
Kaartenklem voor bridgebord   

Wanneer een bridgebord verplaatst wordt of 
wanneer een bord op een zijkant neergezet 
wordt kunnen, zonder maatregelen 
daartegen, ongewild kaarten uit de 
insteekvakken van het bord vallen. Dat doet 
zich vooral voor wanneer de kaarten nog 
weinig gebruikt zijn en ze daarom relatief 
dun en glad zijn.  
 

 

Om het ongewild uit de insteekvakken vallen 
van kaarten te verhinderen kunnen de 
kaarten in elk vak met behulp van een 
hulpmiddel tussen de bodem en het plafond 
van het vak vastgeklemd worden. 
 
Het hulpmiddel zou een vlak stukje karton 
kunnen zijn. Het karton moet dik genoeg zijn 
om kaarten van elke makelij en leeftijd 
tussen de bodem en het plafond van de 
vakken vast te klemmen.  
Nadelen: 

• Het vinden van karton met een 
geschikte dikte.  

• Het karton kan het in de vakken 
steken van de kaarten hinderen. 

• Het insteken zal des te lastiger gaan 
naarmate de kaarten vaker gebruikt 
en daardoor dikker geworden zijn.  

 

In plaats van simpel karton zou een dun 
maar toch stijf plaatje met daarop een 
flexibel indrukbaar hulpstukje gebruikt 
kunnen worden. 
 
Het flexibel indrukbare hulpstukje zou een 
reepje tochtband kunnen zijn. 
 
Het plaatje met het stukje tochtband zou 
tussen de kaarten en de bodem of het 
plafond van het insteekvak aangebracht 
kunnen worden. Tegen het plafond heeft de 
voorkeur. De kaarten worden dan tegen de 
bodem van het vak gedrukt, waardoor de 
kans op het uit het vak vallen van kaarten 
kleiner is. 

 
 
Gebruikte tochtband: 
 
Gamma  
E-profiel 
Rubber 
Kieren 2-3,5mm 
2x3m 

 

3,5mm 

9mm 



Voor het plaatje waarop het stukje 
tochtband geplakt wordt kan een stuk van 
een speelkaart gebruikt worden. Bij 
voorkeur een nieuwe speelkaart omdat deze 
dun en glad is, waardoor de kaart het 
insteken van een hand kaarten het minst 
hindert. Dit voldeed prima. 
 
In stukken geknipte plastic tabbladen voor 
multomappen (ringbanden) bleken nog beter 
te voldoen. Het aftekenen van de stukken 
op de vellen kost alleen wat meer tijd. 

 

De best gevonden oplossing: 
 
Eigenschappen: 
• Per insteekvak een stukje tochtband met 

een lengte van ongeveer 3,5cm. 
• De plaatjes zijn uit plastic tabbladen van 

multomappen (ringbanden) geknipt. 
• Elk plaatje heeft het formaat 28x55mm.  
• Elk plaatje met een daarop geplakt 

stukje tochtband wordt tegen het plafond 
van een insteekvak geplakt, met het 
tochtband tegen het plafond en een van 
de lange randen langs de bovenrand 
van de insteekopening van het vak. 

• Het plaatje wordt vastgeplakt met een 
stuk breed (5cm) plakband dat om de 
bovenrand van de insteekopening 
gevouwen wordt. 

 
 
Voor 24 borden zijn 24x4=96 plaatjes nodig. 
Uit een tabblad als de getoonde kunnen 
7x5=35 plaatjes geknipt worden. 
 
Benodigde tabbladen: 3. 
 
Benodigde tochtband: 96x3,5cm=336cm.  

Handelswijze: 
1. Knip de plaatjes. Ze mogen na 

bevestiging in de insteekvakken niet 
tegen de achterbinnenwand van de 
vakken komen. Daarom voor de vakken 
voor Noord en Zuid de korte randen niet 
langer dan 28mm maken. 

2. Plak op elk plaatje een stukje tochtband. 
3. Plak aan het begin van het brede 

plakband op de rol een (begin)strookje. 
4. Plak net voorbij het strookje op de 

plakband een plaatje met daarop een 
stukje tochtstrip. Het plaatje moet na 
bevestiging om de bovenrand van de 
insteekopening kunnen scharnieren. 
Daarom mag het plaatje niet tegen het 
plafond van het vak kunnen plakken aan 
weerszijden buiten de plakband steken. 

5. Trek het plakband een stuk van de rol. 
6. Plak op een afstand van ongeveer 

2,5cm vanaf het plaatje een strookje. 
7. Knip de plakband bij de op de foto 

getoonde witte pijlen dwars door. 

 
 
 

 

28mm 55mm 



8. Steek het plaatje met het stukje 
tochtstrip aan de bovenkant in een 
insteekvak van het bord. Het gedeelte 
met het stukje tochtstrip eerst. Steek het 
stukje tochtstrip zover naar binnen dat 
het plaatje zich net geheel in het vak 
bevindt, dus met de buitenste lange rand 
van het plaatje langs de bovenrand van 
de insteekopening. 
 
 
 

9. Vouw het plakband om de bovenrand 
van de insteekopening en plak het vast 
op de bovenkant van het bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Verschuif de speelkaarten voor een 
insteekvak met de bovenste kaart in de 
insteekrichting vooraan iets over elkaar 
("getrapt") en steek het stapeltje schuin 
met de bovenste kaart eerst in het 
insteekvak. 
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