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Bridge Service 

Nummer 567, 22 mei 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

Voor de minder gevorderde spelers 
 
Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♥  ??  ♠ A H 
        ♥ 4 3 2 
        ♦ 7 6 
        ♣ B 10 9 8 7 6 
Welk biedkaartje kies je met deze zuidhand? 
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Spel 1  Het juiste biedkaartje 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♥  pas!  ♠ A H 
        ♥ 4 3 2 
        ♦ 7 6 
        ♣ B 10 9 8 7 6 
Welk biedkaartje kies je met deze zuidhand? 
 
Heel vervelend om met acht mooie punten te moeten passen. 
Toch kan het nog vervelender uitpakken als je iets anders zou doen. 
Met 1SA beloof je opvang in oosts hartenkleur. Met 2♣ beloof je minstens 10 
punten waardoor partner jou in ieder geval nog een biedbeurt moet geven. 
Voor een doublet heb je wél voldoende kracht, vanaf zes punten. Maar het 
probleem van een doublet is dat je daarmee een 4-kaart schoppen belooft. 
Dat noemen we het negatief doublet. Met méér dan vier schoppens bied je 
dan 1♠.  
Kun je dan wél een doublet geven als je het negatief doublet niet speelt? Ik 
raad dat af! Probleem is namelijk dat je met deze zuidhand niet alle reacties 
van partner kunt verdragen. Wat moet je bij voorbeeld doen als partner 
noord op jouw doublet reageert met 1♠? Met een 4-kaart schoppen bij 
partner hebben de tegenstanders de meeste schoppens. 
 

Spel 2   
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♥  pas!  ♠ A H 
1♠  pas  pas  ??  ♥ 4 3 2 
        ♦ 7 6 
        ♣ B 10 9 8 7 6 
 
Welk biedkaartje kies je nu met deze zelfde zuidhand? 
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Spel 2  De juiste actie 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♥  pas  ♠ A H 
1♠  pas  pas  2♣!!  ♥ 4 3 2 
        ♦ 7 6 
        ♣ B 10 9 8 7 6 
 
Welk biedkaartje kies je nu met deze zelfde zuidhand? 
 
Dit is wél een uitstekend moment om je 6-kaart klaveren te noemen. Nu blijkt 
ook het voordeel van je eerdere pas. Partner noord weet dat je minder dan 
10 punten hebt, omdat je dan wel meteen je klaveren in de etalage had 
gezet!  
 

AvG: 
In feite vertel je je partner met dit bod ontzettend veel:  
1. Minder dan 10 punten.  
2. Geen vierkaart schoppen.  
3. Geen hartenopvang.  
4. Geen vierkaart ruiten.  
5. Een lange klaverenkaart. 

 
 
Spel 3 
 ♠ A 4 
 ♥ V 3 
 ♦ B 10 9 8 
 ♣ H V B 10 3 

 
 ♠ H 3 
 ♥ H B 2 
 ♦ V 5 4 3 2 
 ♣ A 4 2 

 
Jij speelt 3SA. West komt uit met ♠V. Hoe probeer jij je contract te maken? 
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Spel 3  Speelplan 
 
 ♠ A 4 
 ♥ V 3 
 ♦ B 10 9 8 
 ♣ H V B 10 3 

 
 ♠ H 3 
 ♥ H B 2 
 ♦ V 5 4 3 2 
 ♣ A 4 2 

 
Jij speelt 3SA. West komt uit met ♠V. Hoe probeer jij je contract te maken? 
 
Je telt zeven vaste slagen: ♠AH en de vijf klaverenslagen. 
 
De ruitenkleur kan de meeste extra slagen opleveren: drie, omdat je alleen 
♦A en ♦H hoeft af te geven. De andere rode kleur, de hartens, is goed voor 
twee extra slagen. Als we kunnen kiezen, gaan we uiteraard voor de drie 
extra slagen. Maar … kunnen we kiezen? West begon de aanval met 
schoppen. Daardoor hebben we nog maar één schoppenopvang. Als we 
afgaan op de ruitenkleur gaan we echter twee keer van slag voordat we 
ruitens kunnen oogsten. Na de tweede ruitenverliezer is voor OW de 
schoppenweg helemaal vrij. Voordat we onze drie extra ruitenslagen kunnen 
noteren zijn we dan al minstens één down! 
 
