
BRIDGEWEETJES 

De hierna beschreven spelinformatie over het bridgen is in korte vorm overgenomen uit: 

‘Gids voor bridge’ van Rob Stravers. 

Inleiding: 

Er bestaan veel misverstanden over wat aan de bridgetafel mag, moet en is verboden. Duidelijkheid 
over rechten en plichten verhoogt het spelplezier. 
Een vraag om arbitrage veroorzaakt in de speelruimte soms een collectieve siddering. Omdat alleen 
zou worden gespeeld ‘voor de gezelligheid’. 
Ook vragen sommige bridgers liever geen arbitrage aan uit angst voor een confrontatie. Met het 
grote risico dat ze met een onaangenaam gevoel huiswaarts keren. 
Met de informatie die hierna volgt, wordt ernaar gestreefd, dat verkeerde handelingen aan de 
bridgetafel worden voorkomen, en … dat als een overtreding wordt vermoed, de vier spelers daar op 
een volwassenen en hoffelijke wijze mee kunnen omgaan. 
 
Deel 1: De kunst van hoffelijkheid 

- Een speler is in overtreding als zijn houding een vervelend gevoel oproept bij zijn 
tafelgenoten, partner en tegenstanders (artikel 74a van de spelregels). 

- Bridge is een enerverend spel met aangename gevoelens (voldoening, triomf, begrip, 
waardering en vertrouwen) en gevoelens van schrik, verbijstering, teleurstelling en irritatie, 
waarin je heel intensief mens bent met elkaar. 

- Met elkaar bewaken de tafelgenoten elkaars mate van hoffelijkheid. 
- In eerste instantie kunnen we elkaar (op een rustige wijze) hierop aanspreken, in het uiterste 

geval zal de arbiter steun verlenen, maar …. we leggen natuurlijk niet op alle slakken zout. 
 

Deel 2: Omgaan met een onregelmatigheid 
- De spelregels van het bridgespel zijn in de eerste plaats niet bedoeld voor het toekennen van 

straf in geval van onregelmatigheden, maar veeleer voor het herstellen van schade. 
- Voor een duidelijk aanwijsbare onregelmatigheid, zoals een verzaking of voor de beurt 

bieden/spelen, wordt meestal arbitrage gevraagd. 
- Voor een ‘gevoelig liggende’ overtreding, zoals het bieden na een betwistbare denkpauze 

van partner, ligt het vragen van arbitrage niet direct voor de hand. Gaat het in dit geval om 
de handeling of om de integriteit van een speler? 

- Verschillende overtredingen, zoals een bieding voor de beurt, een onvoldoende bod, voor de 
beurt voorspelen, etc. geven de linker tegenstander van de overtreder het recht om de 
onregelmatigheid te accepteren. De arbiter mag in deze gevallen alleen wijzen op de 
gevolgen van het wel of niet accepteren en mag niet adviseren. Ook partner mag geen advies 
geven! 
 

Deel 3: De bridgezitting 
 
Deel 4: Rechten en plichten tijdens het bieden 
 
Deel 5: Onregelmatigheden tijdens het bieden 
 
Deel 6: Rechten en plichten tijdens het spelen 
 
Deel 7: Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen 
 



Deel 8: Definities 


