag of tempo 73
Onregelmatigheid waargenomen door toeschouwer 76
Opmerking van speler 73
Opmerking van toeschouwer 76
Opzettelijke misleiding 73
Opzettelijke overtreding spelregel 72
Opzettelijke wisseling in gedrag of tempo 73
Overtreding spelregels 72
Overtreding gedragsregels 73
Psychologische bieding 40, 73
Regelmatig voorkomende afwijking van afspraken tussen
partners 75
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Spreken door toeschouwer 76
Stembuiging 73
Suggestieve actie of opmerking 73
Toeschouwers, verplichtingen van 76
Uitleg van afspraken tussen partners 75
Variëren van gedrag 73
Variëren van tempo 73
Verantwoordelijkheid voor handhaving spelregels 72
Verborgen houden van overtreding 72
Verdergaande informatie 73
Vooraf geregelde niet toegestane (ongeoorloofde) communicatie 73
Vraag 73
Waarschuwing voor sprongbod 73
Gedwongen pas ➤ zie: Pas, gedwongen
Geheugensteun bij berekening of techniek 40
Gelijktijdige handelingen
Biedingen 33
Spelen door twee spelers 58
Spelen van meer dan één kaart door één speler 58
Voorspelen 58
Gemiddelde-min 12, 25
Gemiddelde-plus 12
Getoonde kaart
Als opeisen of afstaan door leider 68
Anderszins verkregen informatie 47
Gelijktijdig spelen van kaarten 58
Het kunnen zien van kaart van tegenspeler door diens partner 49
Hoogte, betekenis van 24
Meer dan één 24
Strafkaart 50
Teruggenomen kaart 47
Tijdens biedperiode 24
Tijdens geven 6
Tijdens opeisen 70
Tijdens schudden 6
Uitkomst voor de beurt 48, 54
Van tegenspeler 49
Zichtbare kaart van leider 48
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Geven (Gift)
Aanwezigheid deelnemers 6
Gang van zaken 6
Opnieuw geven 6, 86
Schudden 6
Volgorde gevers 2
Gever
Eerste om bieding te doen 17
Volgorde 2
Gift ➤ zie: Geven
Grote strafkaart 50
Haast ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Herhaling van de bieding (het biedverloop) 20, 41
Gedeeltelijke - 20
Tijdens biedperiode 20
Tijdens speelperiode 20, 41
Honneurs
Als grote strafkaarten 50
Score-tabel 77
Hoofdwedstrijdleider 93
Individuele wedstrijden
Arbitrale score 12, 88, 89
Partners 4
Punten als schadeloosstelling 88
Straffen 89
Informatie ➤ zie ook: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Belang van - 13
Door getoonde kaart 50
Door onjuiste kaartverdeling 13
Door voor de beurt passen 30
Door voor de beurt voorspelen 55
Door wijziging bieding 16
Door wijziging van spelen 16
Geoorloofde - 16
Ongeoorloofde - 16
Toevallig verkregen 16
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Instemming met opeisen of afstaan
Herzien van - 69
Intrekken van instemming met opeisen 69
Inzien van slagen 66
Kaart ➤ zie ook: Kaarten; Spelen van kaart
Gespeeld 45
Getoond ➤ zie: Getoonde kaart
Gezien door verkeerde speler 13
Inzien van eigen kaart gespeeld in vorige slag 66
Ontbrekend 14
Plaats van - 45
Poging kaart te spelen die niet in de blinde ligt 46
Reconstructie van spel als ontbrekende - niet gevonden wordt 14
Ten onrechte gespeeld door blinde 45
Teruggenomen ➤ zie: Terugnemen van gespeelde kaart
Toevoegen van ontbrekende - 14
Van blinde, aangeraakt of aangeduid 45
Van blinde, per vergissing gespeeld 45
Van blinde, spelen door leider 57
Van leider, zichtbaar en daadwerkelijk gespeeld 45
Van tegenspeler, zichtbaar voor partner 45, 49
Verzaking door een verzuim een ontbrekende - te spelen 14
Voortijdig klaarhouden 74
Zichtbaar zijn van - 45, 49
Kaartaanduiding
Foutief 46
