
 

 

 

Bieden en afspelen aan de bridgetafel: hoe hoort het eigenlijk?  

Bridgen kunnen we niet zonder spelregels, daarmee creëren we gelijke kansen voor 

alle spelers aan het spel. Toch gaan er nog wel eens dingen fout en vliegen soms 

beschuldigingen over en weer over oneerlijk spel aan tafel. Soms is er sprake van 

het geven van ongeoorloofde informatie aan de partner. Deze zaken komen op alle 

spelnivo’s naar voren, dieptepunten zijn vals spel op sommige internationale 

toernooien. Dergelijk gedrag beïnvloedt de spelbeleving op de club of een drive 

negatief. Hoffelijk gedrag aan de spelerstafel draagt veel bij aan  spelvreugde  voor 

ons allen!   

BC Leidschenhage (Leidschendam) heeft een film gemaakt over correct spelen aan 

de hand van bridgespel getiteld  :” Hoe hoort het eigenlijk” . De spelers zijn acteurs. 

De link is:  https://www.bridge.nl/nieuws-van-de-nbb-homepage/3377-hoe-hoort-het-eigenlijk-de-

film-is-beschikbaar 

Na het afspelen worden alle opvallende zaken stap voor stap besproken en wordt 

aangegeven wat goed en fout is. Een kleine bloemlezing: 

-Spelers aan tafel begroeten elkaar bij aanvang 

-Bijzondere biedsystemen maken we voor aanvang aan de tegenstanders bekend 

-Systeemkaarten leggen we ongevraagd op tafel  

- We alerteren correct en tijdig 

-Bij sprongbiedingen gebruiken we altijd een stopkaartje 

-Na een stopkaartje moet 10 seconden worden gewacht alvorens te bieden, (iets wat 

steeds vaker nagelaten wordt). 

-We moeten gedekt uitkomen 

-Na afloop van het spel schudden we de kaarten voordat we deze weer in het board 

stoppen  

-Een eventuele toeschouwer mag slechts de hand van één speler zien. 
 

Naast deze -wellicht bekende zaken- willen we nog noemen: 

-Hoffelijk gedrag aan tafel  

Het nadrukkelijk vragen naar de betekenis van het 1 Klaver bod 

-Het aarzelen bij het bieden 

-Het niet correct neerleggen van biedkaartjes (met de name de kaartjes aan het slot 

van de bieding) 
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-Het zoveel mogelijk doen van biedingen in dezelfde tijdspanne en het spelen van 

elke kaart in hetzelfde tempo. 

-Geen reactie geven na een bieding of het spelen van een kaart en ook niet kijken 

naar de reactie van je partner.  

-Geen gebruik maken van denkpauzes van je partner.  

-Bij onregelmatigheden op vriendelijke wijze de arbiter inschakelen 

 

Dit onderwerp is besproken op de laatste ledenvergadering van district Delft op 25 

april. Daarbij is afgesproken dat verenigingen dit onderwerp “hoe hoort het eigenlijk” 

aan de leden voor te leggen.  

 

Met vriendelijke groet het Bestuur van de NBB district Delft:  

Hans, Klaas, Aad en Kees.  

 

 

 

 

 


