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  Anti Corona Competitie Nr. 106                woensdag 16 december ’20 

 

Ik buig me iedere keer over de interessante vraagstukken, maar het leukst vind ik al die 

verschillende bruggen aan het begin. Deze zou daar ook niet misstaan. Je vindt hem in 
Amelisweerd, dat prachtige landgoed vlakbij Utrecht. De A27 snoepte daar al iets vanaf, en 
als het tegenzit verdwijnt er nog meer en krijgen we daar geluidsoverlast voor terug. 

Ik vind deze brug prachtig en zeer passen in de omgeving.  
 

Tineke Lemeer  

 

Met de link http://gofile.me/325e7/RswdvPaMq surf je naar alle reeds 
verschenen ACC- en CC-nummers, coronaspeelschema’s en andere informatie 

die alles te maken heeft met de coronabeperkingen. 

 
Het ontvangen van deze vraagstukken is absoluut gratis.  

Wil je desondanks toch graag iets storten in de Bridgepot, dan mag dat. Eens 
per jaar ga ik daarvan bridgen en lekker eten met mijn vaste medewerkers. 

Omdat ik beslist geen winst wil maken, laten we precies genoeg ingelote 
donateurs daarvan meegenieten om de Bridgepot weer helemaal leeg te 

maken. Noteer bij je bijdrage je voornaam. Dan weet ik wie ik kan laten 
meeloten en aan wie ik het presentje ‘Speelfiguren’ kan toemailen.  

Medio november vraag ik aan de donateurs wie daarvoor wil meeloten. Want 
niets moet en heel veel mag. Daarbij mag je kiezen of je bij inloting een 

gigant(e) wil meenemen. 
                                      NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers 

Verboden! 
Het is absoluut niet toegestaan om een bedrag in de Bridgepot te storten voor 

toekomstige publicaties!!! Want dan zou ik nooit zonder schuldgevoel kunnen 

stoppen…   
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Op mijn uitnodiging over welk onderwerp de ACC-vraag moet gaan, antwoordde 

Tineke: 

Ik ben een beginner, dus die zijn legio. Doublet vind ik lastig. Wanneer is het 
informatief en wanneer niet? Als ik het nalees in boekje 2 van Berry, snap ik het 

wel, maar aan de bridgetafel heb ik onvoldoende tijd om het te doorgronden.  
 

Dus... maak er maar wat van. 

 
Waarvan akte; zet je schrap! 

 
Geef in de vijftien biedverlopen allereerst aan of noords doublet wel of geen 

strafdoublet is. En uiteraard geef je ook aan wat je met de gegeven zuidhand biedt. 
 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1.       1   V 2 

1  doublet pas  ??   A V 10 9 

 A B 7 6 5 

 7 6 

 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2.       1   H V 2 

1SA  doublet pas  ??   H V 9 8 7 

 V B 2  

 7 6 

 

 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3. 1SA  doublet pas  ??   H 3 2 

 V B 10 7 6 

 9 8  

 V 10 9 

 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

4.       1   H V 3 2 

1  doublet pas  ??   H V 3 2 

 4 3 2 

 H 2 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

5. 3  doublet pas  ??   A H V 5 

 H 4 

 V 9 8 7 6  

 5 4 
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 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

6.     1  doublet  A B 9 7 3 

2  doublet pas  ??   V B 10 2 

 2 

 A B 4 

 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

7.     1SA  pas   H 10 9 

2*  doublet  2*  pas   V 2 

pas  pas       V B 10 9 

Uitkomst??  10 9 8 7  

 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
8.   1  2  pas   4 3 2 

pas  doublet pas  ??   H B 2 

 3 2 

 A V 9 8 7 

 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

9. 1  doublet  pas  ??   H V 3 2 

 4 2 

 A 9 8 

 B 10 8 7 

 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

10. 1  pas  2  pas   H V 8 7 

pas  doublet pas  ??   4 3 

 A B 5 4 

 9 4 2 

  
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
11.   1  1  1   H V 7 6 5 

2  doublet pas  ??   H 4 3 

 7 

 A B 3 2 

 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

12.   1  doublet pas   4 3 

pas  redoublet pas  ??   V B 4 3 

 8 7 6 5 4 

 6 5 
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 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

13.     1  pas   - 

4  doublet pas  ??   9 8 7 6 4 

 H V 4 2  

 9 8 7 6 

 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

14. 1  doublet  pas  1   H V 3 2 

pas  2  pas  ??   4 2 

 V 9 8 

 10 8 7 6 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

15.     1  1   8 7 6 

 1  doublet pas  ??   H V 9 8 7 

 A 5 4 2 

 8 

  
Tot zover de vijftien biedsituaties. 