Juiste wijze van - 46
Per ongeluk 45
Onvolledig 45
Kaarten ➤ zie ook: Kaart
Aanraken van - van een andere speler 90
Controle van eigen hand 7
Dichtgelegde slagen 61, 62, 66
Het zien door toeschouwers 76
Inzien van slagen 61, 62, 66
Onjuist aantal - 13
Ordening van - om aantal gewonnen slagen bij te houden 65
Rangorde van - 1, 44
Sorteren van - van de blinde 41
Speelkaarten 1
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Tellen van - 7
Terugsteken in bord 7
Keuzemogelijkheden van speler na onregelmatigheid
Beslissingsbevoegdheid van WL 12
Uitleg (opsomming) door WL 9, 10, 11
Verbod raadplegen partner 10
Kleine strafkaart 50
Kleuren
Rangorde 1, 18, 44
Sorteren van de hand van de blinde 41
Kwetsbaarheid
Score-tabel 77
Volgorde van - 2
Kwijtschelden ➤ zie: Afzien van; Verbeuren van rechten
Laatste ronde, einde van 8
Langzaam spelen 9
Laten vallen van een kaart ➤ zie: Per ongeluk laten vallen van een
kaart; Spelen van een kaart
Leider
Openleggen hand na uitkomst uit verkeerde hand 54
Rechten na onregelmatigheid 9
Spelen van hand van de blinde 41, 42, 45
Wordt blinde door zijn hand open te leggen na uitkomst uit de
verkeerde hand 54
Lopende slag
Inzien van - 66
Uiteenzetting door tegenspeler over - 68
Luidruchtig bespreken 90
Matchpunten, score-berekening op basis van 78
Misleiding 40, 73
Nadruk ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
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Naspelen 15
Nationale autoriteit 93
Niet gerechtvaardigde informatie ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Nieuwe gift ➤ zie: Opnieuw geven
Ongeluk ➤ zie: Per ongeluk
Ongeoorloofde informatie ➤ zie ook: Informatie; Gedragsregels
Anderszins verkregen informatie 16
Door bezwaar tegenspeler tegen afstaan slagen door partner 71
Door onreglementair doublet 19
Door onreglementair redoublet 19
Door partner’s uitleg van afspraken 75
Toevallig verkregen 16
Ongestraft blijven ➤ zie ook: Kwijtschelden; Verbeuren van rechten
Van actie door speler die had moeten passen 35
Van bieding na afsluitende pas 35
Van bod van meer dan zeven 35
Van ontoelaatbaar doublet 35
Van ontoelaatbaar redoublet 35
Van onvoldoende bod 27
Van voorspelen voor de beurt 35
Ongevraagd verstrekken van informatie 74, 75
Onjuiste informatie
Bieding gebaseerd op - 21
Spelen gebaseerd op - 47
Voorspelen gebaseerd op - 41, 47
Onjuiste slag
Te veel kaarten 45, 67
Te weinig kaarten 67
Onklaar bord 87
Onmogelijkheid te voldoen aan voorspeel- of bijspeelstraf 59
Onopzettelijke aanduiding van een kaart 45, 47
123

Onregelmatigheid ➤ zie ook bij de betreffende onregelmatigheden;
Verbeuren van rechten
Beperkingen van de rechten van de blinde 43
Gang van zaken na - 9
Rechten van blinde 42
Rechten van leider 9
Rechten van tegenspeler 9
Onreglementair doublet
In het algemeen 19
Na partners pas voor de beurt 30
Niet toegestane vervanging voor onvoldoende bod 27
Ontoelaatbaar doublet 19, 32, 36
Onreglementair redoublet
In het algemeen 19
Na pas voor de beurt door partner 30
Niet toegestaan redoublet 19, 32, 36
Niet toegestane vervanging voor onvoldoende bod 27
Onreglementair spelen 60
Onreglementaire bieding 25
Onreglementaire kaart 52, 61
Onreglementaire ongeoorloofde informatie 16
Ontbrekende kaart 14
Ontoelaatbare bieding 35, 36
Onvoldoende bod 18, 27
Onvolledig noemen van kaart in blinde 46
Opeisen
Afstaan 68
Betwist - 70
Door kaarten open te leggen 48
Door leider 48, 68
Door tegenspeler 68
