
Bridge etiquette, spelregels en tips. 
  
 

Je komt uit door een kaart van jouw keuze met de beeldzijde naar beneden voor je 
op tafel te leggen. Daarna wacht je op de toestemming van je partner alvorens de 

kaart om te draaien. 
----- 

Zolang je eigen kaart open ligt mag je de desbetreffende slag nog inzien, ook al 
hebben de andere spelers hun kaart al omgedraaid. Zodra je je eigen kaart hebt 

omgedraaid, verlies je het recht de slag nog terug te zien. 
Je eigen laatste kaart mag je nog pakken en weer inzien tot in de volgende slag is 

voorgespeeld, maar je mag nooit aan de kaarten van de tegenstanders komen. 
----- 

Bij het tegenspelen is een kaart gespeeld als ze zo gehouden wordt, dat de partner 
de beeldzijde zou kunnen zien. 

De leider heeft een kaart gespeeld als hij ze met de beeldzijde naar boven zo houdt, 
dat ze de tafel raakt of bijna raakt. 

----- 
Denk niet na als er niets te denken valt. 

----- 
Los een onregelmatigheid nooit onderling op. Roep ook als overtredende partij de 

arbiter. 
----- 

Praat niet over een spel in het bijzijn van andere spelers uit jouw groep. Mogelijk 
moeten zij dat spel nog spelen. 

----- 
Nadenken doe je met je verstand, niet met je hand 

----- 
Nakaarten alleen na het kaarten. 

Doe het alleen aan het einde van de ronde, als je klaar bent met de spellen van die 
tafel. Of aan het einde van de avond natuurlijk. 

----- 
Laat je niet de snelheid van een betere speler opdringen. 

----- 
Zorg voor een goede sfeer in de partnership, dat komt de gezelligheid aan tafel ten 

goede. 
----- 

Het roepen van een arbiter aan tafel mag en kan door de andere partij nooit als 
onvriendelijk bestempeld worden. 

----- 
Je pakt pas een kaart uit je waaier als je aan de beurt bent om te spelen. 

----- 
De bieding is pas gesloten na driemaal pas. 

 