 
Het belangrijkst is dat jij en je vaste bridgepartner dezelfde keuzes maakten.  

 
Zitten daar enkele verschillen in, dan kán het nuttig zijn om jullie afwijkende 

biedingen naast die van mij te leggen, om vervolgens jullie afspraak daarover aan 

te scherpen.
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Mijn vijftien acties 
 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1.       1   V 2 

1  doublet pas  2!!!   A V 10 9 

 A B 7 6 5 

 7 6 

 

Na het 1-volgbod op jouw 1/-opening, belooft partners doublet 6 of meer 

punten met minstens een 4-kaart harten. De hartenfit is dus gevonden. Jouw 

2-bod is geen nieuwe kleur: je biedt alsof west had gepast en noord 1 had 

geboden. 

 
Noords doublet is géén strafdoublet! We noemen dit een ‘negatief doublet’. 

 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2.       1   H V 2 

1SA  doublet pas  pas!!!  H V 9 8 7 

 V B 2  

 7 6 

 

Gangbaar is dat een doublet t/m 2-hoogte NIET voor straf is. Met één 

belangrijke uitzondering: een doublet op 1- en 2SA! Noord vertelt met zijn 
doublet: ‘Partner, wij hebben samen de meeste punten. Volgens mij levert 

gedoubleerd tegenspelen veel meer op dan zelf spelen.’ Wie ben jij dan om de 
betovering van het doublet op te heffen? 

 
Noords doublet is wél een ‘strafdoublet’. 

 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3. 1SA  doublet pas  pas!!!  H 3 2 

 V B 10 7 6 

 9 8  

 V 10 9 

Noord vertelt met zijn doublet dat hij 1SA had willen openen. Hij heeft dus 

15-17 punten - samen 23-25. Als er voor jullie 3SA in zit, winnen OW 
maximaal vier slagen. Hun 1SA-contract gaat dan gedoubleerd minstens 3 

onder de truck met oplegger. 

 
Ook dit doublet is een strafdoublet! Je loopt er alleen uit met een zeer zwakke 

hand en een 5+kaart. 
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 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

4.       1   H V 3 2 

1  doublet pas  1!!!   H V 3 2 

 4 3 2 

 H 2 

 

Noords doublet is géén strafdoublet! Noord belooft 6+ punten met minstens 
een 4-kaart in beide hoge kleuren. Je kunt 1 bieden. Als je met partner hebt 

afgesproken dat 2 twee hoge 4-kaarten belooft zonder extra 

openingskracht, kun je dat ook bieden. Dan biedt noord zijn langste/sterkste 

hoge kleur. 
 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

5. 3  doublet pas  4!!!   A H V 5 

 H 4 

 V 9 8 7 6  

 5 4 

 
Géén strafdoublet! Met leuke harten tegen kun je als partner daar wel een 

strafdoublet van maken door te passen. Met deze hand kies je voor de 
manche in schoppen. 

In het algemeen is een doublet op een preëmptieve opening t/m 4 

informatie. Met een ‘informatiedoublethand’ bied je na een 4-opening 4SA; 

een doublet is dan wél voor straf. Belangrijk om dat goed met je partner af te 

spreken. 
 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

6.     1  doublet  A B 9 7 3 

2  doublet pas  2!!!   V B 10 2 

 2 

 A B 4 

 
Geen strafdoublet! Noord belooft twee hoge 4-kaarten en vraagt jou je beste 

hoge kleur te bieden. Met het bieden van 2 beloof je – ondanks je 

voorgaande doublet – géén extra kracht, omdat je ‘alleen maar’ de kleur van 

je partner biedt.  
Noords doublet noemen we het ‘Teruggekaatst doublet’. 
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 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

7.     1SA  pas   H 10 9 

2*  doublet  2*  pas!!!  V 2 

pas  pas       V B 10 9 

Uitkomst??  10 9 8 7  

 

Noords doublet was geen strafdoublet maar een ‘Uitkomstdoublet’. Jij komt 
daarom uit met V! Op biedingen van de tegenpartij die niets zeggen over de 

geboden kleur, zoals 2 (Stayman) en 22(Jacoby-transferbiedingen), kun 

je met een doublet zonder terhandstellingskosten vertellen in welke kleur je 

partner graag ziet uitkomen. 
 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

8.   1  2  pas   4 3 2 

pas  doublet pas  pas!!!  H B 2 

 3 2 

 A V 9 8 7 

 
Noords doublet is géén strafdoublet, maar wat dan wél? Zet je schrap!  