Getoonde kaart van leider als - 48
Herzien van instemming 69
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Instemming met - 69
Lopende slag 68
Niet accepteren door WL 70
Ophouden met spelen 68
Roepen van de WL 68
Ophouden met spelen na opeisen of afstaan 68
Opmerking ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Opnieuw geven
Biedperiode gesloten zonder bod 22
Eigen bevoegdheid WL om - voor te schrijven 6, 86
Herstel van onjuist geven 13
Onjuiste gift 13
Viertallenwedstrijd 86
Opzettelijk misleidende bieding of speelwijze 40
Ordenen van slagen 65
Organiserende instantie
Bevoegdheden in het algemeen 80
Score-methoden in het algemeen 80
Overeenstemming over spelresultaat
Instemming met opeisen of afstaan 69
Ordenen van slagen als hulpmiddel 65
Overeenstemming over aantal gemaakte slagen 79
Overleg tussen partners over keuzemogelijkheden na onregelmatigheid 10
Overtreding van verplichting om te passen
Ongestraft blijven 35
Parenwedstrijd
Arbitrale score 12, 88
Partners 4
Punten als schadeloosstelling 88
Partners 4
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Pas
Als conventionele bieding 30
Gedwongen ➤ zie: Pas, gedwongen
Gedwongen pas die schade veroorzaakt 23
Verplichting om te passen ➤ zie: Pas, gedwongen
Voor de beurt 30, 34
Pas, gedwongen
Arbitrale score wegens schade die het resultaat is van - 23
Invloed op het recht op herhaling van het biedverloop 20
Na bod voor de beurt 31
Na doublet voor de beurt 32
Na getoonde kaart 24
Na onregelmatigheid 23
Na pas voor de beurt 30
Na redoublet voor de beurt 32
Ongestraft blijven van overtreding van verplichting om te passen 35
Overtreding van verplichting om te passen 37
Pauze
Als anderszins verkregen informatie 16
Sprongbod 73
Voorschrift van organiserende instantie 73
Per ongeluk laten vallen van een kaart
Door leider 48
Door tegenspeler 50
Kleine strafkaart 50
Tijdens het bieden 24
Tijdens het spelen 48, 50
Per ongeluk ontvangen van informatie 16
Persoonlijke wedstrijden ➤ zie: Individuele wedstrijden
Plaats aan tafel 5
Plaatsen van kaarten in verkeerd vak 90
Poging bieding te wijzigen 25
Poging kaart te spelen die niet in de blinde ligt 46
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Protest
Bij hoofdwedstrijdleider 93
Bij landelijke autoriteit 93
Bij protestcomité
Gang van zaken 92, 93
Recht op - 92
Vereisten 92
Verwittiging van het recht 83
Protestcomité 93
Protestcommissie 93
Psychologisch 40
Punten als schadeloosstelling 84
Rangorde van
Gespeelde kaarten 44
Kaarten in het algemeen 1
Kleuren 1, 18, 44
Speelsoorten 18
Rechten ➤ zie ook: Spelregels aangaande bijzondere gang van zaken en onregelmatigheden
Behoud van - na onregelmatigheid 9, 34
Protest 83, 92, 93
Verbeuren van - ➤ zie: Verbeuren van rechten
Verzuim WL te roepen na onregelmatigheid 9, 10, 11
Redoublet
Als gepast had moeten worden 37
Fout bij het noemen van het geredoubleerde bod 19
Juiste wijze 19
Ontoelaatbaar - 19, 32, 35, 36, 39
Reglementair - 19
Verhoging van score 77
Voor de beurt 32
Wijze 19
Roepen van WL ➤ zie ook bij de betreffende onregelmatigheden
Beperkingen van de rechten van de blinde om WL te roepen 43
Gedrag 74
Gedragsregels 72
Verzuim WL te roepen beïnvloedt rechten na onregelmatigheid
9, 10 ,11
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Ronde, einde van 8
Rouleren van borden/spelers 8
Schorsen van speler 91
Schriftelijke uitleg van conventionele biedingen en speelwijzen 20
