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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.
We gaan in de aanval. We richten ons op het torpederen van SA-contracten.
Het uitkomen tegen SA-contracten namen we al door (in Training 552). Het gaat nu
vooral om een goed vervolg van de uitkomst. Bekende regels zijn: 2e man laag,
honneur op honneur en 3e man hoog. We gaan ze toepassen. Elke regel kent
minstens één uitzondering. Die kost pakken we ook in dit nummer met de meer
gevorderde spelers.
Vaste uitkomstafspraken met partner zijn:
- een lage kaart vraagt terugkomst in die kleur;
- een plaatje belooft het naast lagere plaatje;
- van drie lage kaarten de hoogste (top van niets).
En als partner uitkomt in de door ons geboden kleur:
- van een 2-kaart de hoogste;
- van een 3-kaart of langer met één plaatje de laagste;
- maar met twee plaatjes altijd het hoogste plaatje.
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Voor de minder gevorderde spelers
We spelen (na 1SA - 3SA) 3SA tegen!
Geef aan hoe jij tegenspeelt met de gegeven kleur.

Spel 1

Partner noord start met:
♥2
Dummy oost
♥765
Legt ♥5
Jouw zuidhand
♥AB4
Hoe ga je om met jouw hartenkaarten?

Spel 2

Partner noord start met:
♣4
Dummy oost
♣V3
Legt ♣3
Jouw zuidhand
♣HB8
Hoe ga je om met jouw klaverenkaarten?

Spel 3

Partner noord start met:
♦V
Dummy oost
♦A43
Legt ♦3
Jouw zuidhand
♦H8
Hoe ga je om met jouw ruitenkaarten?

Spel 4

Partner noord start met:
♠9
Dummy oost
♠ A B 10 8
Legt ♠B
Jouw zuidhand
♠V642
Hoe ga je om met jouw schoppenkaarten?
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Spel 5

Partner noord start met:
♥A
Dummy oost
♥654
Legt ♥4
Jouw zuidhand
♥83
Hoe ga jij om met jouw hartenkaarten?

Spel 6

Jouw zuidhand
♠H76

Dummy oost
♠V83
De leider laat dummy ♠V voorspelen

Welke schoppenkaart speel jij bij?
Spel 7
Leider west
Speelt ♣2 voor

Noord
♣8

Jouw zuidhand
♣ H 10 9

Dummy oost
♠542
♥54
♦87
♣AVB653
De leider laat dummy ♣V bijspelen

Welke klaverenkaart leg jij?
Spel 8
Biedverloop
West
Oost
1♦
2♦
2SA
3SA
Dummy oost
♦B762
De leider laat dummy ♦B voorspelen

Jouw zuidhand
♦V83
Welke ruitenkaart leg je?

Op de volgende pagina geef ik mijn keuzes.
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Mijn keuzes
We spelen (na 1SA - 3SA) 3SA tegen!
Geef aan hoe jij tegenspeelt met de gegeven kleur.
Spel 1

Partner noord start met:
♥2
Dummy oost
♥765
Legt ♥5.
Jouw zuidhand
♥AB4

Hoe ga je om met jouw hartenkaarten?
Partner noord vraagt met zijn lage uitkomst terugkomst in die kleur. Zolang je
graag het partnerschap voortzet… vervul je die wens.
Win de slag met ♥A en speel ♥B terug!
NIET na ♥A de tweede slag beginnen met ♥4! Want als in de tweede slag ♥V en ♥H
vallen, is de volgende hartenslag voor jouw ♥B. En je kunt dan geen harten
doorspelen terwijl je dat dan wel heel graag zou willen doen.
Nu is het zeker voor minder ervaren spelers moeilijk om zich een voorstelling te
maken van hoe de plaatjes verdeeld zouden kúnnen zitten. Onthoudt daarop de
volgende vuistregel. Als je verwacht dat je partner meer kaarten heeft in een vrij te
spelen kleur dan jij hebt, moet je zo snel mogelijk van je hoge kaarten af! Dat
opruimen van die hoge kaarten heeft een mooie naam: deblokkeren!
Spel 2