Noord ziet jou en west genoegen nemen met een 2-contractje. Dan mag 

noord aannemen dat jij toch wel enige kracht moet hebben. Toch paste je. De 

reden daarvan kán zijn dat je de klaveren flink tegen hebt. Dat kun je dan 
alleen niet vertellen met een strafdoublet. Als je het 2-bod doubleert, 

verwacht partner noord eerder interesse in de ongeboden kleuren.  

 
Passen met deze zuidhand noemen we daarom een ‘strafpas’. En het doublet 

van noord een zogenaamd ‘heropeningsdoublet’. Daarmee houdt hij de 
bieding open en geeft jou de kans daar een strafdoublet van te maken. 

 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
9. 1  doublet  pas  2!!!   H V 3 2 

 4 2 

 A 9 8 

 B 10 8 7 

 

Een gewoon ordinair informatiedoublet . Beslist geen strafdoublet dus . 
Met een kleur en 0-8 punten bied je zo goedkoop mogelijk je kleur (met twee 

kleuren geef je voorrang aan je hoge kleur), met 9-12 bied je je kleur met 

een sprong, met 13+ bied je mancheforcing (kleur tegenpartij) of de manche 
als je die weet. Zonder kleur maar met opvang in kleur tegenpartij: 1SA met 

6/7-10, 2SA met 11-12, en met 13+ 3SA. 
 

Het kan geen kwaad om met je vaste partner ook de kracht af te stemmen 
van het 1SA-bijbod. De al eeuwenlange kracht van 6-9 groeit de laatste jaren 

naar 7-10 punten. Best bijzonder als we zien dat over de hele breedte eerder 
brutaler dan behoudender wordt geboden.    
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 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

10. 1  pas  2  pas   H V 8 7 

pas  doublet pas  2!!!   4 3 

 A B 5 4 

 9 4 2 

 

Noords doublet is géén strafdoublet. Noord heeft een te zwakke hand om 
meteen na wests 1-opening een informatiedoublet te plaatsen. Als hij ziet 

dat OW het met 2 welletjes vinden, kan hij op zijn vingers natellen dat de 

kracht tussen beide partijen redelijk gelijk verdeeld moet zijn. Daarom gaat 

hij graag de strijd aan om de deelscore. Na dit doublet spring je niet omdat je 
10 punten hebt, want die telde je partner al mee . 

 
Noords doublet heet: balancing doublet.  

 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

11.   1  1  1   H V 7 6 5 

2  doublet pas  4!!!   H 4 3 

 7 

 A B 3 2 

 
Geen strafdoublet! Na jouw bijbod in een hoge kleur, dat minstens een 4-

kaart belooft, vertelt noord met een doublet dat hij in jouw kleur precies een 
3-kaart meeneemt. Daarmee is de schoppenfit gevonden. Dat je samen 

genoeg kracht hebt voor een manchecontract, wist je al . Dus uitbieden die 
manche! 

 
Dit doublet luistert naar de schone naam: supportdoublet. Dat kan trouwens 

ook met een redoublet. Stel dat west in plaats van 2 had gedoubleerd, dan 

meldt noord met redoublet zijn schoppentrio. 

 
Opgelet! Als je deze conventie speelt, moet je dit doublet alerteren. Ook voor 

je ‘pas’, omdat je maar één of twee schoppen hebt, geldt een alerteerplicht! 

Je uitleg is dan: maximaal 2-kaart in partners kleur. 
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 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

12.   1  doublet pas   4 3 

pas  redoublet pas  1!!!   V B 4 3 

 8 7 6 5 4 

 6 5 

 

Noord redoubleert beslist niet omdat hij verwacht zijn 1-contract te zullen 

maken. Als hij dat zou verwachten, doet hij niets liever dan dat gedoubleerde 

contract – met lucratieve overslagen – maken. Merk vooral op dat west paste 
op oosts informatiedoublet. Dat kan west alleen doen met kracht én een 

flinke partij klaveren tegen. Er dreigt dus een ramp. Noord geeft met dit SOS-
redoublet een hulpsignaal en vraagt jou je langste kleur te bieden.   

 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
13.     1  pas   - 

4  doublet pas  pas!!!  9 8 7 6 4 

 H V 4 2  

 9 8 7 6 

 

Dit is inderdaad een duidelijk voorbeeld van een strafdoublet. Geen enkele 
discussie mogelijk/toegestaan. Zie ook bij bieding 5. Goed afspreken! 

