Wedstrijdleider
Dames en Heren ,
Het is bij voetbal niet toegestaan de bal met de hand te spelen, of bij tennis de bal buiten
de lijnen te slaan , zo dienen “ ook bij bridge “ de spelregels te worden nageleefd . En zoals
daar bij voetbal een scheidsrechter en bij tennis een umpire hierop toe ziet, zo bestaat bij
bridge wedstrijden een dergelijke autoriteit : de arbiter en wedstrijdleider. De arbiter kijkt
of de spelregels worden nageleefd volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond .
Zodra zich een onregelmatigheid voordoet en door een van de partijen hier de aandacht op
wordt gevestigd , moet men het spel staken en onmiddellijk de hulp inroepen van de
arbiter. Het te hulp roepen van een arbiter is niet onaardig of onsportief. De spelregels zijn
er niet voor niets en gewoon naleven betekent echt niet dat men “ met het mes op tafel
speelt “
De wedstrijdleider ziet toe op het ordelijk verloop en houdt de speeltijd in de gaten .Er
worden 6 ronden van 4 Spellen gespeeld in 30 minuten ,alle leden dienen ruim op tijd aan
tafel te komen om aan het eerste spel te beginnen , er kan ook vooraf aan de WL gemeld
worden waarom dit niet mogelijk is. Bij overschrijding van de tijd zal de WL aan tafel komen
en zich op de hoogte stellen waarom de tijdslimiet niet kan worden gehaald . De
wedstrijdleider kan eventueel verplichten het laatste spel als niet gespeeld in te voeren.
Dit geeft een te verwaarlozen nadeel en is nauwelijks van invloed op de bridge resultaten
van spelers die te laat zijn.
De WL kan ook beslissen dat er doorgespeeld mag worden in de wisseltijd als hij hiervoor
voldoende argumenten heeft. De klok kan in dit uitzonderlijke geval dan ook stil gezet
worden. De overtreder of overtreders kunnen uitsluitend in beroep gaan bij de

Wedstrijdleider, die het beroep zal bespreken met bevoegde personen.
Direct hierna , of aan het eind van de avond zal de computergroep op aanwijzing van de
wedstrijdleider indien nodig een wijziging in de score doorvoeren bij de overtreders. Een
arbitrale beslissing en een beslissing van de wedstrijdleider dienen door alle leden
“hoffelijk aanvaard“ te worden Niet vergeten mag worden dat de arbiter en wedstrijdleider
er voor de leden zijn. Ik ga er vanuit dat iedereen , elk lid ,een gezellige avond en veel
bridgeplezier wil beleven tijdens een competitieavond .
Cees Hermans , Arbiter/Wedstrijdleider

