Bridgen en Regels Deel 4a
De soms verrassende antwoorden op bridgen en regels deel 4
Vraag 1: de plaats die je in de eerste ronde hebt ingenomen moet je daarna ook
blijven innemen; dus als je start als noord of oost dan moet je in de volgende ronden
ook die positie innemen.
Vraag 2: na de laatste pas de biedkaartjes pas opruimen als je zeker weet dat geen
van de spelers ze nog wil bekijken; zeker als de bieding wat ingewikkelder was dus
niet meteen opruimen!
Vraag 3: als je gepast hebt en pas daarna ziet dat je nog een extra aas blijkt te
hebben waardoor je toch nog zou willen bieden, dan mag je in geen enkel geval de pas
corrigeren. Waar gaat het om: je hebt er even over nagedacht, een denkpauze gehad,
waardoor je tot een andere mening bent gekomen: je mag dan NIET meer corrigeren.
Alleen als je iets anders wilt bieden dan het biedkaartje dat je hebt neergelegd omdat
je per ongeluk het verkeerde kaartje hebt gegrepen ( gewoon niet goed opgelet dus,
beetje dom he) dan mag je het nog veranderen MITS jouw partner nog niet heeft
geboden!! Natuurlijk wel de arbiter roepen.
Vraag 4: als je ontdekt dat je een paar slagen geleden hebt verzaakt hoef je dat NIET
te vermelden. Je mag niet proberen je fout te maskeren door nog een keer te
verzaken of de kaarten gauw te schudden na afloop.
Vraag 5: jij doet een bieding, je partner alerteert en geeft een verkeerde uitleg, wat
nu?? Je mag NIETS laten blijken, ook niet door je houding, gezichtsuitdrukking ed!
Als jullie leider/dummy worden dan moet je de fout melden direct na het bieden. Als
jullie gaan tegenspelen dan moet je het melden na afloop van het spel (anders zou je
partner voordeel hebben van jouw mededeling en dat is niet de bedoeling)
Vraag 6: zie antwoord bij vraag 5
Vraag 7: een tegenspeler vraagt naar de boodschap van een bepaalde uitkomst, bv
van een serie harten vrouw/boer is de afspraak dat partner met de vrouw uitkomt. Als
jij zelf nu bv de boer hebt en de tegenpartij vraagt wat de uitkomst van harten vrouw
betekent dan moet je zeggen dat jullie in de regel van een serie met de hoogste
uitkomen. Dat jij in dit geval de boer hebt doet daar niets aan af.
Vraag 8: deze vraag gaat over de fatsoensregels aan tafel: je moet voorkomen dat
ergernis of verlegenheid ontstaat bij je tafelgenoten, niet alleen richting tegenstander
maar ook naar je partner toe. Het kan tenenkrommend zijn om getuige te zijn van 2
partners die hun "meningsverschil" aan tafel uitvechten !!!
Vraag 9: wie laat je weten dat je wilt stoppen met je vaste bridgepartner: als EERSTE
je vaste bridgepartner!
Vraag 10: de leider speelt uit zijn hand harten 3, waarop dummy meteen zegt dat de
tafel aan slag is, en dummy heeft gelijk. Wat nu?
In dit geval wordt nog al eens gedacht dat de leider harten 3 moet terug stoppen in
zijn hand en dat de dummy dan harten moet uitkomen. Dat is niet zo. De
tegenstanders beslissen daarover en mogen het verkeerd voorspelen door de leider
accepteren, waarbij de mening van de linker tegenstander voorrang heeft. Dus als de
linker tegenstander harten 3 accepteert als gespeelde kaart dan blijft dat zo. Als de
tegenstanders zeggen dat deze kaart weer terug mag dan mag de dummy uitkomen
met elke willekeurige kaart en de leider mag elke kaart bijspelen (wel bekennen
natuurlijk)
Vorig jaar hebt u het boekje: "Gids voor bridge" gekregen, hebt u dat nog? Kijk er nog
maar eens in.