 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

14. 1  doublet  pas  1   H V 3 2 

pas  2  pas  4!!!   4 2 

 V 9 8 

 10 8 7 6 

 
Noords doublet was inderdaad een informatiedoublet; daar handelde je ook 

naar. Met gewone kracht had hij op jouw 1-bod moeten passen, omdat je 

dat ook had geboden met nul punten en een 4-kaart schoppen. Met 1 beloof 

je 0-8 punten. Noords 2 belooft extra kracht en sluit de manche niet uit als 

jij tegen het maximum aan zit van de kracht die je met 1 belooft. En je zít 

tegen die grens, dus uitbieden die manche! 
 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

15.     1  1   8 7 6 

 1  doublet pas  2!!!   H V 9 8 7 

 A 5 4 2 

 8 

 
Ook dit doublet is geen strafdoublet. Noord wil graag de strijd aangaan om de 

deelscore, maar weet nog niet het ideale contract. In het algemeen heeft hij 

de niet geboden kleur, óf hij is heel sterk. Met zijn doublet vraagt hij naar 
meer informatie, en die geef je. 
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Tel het aantal keren dat je de juiste inschatting maakte van wel of geen 
strafdoublet.  

 
Vermenigvuldig dat getal met 10/15. De uitkomst is je rapportcijfer voor ACC 106. 

 
 

Voor een paar doubletsoorten raadpleegde ik onder andere het boekje 
‘Doubletten’ van Bep Vriend uit de populaire BBS-reeks! Het boekje 

kost € 9,50 en is (nog) in voorraad. 
 

Wil je meer weten over – en oefenen op – de verschillende 
doubletsoorten? Dan heb je dus eigenlijk geen keus!  

 
 

 

https://www.bol.com/nl/p/bridge-bond-specials-5-
doubletten/9200000030837462/?bltgh=rJ9xTmfrviwNfHZdJ1tCgA.1_4.5.ProductIm

age 
 

 

Lezers Mailen 

Alle vragen waarop het antwoord nuttig kan zijn voor ‘gewone’ bridgers publiceren 
we in deze rubriek. Ook vragen over clubbeleid en conflicten.  

We maken wel onderscheid in spelregelvragen. Alleen vraagstukken waarop de 
‘gewone’ bridger het antwoord moet weten, nemen we op. Specifieke vraagstukken 

voor WL’s behandelen we in het periodiek Arbitrair. 
Mail je vraag naar: rob.stravers128@gmail.com 

 

Wil je van automatische rechtzetting afzien? 
 

De leider troeft de achtste slag af met een klaveren. Hij komt daarna uit met 

een kaart van de daarvoor gevraagde kleur. Een voldongen verzaking dus. 
 

Hierna maakt hij alle verdere slagen. Had hij in de 8e slag bekend, dan had 
hij ook alle slagen gemaakt. De verzaking had dus geen enkele invloed op het 

resultaat.  

 
Moet ik nu aan de niet-verzakende partij vragen om van automatische 

rechtzetting af te zien en het resultaat aanpassen? Dus niet de twee slagen 
laten overdragen waarmee deze verzaking volgens artikel 64 moet worden 

rechtgezet? 

 

https://www.bol.com/nl/p/bridge-bond-specials-5-doubletten/9200000030837462/?bltgh=rJ9xTmfrviwNfHZdJ1tCgA.1_4.5.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/bridge-bond-specials-5-doubletten/9200000030837462/?bltgh=rJ9xTmfrviwNfHZdJ1tCgA.1_4.5.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/bridge-bond-specials-5-doubletten/9200000030837462/?bltgh=rJ9xTmfrviwNfHZdJ1tCgA.1_4.5.ProductImage
mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Rob: 

Als je mij een beetje kent, weet je dat ik dit een heerlijke vraag vind! 

In artikel 81 staat onder andere: 

De wedstrijdleider 

 

C. Taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider 

 

Het is de wedstrijdleider (niet de spelers) die de bevoegdheid heeft 

onregelmatigheden recht te zetten en schade te herstellen. De taken en 

bevoegdheden van de wedstrijdleider omvatten over het algemeen ook: 

 

2. het toepassen en uitleggen van de spelregels en het inlichten van 

de spelers over hun rechten en verantwoordelijkheden volgens de 

spelregels;  

 

5. het naar eigen goeddunken annuleren van rechtzettingen om 

enigerlei reden, op verzoek van de niet-overtredende partij;  

 
Punt 5 meldt dat de niet-overtredende partij het recht heeft ‘de arbiter 

te verzoeken de rechtzetting te annuleren’. 
En volgens punt 2 moet de arbiter de spelers wijzen op hun recht.  

