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De Stopregel 
Het rode stopkaartje uit de biddingbox gebruiken we voor de stopregel. Deze regel schrijft voor dat elk 
openingsbod op tweeniveau of hoger, alsmede elk sprong(volg)bod, voorafgegaan moet worden door 
het neerleggen van de stopkaart. Daarna is de volgende speler verplicht ongeveer tien seconden te 
wachten alvorens een bieding te doen. Zodoende krijgt degene die na het sprongbod moet bieden, 
enige tijd om zijn bieding te kiezen zonder dat daarmee een suggestie omtrent het karakter van de 
hand wordt overgebracht.  
 
Bekijk aan de hand van het volgende spel de praktische effecten van deze regel: 
 

W/- ♠ 8 3  
♥ A 5 4 3 
♦ H V 
♣ A 7 5 3 2 

 

♠ 7 5  
♥ H V 10 7 6 2 
♦ A 7 4 
♣ 8 6 

 

N 
W  O 

Z 

♠ A H 4  
♥ B 8  
♦ 10 9 6 5 2  
♣ V B 10 

 ♠ V B 10 9 6 2  
♥ 9  
♦ B 8 3  
♣ H 9 4 

 

 
    

 West Noord Oost Zuid 
 2♥  pas pas 2♠  
 pas 2SA pas 3♠  

 pas pas pas   
 
 
Noord zit al klaar om 1♣ te openen als west een zwakke twee in harten (stop: 2♥) opent. Wat moet 
noord nu bieden? 2SA? 3♣ met zo’n zwakke vijfkaart? Een informatiedoublet met een kleine doubleton 
schoppen? Noord bedenkt dat hij geen goed bod heeft en besluit na een seconde of acht te passen.  
Zuid heropent met 2♠ en wijst noords manchepoging van 2SA schielijk af. Na de uitkomst van  ♥H 
maakt zuid 3♠ precies.  
Oost roept na afloop van het spel de wedstrijdleider. Hij zegt: ‘Noord heeft duidelijk nagedacht na 2♥ en 
dan mag zuid met zo’n zwakke hand volgens mij niet meer bieden.’ 
De wedstrijdleider legt uit dat er door NZ geen overtreding is begaan en dat de score dus blijft staan: 
‘West legde de stopkaart neer voordat hij 2♥ opende: na een stopkaart heeft noord ongeveer tien 
seconden de tijd om zijn kaart te beoordelen zonder dat hij daarmee ongeoorloofde informatie 
overbrengt. Helaas wordt na zo’n stopkaart door de volgende speler heel vaak veel te snel een bieding 
gedaan, soms nog met een houding van ‘ik heb niks’. Natuurlijk vooral met een hand waarbij men 
ongeacht wests bieding toch niet wilde bieden. Vandaar dat ik oosts reactie wel kan begrijpen.’ 
De wedstrijdleider slaat daarmee de spijker op zijn kop. Test het maar eens op uw club, u zult zien dat 
er ook wanneer er een stopkaart is neergelegd, in de daaropvolgende hand vaak vrijwel meteen gepast 
wordt. En daarmee zitten we allemaal fout want we behoren zo te handelen dat niemand kan zien of 
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we gepast hebben met de noordhand uit het voorbeeld of met een saaie driepunter. Van dat gebrek 
aan discipline in de praktijk mag noord natuurlijk niet het slachtoffer worden. Hij heeft gewoon het recht 
zonder consequenties even over zijn actie na te denken. En wij gaan er met zijn allen op letten dat we 
ons voortaan beter aan de regels houden. 
 
 

Overgenomen van een artikel van Ab Cosijn in “Bridge” van de NBB van juli 2008 

 

 