Dus… kiezen we voor de garantie van 3SA C door na ♠A onmiddellijk af te 
gaan op de hartenkleur! Stel dat OW de eerste hartenslag duiken, dan 
vervolg je met harten. En als die toevallig ook wordt gedoken, heb jij je twee 
extra slagen en gun je OW pas weer een slag als jouw negen slagen in de 
provisiekast hangen!  
 

Voor de meer gevorderde spelers 
 
Spel 1  Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  
       1♦  ♠ A B 
 Pas  3♦  pas  ??  ♥ H 6 5 4 
         ♦ H 7 6 5 
         ♣ B 10 9 
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Spel 1  Zuidgever, allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  
       1♦  ♠ A B 
 Pas  3♦  pas  pas  ♥ H 6 5 4 
         ♦ H 7 6 5 
         ♣ B 10 9 
 

Als west met 3♦ een limietbod geeft, van 10-11 punten, is met jouw 
verdeling 3SA aantrekkelijk als je wat meer puntenkracht had gehad. Nu ben 
je daarvoor te zwak. Braaf passen dus! 

  
 
Spel 2, Oost gever, allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 
    2♣*  2♠ 
pas  4SA  pas  5♠ (twee azen met troefvrouw) 
pas  6♠  pas  pas 
pas 
 
*2♣:  gealerteerd en uitgelegd als: sterk met onbekende verdeling, óf zwak 
 met lengte ruiten. 
 

♠ H B 9 7 5 3 
♥ A V 2 
♦ A 
♣ 4 3 2 
 
♠ A V 10 8 6 
♥ 5 4 3 
♦ V 10 2 
♣ A H 
 
Tegen jouw 6♠-slem start west met ♦6. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    2♣*  2♠ 
pas  4SA  pas  5♠ (twee azen met troefvrouw) 
pas  6♠  pas  pas 
pas 
 
*2♣:  gealerteerd en uitgelegd als: sterk met onbekende verdeling, óf zwak 
 met lengte ruiten. 

 
♠ H B 9 7 5 3 
♥ A V 2 
♦ A 
♣ 4 3 2 

♠ 4     ♠ 2 
♥ 9 8 7 6    ♥ H B 10  
♦ 9 7 6    ♦ H B 8 5 4 3 
♣ V 10 8 6 5   ♣ B 9 7 

♠ A V 10 8 6 
♥ 5 4 3 
♦ V 10 2 
♣ A H 

 
Tegen jouw 6♠-slem start west met ♦6. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Wat weten we van OW? 
Door de gezamenlijke kracht van NZ is duidelijk dat oost een zwakke hand 
moet hebben met ruitens. 
De ontbrekende kaarten zouden kunnen liggen zoals in het diagram. 
♥H zit dus verkeerd.  
 
Verliezers 
Vanuit de hand met de meeste troeven (de noordhand) tellen we drie 
mogelijke verliezers: twee in harten en één in klaveren. 
 
Met die ‘klaverenverliezer’ zijn we snel klaar, we hebben in de zuidhand 
voldoende troeven om de derde klaveren te troeven. 
 
Dan blijven er nog twee (harten)verliezers over. Dat is er maximaal één als 
oost de hartenkleur zou inspelen. En als dummy op het moment dat oost 
harten inspeelt alleen nog ♥AV zou hebben, en ♥2 bij de gespeelde kaarten 
ligt, verlies je niet één hartenslag. 
Als oost dan moet kiezen: harten naar ♥AV of een kleur spelen die wij in 
beide handen niet (meer) hebben, is ons contract gegarandeerd. De 
vraag/kunst is: hoe brengen we oost in deze voor hem uitzichtloze situatie? 
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Spel 2  Speelplan 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    2♣*  2♠ 
pas  4SA  pas  5♠ (twee azen met troefvrouw) 
pas  6♠  pas  pas 
pas 
 
*2♣:  gealerteerd en uitgelegd als: sterk met onbekende verdeling, óf zwak 
 met lengte ruiten. 

