Alerteren
Wat is alerteren?
Alerteren is de tegenstanders attent maken (alert te doen zijn) op een bijzondere
biedafspraak.

Wie moet alerteren en hoe moet worden gealerteerd?
Als een bieding interesse toont in een andere speelsoort dan wordt geboden, of
een extra boodschap overbrengt, of afwijkt van wat de tegenstanders kunnen
verwachten, moet door de partner worden gealerteerd. Alerteren vindt plaats met
het tonen van de alertkaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor
verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

Waarom moet u alerteren?
Alle informatie die wordt uitgewisseld moet beschikbaar zijn voor de
tegenstanders. Geheime afspraken zijn niet toegestaan. Dit zogenoemde principe
van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren
staat los van de systeemkaart en het pré‐alert. Vermelding op de systeemkaart of
de mededeling in het pre‐alert, ontslaat spelers niet van de verplichting te
alerteren.

Eigen verantwoordelijkheid van spelers.
Alle spelers dragen verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel.
Als een bepaalde bieding niet wordt gealerteerd, maar vreemd oogt, ligt bij de
tegenpartij een stukje verantwoordelijkheid om naar duidelijkheid te vragen.

Pré‐alert

Open vizier bij bridge

Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op
bijzondere biedafspraken en gewoonten. Dat geeft de tegenstanders de
mogelijkheid hun biedafspraken daar desgewenst op aan te passen.

Ongeoorloofde informatie door alerteerfout

Correct alerteren in schemavorm

Niet alerteren van een bijzondere afspraak veroorzaakt ongeoorloofde informatie
voor de partner. Datzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet had
gemoeten. Een alerteerfout is een vorm van ‘verkeerde uitleg’. Dat betekent niet
automatisch dat er ook een arbitrale score zal worden toegekend. De
wedstrijdleider zal beoordelen of er nadeel is voor de niet‐overtredende partij en
of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in
het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een
speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert,
is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.
Gebaseerd op de Alerteerregeling van de NBB per september 2009 en waardevolle
adviezen van Henk van Gend, Rob Stravers, Ron Jedema en Siger Seinen.
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Alerteerschema
Heeft men
bijzondere
biedafspraken?

Ja

*1

PRE-ALERT
Men is verplicht
de tegenstanders
hierop vooraf
te attenderen.

Men dient in het bezit te zijn van
volledig ingevulde systeemkaarten
en deze ongevraagd aan zijn
tegenstanders te overhandigen.

*2

*2

Nee

Ja

Ja

*2

Ligt bieding
bóven 3-niveau én
ná 1e biedronde,
geteld vanaf het
openingsbod?
Nee

Alerteren
niet
toegestaan.
*3

HOOFDREGEL
Vermoedt men
dat tegenstanders
onbekend zijn met
de betekenis van
de bieding?

Noten:
*1 Pre-alerteren van bijzondere biedingen, zoals ongebruikelijke openingen op
2 niveau, Transfer preëmpts, 1 SA openingen die minder dan 11 pnt bevatten,
1 SA openingen die niet perse een SA verdeling hebben, Transfer Walsh, etc.
*2 Hierdoor wordt men niet ontslagen van de verplichting (zelf) te alerteren.
*3 Niet onmiddellijk alerteren of alerteren in situaties waarin dat niet is toegestaan

wordt beschouwd als onjuiste informatie, hetgeen een arbitrale score tot gevolg
kan hebben 75 .
*4 Alle kunstmatige biedingen, ook algemeen bekend, zoals bijv. Stayman, Jacoby
Transfers, Multi 2 , etc., moeten worden gealerteerd. De antwoorden hierop
die niet minimaal een 4-kaart daarin beloven moeten ook altijd worden
gealerteerd. Dit geldt ook voor (re)doubletten met een bijzondere betekenis.
*5 Een antwoord hierop van 1 of 1 dat daarin minimaal een 5-kaart belooft
moet ook worden gealerteerd.
*6 De partner van de bieder mag niet volstaan met het noemen van de conventie.
Bij het volledig uitleg geven horen zowel expliciete afspraken (bijv. 2 = zwak
en 6-kaart harten) en impliciete afspraken (uit ervaring, bijv. 2 kan ook wel
eens op een zwakke 7-kaart gebeuren). Onvolledige uitleg wordt beschouwd
als foutieve informatie hetgeen een arbitrale score tot gevolg kan hebben 75 .

Heeft men
verboden
te alerteren?
Nee

Ja

Partner bieder
moet onmiddellijk
alerteren.

Alerteerde
partner bieder
onmiddellijk?

Is de bieding
kunstmatig
(conventioneel)?

Is de uitleg
volledig
én correct?

Ja

Ja

Afkortingen:
AS = Arbitrale Score
OI = Ongeoorloofde Informatie
OP = Overtredende Partij
NOP = Niet-Overtredende Partij

*6
Nee

xxx = Artikelnummer spelregels

Bemerkt de
"uitlegger" dit
tijdens de
biedperiode?

Nee

Ja

Ja

Wordt degene
die niet tijdig
alerteerde of niet
volledig én correct
uitlegde leider
of blinde?

Ja

Nee

*5

Kan 1 SA opening
minder dan 14
of meer dan 18
punten bevatten?

Ja

Duidt een
redoublet op iets
anders dan kracht
in het algemeen?

Na laatste "pas"
arbiter roepen.

Na de 13e slag
arbiter roepen en
uitleg herstellen.
21B3

Nee

Nee

Partner bieder
moet desgevraagd
volledige uitleg
verstrekken.

*3

*4

Opent men met
1 of 1 op minder
dan een 3-kaart?
Nee

Ja

Nee

Nee

Nee
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Ja

NOP mag laatste
"pas" vervangen
door een bieding
waarna het bieden
verder gaat.
21B1/2

Mogelijk OI voor OP
die daarvan geen
gebruik mag maken.
AS bij schade NOP.
16

Onmiddellijk
arbiter roepen.
75B

De informatie
voldoet.