Partner noord start met:
♣4
Dummy oost
♣V3
Legt ♣3
Jouw zuidhand
♣HB8

Hoe ga je om met jouw klaverenkaarten?
Leg ♣B. Als west ♣A heeft, is ♣B hoog genoeg om die eruit te jagen. En als jouw ♣B
deze slag wint, speel je ♣H na! Daar valt dan in ieder geval dummy’s ♣V onder. En
- nog belangrijker - je loopt partner dan niet meer voor de voeten met te hoge
klaverenkaarten.
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Spel 3

Partner noord start met:
♦V
Dummy oost
♦A43
Legt ♦3
Jouw zuidhand
♦H8

Hoe ga je om met jouw ruitenkaarten?
Leg ♦H! En speel ♦8 terug. Partner belooft met zijn uitkomst in ieder geval het
naast lagere plaatje: ♦B. En met daarbij ♦10 of ♦9 en minstens een 4-kaart geef je
met het overnemen van ♦V geen slag weg. Integendeel, Als je in de eerste slag ♦8
legt, en de tweede ruitenslag wint met ♦H, stopt daarmee de ruitenaanval. Als
partner dan later in een andere kleur aan slag komt, heeft de leider met dummy’s
♦A nog steeds een opvang in de ruiten.
Door de ruitenaanval voort te zetten tot ♦A is gevallen, kan partner noord wél zijn
resterende ruitens afdraaien zodra hij in die andere kleur aan slag is gekomen.
Spel 4

Partner noord start met:
♠9
Dummy oost
♠ A B 10 8
Legt ♠B
Jouw zuidhand
♠V642

Hoe ga je om met jouw schoppenkaarten?
Duik! De regel honneur op honneur kent uitzonderingen. Dit spel is daar een goed
voorbeeld van. Partner start met ♠9, dat moet de top van niets zijn; een
driekaartje met ♠9 in top. Met de mooie schoppenkaart van dummy weet jij één
ding zeker: als jij nu ♠V legt, zal de leider zich met alle liefde met ♠H over jouw
vrouw ontfermen en de drie hoge schoppens van dummy opstrijken. Er is nóg een
reden om zuinig te zijn op ♠V. Partner belooft met zijn top van niets een 3-kaart
schoppen. Dan heeft de leider een 2-kaart schoppen, dus ♠Hx. Dat betekent dat de
leider altijd ♠H zal spelen in de tweede schoppenslag. Jouw ♠V voorkomt dan dat
de leider vier schoppenslagen kan maken.
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Spel 5

Partner noord start met:
♥A
Dummy oost
♥654
Legt ♥4
Jouw zuidhand
♥83

Hoe ga jij om met jouw hartenkaarten?
Hier valt niets creatiefs te doen, denk je misschien. En inderdaad doen jouw
hartenkaarten niet echt mee in dit spel. Maar toch kun je iets nuttigs doen: aan je
partner ‘vertellen’ dat hij wat jou betreft de hartenaanval beter niet kan vervolgen.
Dus sein je af. En dat doe je op de wijze die je met je partner hebt afgesproken. Als
je bijvoorbeeld met een hoge kaart aanseint, speel je nu ♥3 bij. En heeft partner
zodanige hartens dat hij daarin beter kan doorgaan, dan is hij mans genoeg om dit,
ondanks jouw afsignaal, toch te doen.
Spel 6