♠ H B 9 7 5 3 
♥ A V 2 
♦ A 
♣ 4 3 2 

♠ 4     ♠ 2 
♥ 9 8 7 6    ♥ H B 10  
♦ 9 7 6    ♦ H B 8 5 4 3 
♣ V 10 8 6 5   ♣ B 9 7 

♠ A V 10 8 6 
♥ 5 4 3 
♦ V 10 2 
♣ A H 

Tegen jouw 6♠-slem start west met ♦6. 
 
Over de eerste slag hoeven we niet lang na te denken: die neem je met ♦A! 
Haal de ontbrekende troeven op, speel ♣A, troef ♦10, ♣3 naar ♣H,  
steek met troef over naar noord en troef in zuid dummy’s laatste klaveren af. 
De situatie is dan: 

 
♠ B 9 7 
♥ A V 2 
♦ - 
♣ - 

♠ -     ♠ - 
♥ 9 8 7 6    ♥ H B 10  
♦ 9      ♦ H B 8  
♣ V      ♣ - 

♠ V 8 
♥ 5 4 3 
♦ V 
♣ - 
 

Speel nu ♦V voor en ruim in dummy ♥2 op. Oost komt aan slag en mag 
kiezen: of harten naar de hartenvork, of in ruiten die in de hand wordt 
getroefd en waarop ♥V ijlings het front verlaat. 
 
Dit noemen we een ingooi. Oost wordt ingegooid op een moment dat hij zal 
haten!  
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Lezers Mailen 

 
Wel of juist geen uitkomstdoublet? 

Ik heb een vraag. Veronderstel, dat ik een mooie honneurhand heb, 
maar zonder het Aas. Bijvoorbeeld Heer Vrouw kleintje of zelfs 
Vrouw Boer kleintje. Is het dan verstandig om toch een 
uitkomstdoublet te geven als dit je beste kleur is?. Ik ben benieuwd. 
 

Rob: 
Een uitkomstdoublet geef je als je denkt dat een uitkomst in de door jou 
gedoubleerde kleur het beste tegenspel is. Anders gezegd, als je graag in die 
kleur was uitgekomen als je zelf links van de leider had gezeten. 
 
Ik denk dan meer aan lengte met wat kracht (VB9xx; H10876) dan aan een 
korte kleur (HVx; VBx). 
 
  West    Oost 
  1SA    2♥* 
 
   Jouw zuidhand 
    ♠ 3 2 
    ♥ A 5 
    ♦ V B 9 8 7 
    ♣ H B 10 9 
 
Met deze hand geef je juist liever géén uitkomstdoublet op oosts 2♥-transfer. 
Je hoopt op een uitkomst in een lage kleur, waarbij je ♥A graag als entree 
koestert. 
 
Op 2♦ van oost had je heel graag een uitkomstdoublet gegeven. 

 

Hoe meld ik een hoge 5-kaart na partners voorbereidende 1♣-opening? 
Mijn partner opent voorbereidend 1♣. Op welke wijze kan ik bieden dat ik een 
hoge kleur heb met een 5 kaart i.p.v. de meest voorkomende 4-kaart?  
En welke punten behoren bij de 5-kaart?  Berry’s 5 kaart hoog geeft onder 
het hoofdstuk “voorbereidende klaveren” alleen antwoorden met een 4-kaart. 
  

AvG:  
Normaal biedt de antwoordende hand na een (voorbereidende) 1 klaveren-
opening zijn langste kaart van onderafaan. 
Een harten- of schoppenantwoord kan dus een vierkaart zijn. 
De openaar kan dus niet weten of dit een vierkaart of langer is. 
Wil je alleen harten of schoppen antwoorden vanaf een vijfkaart, dan zijn 
daarvoor bepaalde afspraken nodig. 