 
Voor de goede orde: 

 De niet-overtredende partij heeft NIET het recht om van de 
rechtzetting af te zien. Zij kan alleen de arbiter verzoeken de 

rechtzetting te annuleren. 
 Zonder verzoek van de overtredende partij moet de arbiter de 

rechtzetting toepassen die volgens de spelregels daarvoor staat. 
 Na een verzoek van de overtredende partij, kan de arbiter naar 

eigen goeddunken handelen. Hij kan dat verzoek dus ook naast zich 

neerleggen. ‘Naar eigen goeddunken’ is een ruim begrip en dat pas 
ik daarom ook graag ruim toe. Als volgens artikel 64 de 

automatische aanpassing twee slagen moet zijn, maar ik als arbiter 
één slag billijk vind, kies ik voor een ‘gedeeltelijke’ annulering.  

 
Voorbeeld: 

De leider in een 6-contract verzaakt. Daardoor maakt hij een 

overslag.  

 
Zonder verzaking had de leider precies zijn contract gemaakt.  

De ‘automatische aanpassing’ is twee slagen.  
Dat betekent: 6-1. De rechtzetting volledig annuleren: 6+1.  

Het spreekt voor zich dat - als het recht van artikel 81C5 wordt 
toegepast - beide partijen 6C willen en dat de arbiter die ruimte 

heeft. 
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 Belangrijk is dat de verzaker in de fout ging. En dat het beslist niet 
onsportief is als de niet-verzakende partij de rechtzetting (de 

automatische aanpassing van twee slagen) liever handhaaft.  

 
Als de arbiter de rechtzetting NIET geheel of gedeeltelijk wil opheffen, heeft 

het ook geen zin om dit recht te vertellen. 
 

Is de arbiter wél bereid tegemoet te komen aan dat verzoek, dan kan hij de 
tegenpartij over dit recht informeren. 

 
Wel of geen geoorloofde correctie? 
 

Op onze bridgeavond speelde zich het volgende af: 

Onder passen van Oost en West: 
 

Noord  Zuid 
2SA   3  Uitleg: Niemeijer 

3 ……………………………… Uitleg: één of twee hoge 4-kaarten, geen hoge 5-kaart 

   3 Geen uitleg, ook geen vraag. Belooft 4-kaart  

4   4 

 

Zuid speelt 4.  

OW protesteren en vragen om een arbiter. 

Arbiter gaat voor een arbitrale score in het voordeel van OW. 
Ik zelf denk zelf dat dit 4-bod een geoorloofde bieding was.  

 
Rob: 

Het 3-bod is alerteerplichtig omdat dat een andere kleur () belooft 

dan de geboden kleur. 
 

Door het niet alerteren weet zuid dat partner noord óf vergat te 
alerteren, of vergat dat dit hartenbod schoppenbelooft. En dat is 

informatie waarvan zuid zelfs niet de suggestie mag wekken dat 
hij die gebruikt. 

 
Aan de Steptafel kan deze vorm van illegale informatie niet 

ontstaan, omdat zuid dan zelf zijn 3-bod alerteert. 

 

Ook het 4-bod bewijst dat noord een 4-kaart harten bij zuid verwacht. 

Met het 3-bod ontkende noord immers al een hoge 5-kaart. De 2SA-

opening én het 3-bod sluiten een lange hartenkaart uit. 

 

Uit noords legale 4-bod blijkt dat noord de afspraak, dat zuids 3-bod 

een 4-kaart schoppen belooft, even is vergeten. Met deze legaal 

verkregen informatie vervalt de ongeoorloofde status van de eerder 
ontvangen informatie door het niet alerteren. Daarom mag zuid wel 

degelijk het 4-bod corrigeren naar 4.  

 
Maar… het is wel belangrijk dat zuid op geen enkele (non-verbale) wijze 

laat merken dat noord het spoor even kwijt was. Noord zou namelijk 
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het 4-bod ook kunnen zien als een hartenslemonderzoek, met 

schoppen als controlebod voor de schoppen. Een duidelijke zucht van 

verlichting, of een doordringende blik zou dat risico kunnen verkleinen, 

en dat mag niet! 
 

Mijn vraag aan de arbiter is dan ook: ‘Waarom een arbitrale score in het 
voordeel van OW?’ 

 
 

 
 

  