Jouw zuidhand
♠H76

Dummy oost
♠V83
De leider laat dummy ♠V voorspelen

Welke schoppenkaart speel jij bij?
Leg ♠H. Het is onze dure plicht te voorkomen dat ♠V een slag maakt.
En als de leider ♠ABx heeft? Dan is het heel goed om ♠H te leggen; De leider
maakt anders drie schoppenslagen: ♠V, ♠B (omdat hij na ♠V een kleine schoppen
naar ♠B zal spelen) en ♠A. Als partner ♠10 x x heeft, zal ♠10 goed zijn voor een
schoppenslag, mits je op ♠V jouw heer legt!
Opgelet! Stel dat dummy twee aaneensluitende plaatjes heeft liggen (♠ V B 3),
dan is het goed om te wachten op het tweede plaatje!
♠ 10 3 2
Leider
Dummy
♠A954
♠VB8
♠H76
Leider west laat dummy ♠V voorspelen.
Als je ♠V meteen dekt met ♠H, wint de leider deze slag met ♠A. Daarna kan
west noords ♠10 onschadelijk maken door ♠4 naar dummy’s ♠B 8 te spelen.
OW maken dan vier schoppenslagen.
Dúík je echter ♠V, dan wint ♠V deze slag. Als dummy daarna ♠B moet
voorspelen, leg jij ♠H wél, voor ♠A van de leider. Nu is noords ♠10 hóóg!
En als dummy na ♠V met ♠8 moet vervolgen? Dan duik jij weer .
Bridge Service, Bridge Training 558, 20 maart 2014, rob.stravers@upcmail.nl

6

Spel 7
Leider west
Speelt ♣2 voor

Noord
♣8

Jouw zuidhand
♣ H 10 9

Dummy oost
♠542
♥54
♦87
♣AVB653
De leider laat dummy ♣V bijspelen

Welke klaverenkaart leg jij?
Uiterst moeilijk om deze slag te duiken. Toch kun je met deze beheersing alleen
maar winnen! Namelijk als de leider twee klaverenkaarten heeft! Als je deze slag
wint met ♣H, kan de leider met zijn laatste klaverkaart dummy oost bereiken, die
dan achter elkaar ♣A, ♣B en de drie lage klaveren zal maken.
Gun je ♣V de eer van de eerste slag, dan kan oost alleen nog ♣A maken; na jouw
♣H is voor de leider de klaverenkoek helemaal op!
Spel 8
Biedverloop
West
Oost
1♦
2♦
2SA
3SA

Dummy oost
♦B762
De leider laat dummy ♦B voorspelen

Jouw zuidhand
♦V83
Welke ruitenkaart leg je?
Veel zuidspelers zullen honneur op honneur spelen, dus ♦V op oosts voorgespeelde
♦B. De hoop daarbij is dat als partner noord ♦10xx heeft, partners ♦10 hoog zal
worden. In dit spel moet je echter - liefst zonder aarzeling - ♦3 bijspelen. West
opende 1♦, en belooft met zijn 2♣-rebid minstens een 5-kaart ruiten. Partner kan
dan maximaal één ruitenkaart hebben. Dus áls partner inderdaad ♦10 heeft, zal die
meteen vallen.
Met vier ruitens bij de tegenstanders is ♦A en ♦H slaan een fractie kansrijker dan
snijden op ♦V. Deze leider probeert echter van twee walletjes te eten. Net doen of
hij gaat snijden, in de hoop dat jij braaf ♦V zal leggen. Vooral als je nog onervaren
bent en zonder aarzeling een lage ruiten legt, is de kans extra groot dat hij niet
durft te snijden.
Merk op dat je al meteen nadat dummy zijn kaarten heeft opengelegd kan weten
hoe de ruitens verdeeld zitten en dus ook al jezelf kunt voornemen om met een
strak gezicht een lage ruiten bij te spelen.
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Nu een volledig spel!
Na 1SA - 3SA start partner noord met:
Leider west

♠2

Onze zuidhand
♠ H 10 8 5
♥ 10 7 6
♦82
♣ 10 9 8 2

Dummy
♠9
♥V43
♦ A V B 10 9
♣AB76

Welke schoppenkaart speel je in de eerste slag?
a. ♠10
b. ♠H
Stel dat je de eerste slag wint, met welke kaart zet je de aanval dan voort?
a. Met ♠5
b. Met ♠8
c. Met ♠10 als ik de slag won met ♠H
d. Met ♠H als ik de slag won met ♠10
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Het juiste tegenspel
Na 1SA - 3SA start partner noord met:
♠2

