
Valsspelers vallen snel door de mand 
 

 
Kees Tammens in Volkskrant.nl − 09/12/00  
 
 
Geen sport zo slecht voor de schenen als voetbal, behalve natuurlijk bridge. 
Bij het WK-1975 in Bermuda namen de Italianen Facchini en Zuchelli dit ge-
zegde al te letterlijk en wisselden via voetsignalen informatie uit.... 
 
Uit 1965 stamt The Great Bridge Scandal, waarin Reese/Shapiro (Eng) bij het WK in 
Buenos Aires van vingersignalen worden beticht. Reese ontkent alles in Story of an 
Accusation. In 1977 sloot de Amerikaanse bond Katz/Cohen uit van selectiewed-
strijden; het paar zou de kluit belazeren met illegale biedmethodes. In The Break-
through Club een poging deze beschuldiging te ontzenuwen. 
 
Sodom en Gomorra bij bridge, trucs en vals spel gemeengoed? Naast de boven-
staande geschiedenissen druppelden door de jaren heen slechts een handjevol, 
meestal vage, verhalen door over paren die uit competitie verdwenen of over een 
speler die, om eens te schitteren, een spel prefabriceerde. 
 
Dat dubieuze handelingen aan tafel nauwelijks voorkomen is logisch. Onzuivere 
praktijken vallen direct op. Spelers die de grens van het toelaatbare overschrijden, 
lopen onherroepelijk binnen de kortste keren tegen de lamp. 
 
Alles pais en vree tijdens bridgewedstrijden? Niets menselijks is de bridger vreemd. 
Hij heeft uiterst gevoelige schenen en lange tenen. Maar al te vaak voelt een speler 
zich door een bod of speelwijze van een tegenstander dermate benadeeld dat de 
arbiter de zaak moet oplossen. 
 
Elk paar heeft het recht het systeem van de tegenstanders te kennen. De systeem-
kaart vermeldt alle gemaakte afspraken. Je bent zelf verplicht de tegenpartij alles 
over je eigen biedsysteem te vertellen. Middels een Alert-kaartje, of door op tafel te 
kloppen, waarschuw je voor een conventie of een speciale aanpak. 
 
Bridge is een denksport. Nadenken is niet verboden! Het is echter niet toegestaan 
door een extra lange denkpauze je partner wakker te schudden. Waar ligt de grens? 
 
De gemoederen over de arbitrage lopen dikwijls hoog op. Een beroep over een ak-
kefietje tussen twee Italiaanse paren tijdens het EK-paren in Den Haag(1997) 
ontaardde in een luidruchtige scheldpartij in Siciliaans dialect. De arbiter en commis-
sieleden haalden de schouders op, verlieten de kamer en lieten de kissebissende 
paren aan hun lot over. 
 


