
Op welke wijze speel je het liefst met open vizier? 
 
Geheime afspraken zijn niet toegestaan. De boodschappen die worden 
doorgegeven, moeten ook helder zijn voor de tegenstanders.   
 
Aan de bridgetafel kennen we verschillende informatievormen: 
 
1. De systeemkaart 
 
2. Het pré-alert 
 
3. Het alerteren 
 
4. De spontane korte aanduiding (announcements)  
 
En helaas kent elk informatiemedium naast ontegenzeggelijke voordelen ook 
nadelen. 
 
De systeemkaart voorkomt het stellen van vragen maar ontbreekt vaak, zelfs als 
de regel geldt dat de systeemkaart spontaan moet worden overhandigd. 
 
De bedoeling van het pré-alert, desgewenst het eigen biedsysteem aanpassen 
vanwege een bijzondere conventie, wordt hoogstzelden begrepen. Meestal wordt 
gereageerd met: ‘Maar jullie alerteren toch?’ 
 
Het alerteren wordt vaak vergeten en/of leidt vaak tot een vorm van 
ongeoorloofde informatie. 
 
De spontane korte aanduiding kennen we (nog) niet echt in Nederland en heeft 
vooral een voordeel als de afspraak afwijkt van een veel voorkomende afspraak. 
Zoals 1♣, als dat alleen kracht belooft en niets zegt over de klaveren. Nadeel is dat 
de partner kan worden gewekt. 
 
Op mijn vraag aan de ontvangers van de Bridge Training naar welk 
informatiepakket de voorkeur uitgaat, ontving ik ruim 120 reacties.  
 
In grafiek gegoten ontstaan de volgende kolommen: 
 
 



 
De uitslag van de sterkste lijn is het meest representatief: 90 spelers uit de A-lijn 
vulden deze kolommen. De middengroep is vertegenwoordigd door 28 spelers en 
de laagste lijn door 6.  
De Belgen zaten volledig op dezelfde lijn, maar dat waren er slechts twee…  
 
Interessant is dat in de middengroep het huidige informatiesysteem net zoveel 
stemmen kreeg als het huidige pakket uitgebreid met de spontane korte uitleg. 
Terwijl in de laagste lijn niet één speler daarvoor koos. Wel scoort het afschaffen 
van het alert het hoogst in de laagste lijnen. Waarschijnlijk komt dat door de 
aversie tegen alertkaartjes, omdat elk alert een extra probleem betekent. 
 
Ook is duidelijk dat geen van de pakketten een meerderheid van de stemmen 
verwierf. Wel scoort de huidige combinatie van systeemkaart, pré-alert en alert, 
overduidelijk het hoogst. Behalve in de middengroep én in België. 
 
De uitslag van deze enquête neem ik ook op in het eerstvolgende nummer van 
Arbitrair, mét de verschillende - interessante - toevoegingen die ik telde onder 
‘Anders’.  
 
 
 
 


