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SPELREGELS, RECHTEN EN PLICHTEN   BRIDGECLUB   H.Z.W. 
 

 

Hieronder worden enkele spelregels, rechten en plichten, die in de praktijk regelmatig aan 

de orde zijn, nader uitgelegd en toegelicht.  

 

 

Tellen van de kaarten 

 

Je bent volgens de spelregels verplicht bij het begin van het spel je kaarten te tellen. Zo 

voorkom je dat je er tegen het eind van het spel achter komt dat je te veel of te weinig 

kaarten hebt.  

Wanneer dit direct bij aanvang duidelijk wordt, kan het spel bij de 1ste ronde opnieuw 

geschud en gedeeld worden. Vanaf de 2de ronde kan de wedstrijdleider bijtijds een 

poging doen het spel te herstellen 

 

 

Gebruik biddingbox 

 

Spelers behoren de biedkaarten pas aan te raken als ze besloten hebben welke bieding 

ze gaan doen. Dus eerst denken en dan doen.  

Een hand die “zweeft” boven de biedkaartjes kan ongeoorloofde informatie geven aan 

de partner, zeker als het gaat om zweven boven de paskaartjes en dan toch een bod 

doen of andersom.  

 

Alerteren moet gebeuren door middel van de alertkaart; de speler die alerteert, is 

ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders zijn alert opmerken. Er is een aantal 

situaties waarin het verplicht is te alerteren.  

Een hoofdregel geeft een aardige leidraad: alle biedingen waarvan je redelijkerwijs 

kunt verwachten, dat de tegenstander deze niet of niet volledig begrijpt, moet de 

partner van de bieder alerteren. Je houdt echter je eigen verantwoordelijkheid om bij 

twijfel uitleg te vragen aan de andere partij – mits je aan de beurt bent om te bieden. . 

 

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 10 tellen haalt hij de 

stopkaart weer weg. Zijn linkertegenstander mag pas bieden als de stopkaart 

weggehaald is. (Als de stopkaart haastig is verwijderd of niet gebruikt is, moet de 

opvolgende speler pauzeren alsof de stopkaart op de juiste manier gebruikt is.).  

De reden is heel praktisch: door een verplichte denkpauze van 10 seconden wordt 

minder informatie aan partner gegeven dan wanneer de volgende bieder de keuze heeft 

tussen bieden na een denkpauze (misschien wel "iets") en direct passen (echt niets). 
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Denkpauzes 

 

Deze horen bij bridge. Alleen mag je als speler geen gebruik maken van de denkpauze 

van je partner (lang nadenken en passen: hij/zij zal wel iets hebben, ik doe een bod). 

Bij twijfel bij de tegenstanders: vraag arbitrage. De arbiter kan beoordelen of het bod 

gezien de kwaliteit van de hand wel of niet geoorloofd is.  

 

 

Een onvoldoende bod 

 

Bijvoorbeeld 1 ♥ volgbod  na een 1♠ opening van je partner.  

Dit bod mag je als linkertegenstander (dus als opvolgende bieder) accepteren. Dit kan 

gunstig zijn als je zelf laag wilt blijven in de bieding. Jij mag dan je partners bod 

steunen met 1 ♠.  

 

Accepteer je het onvoldoende bod niet vraag dan arbitrage: 

- als het onvoldoende bod verbeterd wordt in het laagst voldoende bod in 

dezelfde speelsoort (in het voorbeeld 2 ♥) en als zowel het onvoldoende bod als 

het verbeterde bod niet conventioneel is (dus het  ♥-bod betekent dat je ook ♥ 

zou willen spelen) dan is er geen verdere rechtzetting. Bied je wat anders of pas 

je dan moet de partner van de overtreder verder passen.  

 

 

Voor de beurt uitkomen 

 

Het is altijd goed om gedekt (met de beeldzijde van de kaart) uit te komen. Gebeurt dit 

voor de beurt dan mag dat hersteld worden.  

Een open uitkomst voor de beurt geeft de leider verschillende mogelijkheden. Vraag 

daarom arbitrage.  

- de leider kan de uitkomst voor de beurt accepteren. Hij mag dan kiezen tussen 

zelf dummy worden of gewoon leider blijven. Deze keus moet hij echter maken 

voordat de dummy open gaat, dat kan lastig zijn.  

- De leider kan het niet accepteren. De uitkomstkaart wordt daarmee een 

strafkaart. De leider kan dan een uitkomst in de kleur van de uitkomstkaart door 

de goede hand eisen of verbieden. De strafkaart gaat dan terug in de hand van 

de overtreder. Of zuid geeft de uitkomst vrij. Dan blijft de strafkaart op tafel en 

moet bij de eerste gelegenheid worden gespeeld. 

 

 

Voor de beurt voorspelen 

 

Dit mag je als leider of tegenspeler accepteren. Bijv leider is aan slag maar laat de 

dummy voorspelen . Je hebt dan het recht dit te accepteren, wat voor jouw hand 

gunstig kan zijn 

Wordt het voor de beurt voorspelen niet geaccepteerd, vraag dan arbitrage.  
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Rechten van de dummy 

 

- dummy mag elke onregelmatigheid van de kant van de leider proberen te  

voorkomen 

- dummy mag een verzaking van de leider voorkomen door te vragen of hij nog een 

kaart in de voorgespeelde kleur heeft 

- dummy mag de leider waarschuwen om het voorspelen uit de verkeerde hand te 

voorkomen 

- hij mag alleen na afloop van het spel een onregelmatigheid melden. 

 

 

Mag ik je kaart nog even zien?  

 

De leider en elke tegenspeler mag zolang zijn kaart nog open ligt vragen dat de kaarten 

die in die slag gespeeld zijn getoond worden. 

 

 

Verzaken  

 

Bij verzaken worden in de regel 0, 1 of 2 slagen overgedragen  

Als degene die verzaakt heeft de slag waarin verzaakt is gemaakt heeft wordt die slag 

overgedragen samen met één van de slagen die na de verzaking gemaakt zijn (dus 2 of 

1 slag(en) overdragen) 

Als degene die verzaakt heeft de slag waarin verzaakt is niet gemaakt is, wordt een slag  

overgedragen die er daarna gemaakt zijn (dus 1 of 0 slag(en) overdragen).   

Wanneer het spel zodanig verstoord is door de verzaking dat de verzakende partij  

ondanks de overdracht van slagen meer slagen heeft gemaakt dan zonder de verzaking 

zal de arbiter dit aanpassen.    

Vraag bij verzaken altijd de arbiter erbij.  

 

Voorkomen van een verzaking: zoals gezegd mag de blinde aan de leider vragen of 

deze bij niet bekennen een kaart heeft in de voorgespeelde kleur EN tegenspelers 

mogen dit aan de leider vragen EN aan elkaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

In algemeenheid is het altijd aan te raden om bij onduidelijkheden of twijfels over de 

spelregels of wanneer zich onregelmatigheden voordoen de arbiter erbij te vragen.  

 

Daarnaast is het voor de arbiters dè gelegenheid om hun kennis van de spelregels en de 

vaardigheid deze toe te passen scherp te houden. 

 


