
OPTREDEN EN FATSOEN 
 
Wedstrijdleiding en arbiters brengen het volgende onder uw aandacht.  
Weliswaar wordt verondersteld dat ieder lid dit al weet, maar (soms) blijkt het toch nodig om  
de gebruikelijke gedragsregels nog eens te herhalen. 
 

Plezier 
 

Plezier in het spel dient altijd voorop te staan. 

Arbitrage 
 

Het op de juiste wijze toepassen van regels verhoogt 
het plezier in het spel. Arbiters zijn er om regels 
uniform toe te passen en de betreffende paren te 
ondersteunen, niet om hen te bestraffen. Zonder 
arbiters is het gevaar van willekeurig herstel bij een 
fout sowieso aanwezig. Om arbitrage vragen mag dus 
absoluut niet worden uitgelegd als ongewenst gedrag, 
integendeel het is gewenst gedrag! 
 

Alerteren 
 

Alerteren blijft verplicht, ook al is de conventie 
overbekend (zoals Stayman en Jacoby). 
NB: Zie hiervoor de alerteerregeling op deze pagina. 
 

Tijd 
 

Er dient op tijd te worden gespeeld; als de melding “u 
heeft nog enkele minuten” is geweest, dan mag niet 
meer met het laatste spel worden begonnen!  
 

Artikel 74 [uit Spelregels voor 
wedstrijdbridge van de NBB] 
 

Dit belangrijke artikel gaat over optreden en fatsoen.  
 
Gewenst gedrag: 

- een speler behoort zich altijd hoffelijk te 
gedragen; 

- een speler behoort steeds op dezelfde, correcte 
wijze te bieden en te spelen; 

- een speler behoort zorgvuldig elke opmerking 
of handeling te vermijden die het genoegen van 
het spel zou kunnen verstoren; 

- een speler behoort geen ongevraagd 
commentaar te leveren tijdens het bieden en 
spelen; 

- een speler dient geen blijk van goed- of 
afkeuring te geven ten aanzien van een bieding 
of speelwijze. 

  
Geen inhoudelijke discussie Om ongewenst gedrag op simpele wijze aan de orde te 

stellen is een optie in voorkomende gevallen slechts de 
woorden "artikel 74" uit te spreken, zonder inhoudelijk 
op het gedrag van de tegenpartij in te gaan en zich te 
laten verleiden tot een inhoudelijke discussie. 
 

 