Schudden 6
Score
Berekening 77
Herstel 79
Scoretabel 77
Verbod op vergelijken tijdens zitting 90
Scoren ➤ zie ook: Score-tabel
Arbitrale score 12, 86, 88
Herstel van fouten 79
IMP 78
Matchpunten 78
Methoden 78
Onklaar bord 87
Punten als schadeloosstelling 88
Scoretabel 77
Scorepunten 78
Scorepunten, berekening op basis van 78
Scoretabel 77
Slagen
Afstaan 68, 69, 71
Bijhouden van aantal gemaakte en niet gemaakte - 65
Bijspelen 44
Dichtgelegde - 61, 62, 66
Geen overeenstemming over aantal gemaakte en niet gemaakte - 79
Herstel van fout bij de score-berekening 79
Inzien van - 66
Juist rangschikken 65
Omdraaien 45
Onjuiste - 45, 67
Opeisen 68
Ordelijkheid 65
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Overeenstemming over aantal gemaakte en niet gemaakte - 79
Recht blinde om aantal gemaakte - bij te houden 42
Voltooide - 65
Voorspelen in - 44
Vijfde kaart in een slag 45
Snelheid ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Speelperiode
Onregelmatigheid tijdens - 9
Recht op uitleg van conventionele biedingen of speelwijzen 20
Uitleg van conventionele biedingen of speelwijzen 20
Speelsoorten, rangorde van 1, 18
Spel kaarten 1
Spelen ➤ zie ook: Speelperiode; Spelen van kaart
Begin van - 41
Na onreglementair spelen 60
Onregelmatigheid tijdens speelperiode 9
Vóór straf is opgelegd 11
Spelen van de blinde ➤ zie: Blinde, het spelen van
Spelen van kaart
Juiste wijze 45
Laten vallen van kaart 48, 50
Na onreglementair spelen 60
Onopzettelijk aanduiden van kaart 45, 47
Singleton in blinde wordt niet geacht automatisch te zijn gespeeld 57
Terugnemen van ➤ zie: Terugnemen van gespeelde kaart
Uit de blinde ➤ zie: Blinde, het spelen van
Verplicht - 45
Voortijdig bijspelen door tegenspeler 57, 60
Voortijdig voorspelen door tegenspeler 57
Spelverdelingen 13
Sprongbod 73
Stembuiging ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
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Straf, voorspelen ➤ zie: Voorspeelstraf
Straf bij het bieden
Na bod voor de beurt 31
Na doublet voor de beurt 32
Na geannuleerde wijziging van bieding 25
Na overtreding van verplichting om te passen 37
Na passen voor de beurt 30
Na redoublet voor de beurt 32
Na vervangen van onvoldoende bod 27
Straffen ➤ zie ook: Straf bij het bieden; Strafkaart; Voorspeelstraf
Actie van overtreder na ondergaan hebben van voorgeschreven
straf 72
Bevoegdheid WL tot opleggen van procedurele - 90
Door spelers zelf 10
Individuele wedstrijd 89
Na verbeuren van recht op strafoplegging 11
Ongedaan maken 10
Overleg tussen partners 10
Overtreding door blinde 43
Procedurele - 90
Uitleg (opsomming) 10
Verbeuren ➤ zie: Kwijtschelden; Ongestraft blijven; Verbeuren
van rechten
Strafkaart ➤ zie ook: Voorspeelstraf
Arbitrale score 50
Behandeling van - 50
Definitie van - 50
Definitie grote - 50
Definitie kleine - 50
Gang van zaken na onreglementair spelen 60
Getoonde kaart van tegenspeler 49, 50
Hoogte van getoonde kaart, betekenis 50
Kaart teruggenomen om verzaking te herstellen 61
Leider aanvaardt spelen van andere kaart dan strafkaart 52
Meer dan één - 50, 51
Na accepteren door leider van spelen van andere dan strafkaart 52
Na voor de beurt voorspelen door tegenspeler 56
Na voorspelen voor de beurt 53, 56
Niet van toepassing op hand blinde 48
Niet van toepassing op leider 48
Ongeoorloofde informatie door - 50
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Onmogelijkheid voor te spelen of te spelen zoals vereist 59
