
Een samenvatting van de door BBO gehanteerde regels en richtlijnen om te kunnen bridgen op 

internet. 

Hoofdregel nummer 1. 

BBO hanteert strenge regels om een plezierige sfeer te handhaven op de BBO website. Bedenk dat 

we te gast zijn op hun website en wij hun regels moeten volgen. Daar hoort correct gedrag, in taal 

naar je partner en de tegenstanders zeker bij. We spelen allemaal voor ons plezier, en laten we er 

voor zorgen dat het bridgen plezierig verloopt voor iedereen.  

Richtlijnen voor het bridgen 

Als je inschrijft op een wedstrijd verwachten we dat je ook de wedstrijd uitspeelt. Halverwege een 

wedstrijd weglopen kan niet. Het systeem werkt zo, dat het aantal tafels waarmee een wedstrijd 

begint ook mee moet eindigen anders is er geen uitslag. Het is de taak van de wedstrijdleider om te 

zorgen dat er geen gaten vallen. Bij hoge uitzondering kan iemand zich afmelden bij de 

wedstrijdleider, bijvoorbeeld 

1. Als de onvriendelijkheid aan tafel  buitenproportioneel wordt, 

2. Als er problemen zijn met de Wifi of de verbinding met internet, 

3. Persoonlijke nood, die niet nader omschreven hoeft te worden 

Valsspelen 

We spelen met hoge troeven en gaan er vanuit dat iedereen zijn ethische normen hoog heeft liggen 

als het over valsspelen tijdens het bridgen gaat. Bijvoorbeeld telefonisch contact met je partner 

onderhouden om gegevens uit te wisselen over je bridgehand zien wij als een serieuze overtreding. 

Om de schijn te vermijden is het verstandig niet in één ruimte te gaan zitten met je vaste partner.  

Doe het je zelf niet aan. 

Regels voor het Bridgespel 

Bridgen op internet geeft een ander soort werkwijze dan aan de tafel  thuis of in een hotel. De regels 

zijn daarop aangepast. Voor een aantal van die regels volgt hier een beknopte uitleg. 

1. UNDO of Ongedaan Maken 

Het komt op internet nog al eens voor dat je per ongeluk een kaart aanklikt die je niet wilt 

spelen, of een bieding doet dat niet de bedoeling was. Dat is een gevolg van spelen op een 

schermpje met een muis in je hand ipv kaarten. Daarvoor is een knop in het scherm ‘UNDO’. 

Die aanklikken laat zien dat je je vergist hebt en graag de bieding wilt terugdraaien of de 

kaart terugnemen. Niet als je er te laat achter komt dat deze speelwijze niet zo slim was, dan 

is UNDO geen optie. Als de tegenstanders akkoord gaan, en dat bevestigen, kan de gedane 

handeling teruggedraaid worden. De wedstrijdleider kan de knop UNDO ook uitzetten en dan 

werkt ie niet. 

2. Claimen 

Net als bij het gewone bridge aan de tafel is claimen een optie en ook gewenst om het spel te 

bevorderen. Je kunt op de knop ‘CLAIM’ drukken en aangeven hoeveel slagen je nog denkt te 

halen (noodzakelijk). Als de tegenstanders akkoord zijn wordt het spel onmiddellijk 

beëindigd. Een flink aantal bridgers ziet niet direct waarom er geclaimd wordt, speel dan het 

spel gewoon even uit. 



3. Alerteren 

In tegenstelling tot  bridgen aan de tafel, waarbij je partner conventionele biedingen 

alerteert, is het op internet jijzelf die behoort te alerteren. Dus bijzondere afspraken altijd 

alerteren en de uitleg erbij geven. Je kunt dit al doen voordat je het bod hebt aangeklikt. De 

uitleg verschijnt dat direct voor de tegenstanders in beeld. Als zij er om vragen is eveneens 

een uitleg bij een conventionele bieding verplicht. Je mag er niet van uitgaan dat iedere 

tegenstander termen als ‘Muidenberg’ of ‘Niemeijer’ begrijpt, een uitleg bij dergelijke 

biedingen is gewenst. 

4. Be Right Back (BRB), ofwel ik ben zo terug 

Het komt wel eens voor thuis, dat de telefoon gaat, die je moet oppakken of de deurbel 

rinkelt en de koerier staat voor de deur, dan moet je even van je scherm weg. Een 

geaccepteerde werkwijze is om in de Chatbalk ‘BRB’ te tikken, en zo de tafel op de hoogte te 

brengen van je tijdelijke afwezigheid.  Bij terugkomst aan tafel is het netjes om iets te tikken 

van ‘terug’ of ‘back’ .  

5. Complimenten 

Het is een prima gewoonte om je partner complimenten te geven na een goed af- of 

tegenspel. Het omgekeerde wordt meestal niet op prijs gesteld, tenzij je snel van je partner 

af wil. Zorg voor een prettige sfeer aan tafel, dat begint al met een vriendelijke 

‘goedemiddag’  of ‘goedenavond’ en  bij het afscheid iets van ‘veel plezier verder’, vaak 

afgekort door gm, ga, v pl v in de Chatbalk. 

De regels zoals hier boven samengevat zijn door BBO opgesteld en door Boon-a-part geaccepteerd. 

We zien graag de spirit en de sfeer van Boon-a-part bridge-arrangementen terug bij de BICB. Daar 

moeten we met zijn allen voor zorgen.  
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