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Alerteren. 
 
Beste leden, hierbij de alerteerregeling zoals wij (de TC) die in onze vereniging willen invoeren.  
Als eerste worden enige achtergronden beschreven zoals: 1) het artikel uit de spelregels wat afspraken tussen 
partners beschrijft, en 2) de invulling van de hierin genoemde toegankelijkheid vanuit de Nederlandse Bridge 
Bond (NBB). 
In 3) een korte argumentatie waarom wij enige uitzonderingen willen maken op de alerteerregeling van de NBB. 
Tenslotte wordt in 4) beschreven hoe de alerteerregeling van onze vereniging eruit ziet. 
  
 
1) De spelregels. 

Artikel 40 van de spelregels beschrijft: Afspraken tussen partners 

 Artikel 40A1 beschrijft: 
o wat afspraken zijn (ontstaan uit gesprekken dan wel gewoontes), 
o dat deze toegankelijk moeten zijn voor de tegenstanders (40A1b). 

 In artikel 40A2 staat dat informatie overdracht door deze afspraken aan de partner uitsluitend door 
bieden en afspelen mag plaatsvinden 

 Artikel 40A3 zegt tenslotte dat ieder mag bieden of afspelen wat hij wil, zolang dit niet gebaseerd is op 
een afspraak met zijn partner. 

 
De toegankelijkheid van een biedsysteem voor de tegenstanders (40A1b): 
Hierin staat: “Elk paar moet zijn afspraken toegankelijk maken voor de tegenstanders voor ze tegen hen 
beginnen te spelen. Het Bondsbestuur bepaalt de manier waarop dit moet gebeuren.” 
 

2) Invulling vanuit de Bridgebond. 
Het Bondsbestuur hanteert hiervoor de alerteerregeling. Hierin staat o.a. dat alerteren een aanvulling is op 
het gebruik van systeemkaarten, maar ook dat alerteren niet dient om het ontbreken van een systeemkaart 
op te vangen. 
 

3) Invulling door Bridge Club Waalre (BCW). 
Gezien de stijl en het niveau van onze vereniging is de volgende invulling door BCW bepaald: 

 geen systeemkaart invoeren omdat er in principe toch “Basis Acol” gespeeld wordt, 

 alerteren van, van “Basis Acol”,  afwijkende biedingen (in alle lijnen), 

 aan eenieder duidelijk maken dat uitleg over een bod gevraagd mag worden (op het moment dat je aan 
de beurt bent om te bieden), 

 duidelijk maken dat alerteren verboden mag worden (aan de tegenstanders meedelen dat zij niet hoeven 
te alerteren). 

 
 
 
PS: De term Basis Acol definiëren we als: 

 openingen in een kleur vanaf 12 à 13 punten met minimaal een 4-kaart (1 minimaal een 3-kaart), 

 1SA opening met 15 tot 17 punten, vervolg hierop Stayman en Jacoby, 

 de 2-opening als sterkste bod (23+ punten). 
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4) Alerteerregeling Bridge Club Waalre. 

 Alerteren doe je door aan de tegenstanders het ALERT-kaartje te tonen op het moment dat je partner een 
bieding doet die gealerteerd moet worden. Dit is dus een bieding waar je met je partner een speciale 
afspraak over hebt. 

 Schroom niet om, als je aan de beurt bent om te bieden, te vragen wat een bod betekent. Dit mag altijd, 
of er nu gealerteerd is of niet. Stel de vraag dan aan de partner van degene die het, te verklaren bod, 
heeft gedaan. En stel een open vraag, bijv.: wat bedoelt je partner hiermee of wat hebben jullie hierover 
afgesproken. 

 Als je een nieuwe tafel gaat spelen mag je met de tegenstanders afspreken om niet te alerteren. 
 
Wat WEL te alerteren (Conform NBB): 

 biedingen waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis 
aan toekent. Dit is de hoofdregel. 

 biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben, bijv. 2 als sterkste opening of als 
Multi-color (behalve onze uitzonderingen, zie onder), 

 openingen van 1 en 1 als deze niet ten minste een 3-kaart beloven, 

 1SA als dit minder dan 14 of meer dan 18 punten kan zijn, 
 

Wat NIET te alerteren (Conform NBB): 

 een bod op 4-niveau of hoger (en alle daarop volgende biedingen) tenzij het een kunstmatige bieding is 
die gedaan is de eerste biedronde, 

 doublet. 
 

Wat NIET te alerteren (Uitzondering BCW): 

 Stayman (het gehele vervolg) en Jacoby, 

 de 2-opening als sterkste bod (23+ punten) , 

 de 2-openingen als zij de kleur beloven die genoemd wordt. 
 