Ontbrekende kaart 14
Teruggenomen kaart als - 52, 54, 56
Verplichting te bekennen 50, 59
Verzuim - voor of bij te spelen als dit vereist is 52, 61
Voorspelen voor de beurt 54, 56
Vijfde kaart in een slag 45
Systeemkaart
Juiste moment om - van tegenstander in te zien 40
Verbod eigen - te raadplegen 40
Voorschrift van organiserende instantie 40
Tabel ➤ zie: Score-tabel
Tafels
Schikking van - 3
Te laat komen 90
Tegenspeler
Rechten na onregelmatigheid 9
Verbod om te vragen naar niet bekennen door partner 61
Tegenspelsignalen ➤ zie: Conventionele speelwijze
Tellen van kaarten
Strafbare fout 90
Verplichting tot - 7
Tempo ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Terugnemen van bod ➤ zie: Wijziging van bieding
Terugnemen van gespeelde kaart
Arbitrale score 47
Door tegenspeler 56
Herstel van onreglementair spelen 47
Herstel van overtreding 16
Herstel van tegelijkertijd spelen 47
Informatie voortvloeiende uit - 16
Na bekend worden van onjuistheid van informatie 47
Na herstel van fout in uitleg van conventionele bieding 47
Na herstel van verzaking 62
Na overtreding door tegenstander 16
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Na terugnemen van zichtbare kaart door leider 55
Na uitkomst voor de beurt 54
Na verzuim strafkaart te spelen 52
Na voorspelen voor de beurt door leider 55
Na wijziging van spelen door tegenstander 47
Om onjuiste slag die te veel kaarten bevat te herstellen 67
Onmiddellijk herstel van onopzettelijke aanduiding van kaart 45
Strafkaart 47, 56
Strafkaart niet gespeeld zoals voorgeschreven 52
Voldoen aan straf 47
Voor de beurt voorspelen veroorzaakt door tegenstander 47
Wijziging van onopzettelijke aanduiding van kaart 45, 47
Toeschouwer 11
Troef, spelen van
Als strafkaart aanwezig is 50
Wanneer toegestaan 44
Uitkomst ➤ zie ook: Voorspelen
Invloed van onjuiste informatie 47
Met de beeldzijde naar beneden 41
Met de beeldzijde naar boven 41
Recht om uit te komen 41
Terugnemen van - 47
Voor de beurt 47, 48, 53, 54
Voor de beurt, geaccepteerd 53
Voortijdig 24
Uitleg van conventionele betekenis van biedingen
Tijdens biedperiode 20
Tijdens speelperiode 20, 41
Uitsluiting van speler 91
Uitwisselen van handen 43
Verbetering van
Foutieve beslissing van WL 82
Foutieve herhaling van biedverloop 20
Foutieve uitleg over afspraken tussen partners 75
Onregelmatigheid 9
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Verbeuren van rechten ➤ zie ook: Kwijtschelden; Ongestraft blijven
Accepteren van onvoldoende bod 27
Accepteren van voorspelen voor de beurt 53
Behoud van recht om te bieden 34
Door overtreding van de blinde 43
Na bieding voor de beurt 29
Na onregelmatigheid 9, 10, 11
Spelen vóór strafoplegging wegens overtreding 60
Vergelijken van scores 90
Vervanging van bieding ➤ zie: Bieding, wijziging van
Vervanging van spelen ➤ zie: Terugnemen van gespeelde kaart
Vervanging van speler
Toegestaan door WL naar eigen goeddunken 4
Tijdelijk, als oplossing voor het hebben van ongeoorloofde informatie 16
Verwittiging
Door speler aan WL van toevallig ontvangen informatie 16
Door WL aan deelnemer van recht op protest 83
Verzaking
Arbitrale score 64
Beperking recht blinde om te vragen naar - 43
Billijkheid 64
Definitie 61
Gang van zaken na voldongen worden van - 64
Herstel van - 62, 63
Inzien van dichtgelegde slagen 61
Inzien van kaarten na afloop van spelen 66
