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1.

De speler plaatst de gekozen bieding voor zich op tafel, gericht naar het midden van de tafel.
Zijn biedingen worden in een rij van links naar rechts geplaatst en wel zo, dat de kaartjes
elkaar gedeeltelijk overlappen, maar dat alle biedingen in volgorde zichtbaar zijn. Kaartjes met
niet gedane biedingen mogen niet zichtbaar zijn en een rij die niet alle biedingen in de juiste
volgorde laat zien, moet onmiddellijk door de desbetreffende speler in orde worden gemaakt.
Een ten onrechte getoonde bieding kan bestraft worden als de WL. van oordeel is dat een
tegenstander benadeeld is.

2.

Nadat het bieden gesloten is, blijven alle biedkaartjes open op tafel liggen. De speler die moet uitkomen,
legt zijn kaart dicht op tafel. Als zijn partner de toelating geeft, legt hij de uitkomst open, worden alle
biedkaartjes opnieuw in de bidding boxes gestoken en legt de dummy zijn kaarten open. Wedstrijden met
toeschouwers: De WL. kan beslissen dat het eindbod op tafel blijft liggen tot het spelen beëindigd is.

3.

Zonder Schermen
Een bieding wordt geacht te zijn gedaan, zodra het kaartje uit de bidding box is gehaald met de
klaarblijkelijke bedoeling, deze te doen. Een speler moet zijn besluit nemen, alvorens hij een kaartje van de
bidding box aanraakt.
Aarzelen tussen biedingen bij het aanraken van de kaartjes kan aanzien worden als ongeoorloofde
inlichting. (art.16)
Met Schermen
Een bieding wordt geacht te zijn gedaan van zodra het biedkaartje op de wagen werd gelegd.

4.

Een gedane bieding kan alleen dan zonder straf op grond van art.25 A van de Internationale Spelregels
gewijzigd worden, wanneer aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
a) De speler heeft het verkeerde kaartje uitsluitend bij vergissing genomen.
b) De speler herstelt zijn bieding onmiddellijk.
c) De speler heeft geen lichamelijk contact met het kaartje behouden, maar het gaat niettemin om een
manuele vergissing zonder denkpauze. (25A)
d) De partner heeft daarna nog geen bieding gedaan.
De WL. kan een straf voor onvoldoende aandacht opleggen.

5.

Als een bieding vervangen is wanneer art.25A niet van toepassing is: de vervangende bieding is
onderworpen aan art.25B.

6.

De bieding "pas - dubbel - herdubbel" wijzigen door een bod, of een bod vervangen door een van deze
biedingen kan niet aanzien worden als een fout van onoplettendheid.(de kaartjes zijn gescheiden en
hebben niet dezelfde hoogte.)

7.

Het gebruik van de stopkaart is verplicht: voor een sprongbod (opening, antwoord, herbieding, tussenbod)
moet de bieder eerst de stopkaart voor zich leggen en onmiddellijk nadien zijn sprongbod. Na 10 seconden
steekt hij de stopkaart terug in de bidding box en eerst daarna mag de opvolgende speler een bieding doen.

In aanvulling op het bovenstaande blijven andere artikelen en bepalingen van kracht, waarbij een gedane bieding
op dezelfde manier wordt behandeld als een gesproken bieding met dezelfde betekenis.