Bridge Service, Bridge Training 567, 22 mei 2014, rob.stravers@upcmail.nl    9 
 

Bekend is de conventie: Montreal relay. 
Dan antwoord je alleen harten en schoppen vanaf een vijfkaart, en heb je die 
niet dan antwoord je altijd 1 ruiten, ongeacht je ruitenlengte. 
Wel alerteren als je deze conventie gaat spelen. 
Bedenk dat deze conventie erg omstreden is. 
Vele topbridgers vinden dit een slechte conventie. 
Zo verfoeit Berry Westra deze Montreal, hij vindt de nadelen groter dan de 
voordelen. 
Je doet het vanaf 6 punten. 
Kijk maar eens bij Google bij Montreal relay. 
Een heel eenvoudige uitleg vond ik daar en zie je hieronder. 
Groeten, en sterkte bij jullie beslissing: wel of niet gaan doen? 
Misschien eens een half jaar gaan uitproberen? 
Mocht je tot een proefperiode overgaan, laat dan eens weten of deze 
conventie jullie bevalt of juist niet. 

 
De Montreal conventie is een zeer eenvoudige afspraak na een 1♣-opening van 
partner die op een 2-kaart kan zijn gebaseerd. 
Een bod van 1♥/1♠ belooft nu een 5-kaart. 1♦ is de Montreal relay,  
die een 5-kaart hoog ontkent en niets zegt over de 
ruitenkleur.   

        
Volledige biedschema's zijn in feite overbodig, want meer dan dit is het niet.   
 

 
De weg naar slem? 
 
Afgelopen woensdag misten wij een harten slem. De meningen over de betekenis en juistheid van het biedverloop 
liepen uiteen. Hoe hadden we het moeten doen? Wij bleven steken in 4♥+ 2. 

 

Spel 22 
O/OW  

H108543 
AV72 
3 
A3  

  

762 
B85 
2 
HVB1065  

N  
W  O  
Z  

 

VB9 
6 
B10875 
9742  

  
A 
H10943 
AHV964 
8  

  

 

NZ-
score Aantal Resultaat 
+1010  2 6  +1 
    6  +1 
+980  1 6  C 
+510  2 4  +3 
    4  +3 
+480  1 4  +2 
+450  1 4  +1 
-50  1 6  -1 

 

  
 

 

   
 

 

Ik zat Zuid. De bieding ging als volgt: 
N O Z W 
 Pas 1Ru 2Kl 

2Sch Pas 3Ha Pas 
4Ha a.p.   

 
Op de Zuid stoel meende ik met het 3Ha rebid mijn 6-5 verdeling ruiten-harten aan te geven en extra kracht. Die 
boodschap kwam bij partner niet over. Hij beschouwde 3Ha wel als mancheforcing maar zag niet direct 
slemkansen. Volgens hem kon ik ook een 4 kaart harten hebben. Bij de nabespreking zeiden enkele spelers mij 
dat zij de Zuid hand met 1 Ha zouden openen om daarna te springen in ruiten. De hoge kleur gaat vóór stelden zij. 
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Maar hoe bereik je dan een eventueel ruitenslem? De 6 kaart gaat toch voor de 5 kaart? 
 
Vragen: 

 Belooft een hartenbod ná het schoppenbod van partner in principe een 5-kaart?  
 Had ik inderdaad beter met 1harten moeten beginnen? 
 Wie had het initiatief moeten nemen om slem te onderzoeken? 
 Ergo, hoe zou Rob Stravers hebben geboden? 

 
Rob: 

Mijn voorkeur gaat zonder enige twijfel uit naar de opening in de langste 
kleur: 1♦.  

Ik zou alleen 1♥ hebben geopend als de lage 6-kaart heel pierig zou 
zijn. Daar is echter geen sprake van. 

 
Het 3♥-bod na noords 2♠ is inderdaad reverse. Dat kán een 4-kaart zijn. En 
als noord het met ons eens is dat 3♥ mancheforcing is, dan zou noord met 
zijn prachtige hartens mee, ook tegenover een mogelijke 4-kaart harten, toch 
wel aan klein slem mogen denken… En méér dan dat. 4SA is dan geen 
riskante operatie, en als je dan toevallig de boodschap van drie azen (twee 
azen en troefheer) door krijgt, is 7♥ zeer aantrekkelijk… 
 
Overigens kan zuid na noords 4♥ ook actie nemen. Op 4SA zal noord twee 
azen met troefvrouw melden… Wat is er dan tegen 7♥? 

 
  
 
 
 
 
 
 