Inzien van lopende slag 66
Niet toepasbare straf 64
Onjuiste slag 67
Ontbrekende kaart 14
Recht blinde om te vragen naar - 42, 43, 61
Recht van leider om te vragen naar - 61
Recht van tegenspeler om te vragen 61
Straf wegens - 64
Strafkaart 14
Terugnemen van kaart na herstel door tegenstander 62
Twaalfde slag 62
Verantwoordelijkheid WL om billijkheid te betrachten 64
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Verbod op vragen door tegenspeler aan partner 61
Voldongen worden 63, 67
Wanordelijkheid in ordening slagen kan rechten in gevaar
brengen 65
Verzuim een strafkaart te spelen➤ zie: Strafkaart
Verzuim te alerteren ➤ zie: Alerteren
Viertallenwedstrijd
Arbitrale score 86
Partners 4
Vervangend bord 86
Volgorde
Gelijktijdige biedingen 33
Gelijktijdig spelen 58
Gelijktijdig voorspelen 58
Van bieden 17
Van spelen 44
Voltooien van het spelen
Einde van ronde 8
Einde van zitting 8
Ophouden met spelen na opeisen of afstaan 68
Voorspeelstraf ➤ zie ook: Strafkaart
Als er één strafkaart is 50
Als er meer dan één strafkaart is 50
Na annulering van wijziging van bieding 25
Na bieding na einde van biedperiode 39
Na bod van meer dan zeven 38
Na bod voor de beurt 31
Na doublet voor de beurt 32
Na herstel van onvoldoende bod 27
Na ongeoorloofde informatie 26
Na overtreding van verplichting om te passen 37
Na redoublet voor de beurt 32
Na wijziging van bieding 26
Onmogelijkheid om te voldoen aan - 59
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Voorspelen➤ zie ook: Uitkomst; Voorspeelstraf; Voorspelen voor de
beurt
Invloed van onjuiste informatie 47
Recht op - 44
Terugnemen 47
Tijdens biedperiode 24
Voortijdig 24
Voorspelen voor de beurt
Accepteren van - 53
Door leider 55
Door tegenspeler 56
Door toedoen tegenstander 47
Gang van zaken na - 53
Invloed van onjuiste informatie 47
Straf ➤ zie: Voorspeelstraf
Terugnemen van - 47
Tijdens biedperiode 24
Uitkomst voor de beurt 48, 54
Voortijdig voorspelen of spelen
Door tegenspeler 57, 60
Tijdens biedperiode 24
Vraag ➤ zie ook: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
Overbrengen van verdergaande informatie 73
Recht op uitleg van conventionele biedingen of speelwijzen 40, 75
Recht op uitleg van onderlinge afspraken tussen partners 40, 75
Vijfde kaart in een slag 45
Waarschuwing voor sprongbod 73
Wedstrijdleider (WL) ➤ zie ook: Roepen van WL; WL, bevoegdheden naar eigen goeddunken
Beslissing over betwiste feiten 85
Beslissing over onbetwiste feiten 84
Bevoegdheden in het algemeen 81, 90
Bevoegdheid naar eigen goedvinden te beslissen in het algemeen 12
Herstel van foutieve gang van zaken 82
Mededeling aan deelnemer inzake recht op protest 83
Taken in het algemeen 81, 90
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Wisseling van gedrag of tempo ➤ zie: Anderszins verkregen informatie; Gedragsregels
WL, bevoegdheden naar eigen goeddunken
Om arbitrale score te geven 12; ➤ zie ook: Arbitrale score
Om opnieuw geven te eisen 6, 86
Om te straffen ondanks het verlies van recht op bestraffing 11
Om vóóraf zelf te geven 6
Wijziging van bieding ➤ zie: Bieding, wijziging van
Wijziging van kaart ➤ zie: Terugnemen van gespeelde kaart
Wijziging van spelen ➤ zie: Terugnemen van gespeelde kaart
Zich niet schikken naar de regels 72, 90
Zichtbaar zijn van kaart
Gelijktijdig spelen van meer dan één kaart 58
Hanteren om te spelen 45
Zitting, einde van 8
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