Leider west
♠V64
♥AH92
♦H43
♣HV5

Partner noord
♠AB732
♥B85
♦765
♣43

Onze zuidhand
♠ H 10 8 5
♥ 10 7 6
♦82
♣ 10 9 8 2

Dummy
♠9
♥V43
♦ A V B 10 9
♣AB76

Partners uitkomst is een schot in de roos. Een uitkomst in elke andere kleur
betekent namelijk dat we 3SA+4 voor onze kiezen hadden gekregen! De leider
maakt dan achter elkaar vier hartenslagen, vijf ruitenslagen en vier klaverenslagen.
Het is dus zaak dat de leider pas aan slag komt als wij onze vijf (schoppen)slagen
binnen hebben.
Overpeinzingen
Partner noord start met een lage schoppen. Dat vraagt ons om in die kleur
terug te spelen. Partner moet dus enige kracht in schoppen hebben.
Ook weten we dat partner lengte in schoppen belooft; minstens een 4-kaart.
Daarmee staat vast dat partner wel méér schoppens kan hebben dan wij en
beslist niet mínder.
Als partner noord meer schoppens heeft dan wij moeten we voorkomen dat
de vierde schoppenslag door ons wordt gewonnen. Na onze vierde schoppen
kunnen we immers geen schoppen meer spelen, en is partner machteloos
met zijn resterende schoppen(s).
Merk op dat we in deze eerste slag risicoloos ♠H kunnen leggen! Als de leider
♠A heeft maakt hij die toch altijd, en wij moeten van onze hoge schoppens af.
De kans is echter groter dat de leider ♠V heeft! Met ♠VB in handen was
onze partner met ♠V uitgekomen (de hoogste van een (mini)serie).
We leggen dus ♠H (a) en we spelen ♠10 terug (c). En in de derde schoppenslag
spelen we ♠8 bij! Zodat noord met zijn vierde schoppen (♠7) aan slag kan blijven
omdat wij ♠5 daaronder gooien. Noords laatste schoppen zorgt dan voor 3SA-1.
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Opgelet!
Je zit op de westzetel. Je mag uitkomen tegen een SA-contract.
Dummy
♠65
West (jij)
Partner
♠AB92
♠V74
Leider
♠ H 10 8 3
Jij start met ♠2; partner oost ♠V; leider zuid wint met ♠H.
Oost komt later in een andere kleur aan slag en speelt ♠7 voor; de
leider ♠8; jij wint met ♠9. Wat moet je nu doen? Als je ♠A slaat,
ontwikkel je een schoppenslag voor de leider!
Maar het kan ook zó zitten:
♠65
West (jij)
♠AB92
♠V743
♠ H 10 8
Je start met ♠2; partner ♠V; zuid wint met ♠H en oost speelt later ♠3
terug, zuid ♠8, voor jouw ♠9.
Nu kun je wél twee schoppenslagen maken door ♠A te slaan en
schoppen na.
Hoe kun je dat weten? Dat kan alleen als je met partner hebt
afgesproken dat hij met een 4-kaart mee in de uitkomstkleur zijn
láágste kaart van het resterende drietal in die kleur terugspeelt.
Dus als partner oost in dit spel later aan slag komt, speelt hij niet
♠7 terug maar ♠3! Dat duidt op een oorspronkelijke 4-kaart; dan
kun jij - na ♠9 - veilig ♠A slaan en je laatste schoppen maken.
En als oost ♠3 terugspeelt en een 2-kaart schoppen blijkt te hebben?
Dan heeft zuid een 5-kaart schoppen, en dat was dan beslist gebleken
in het biedverloop!
West
♠AB532

♠6
♠V974

♠ H 10 8
Je start inderdaad weer met ♠2, oost ♠V en de leider ♠H.
Oost komt daarna in een andere kleur aan slag en mag de
schoppentrekker overhalen. Omdat oost een 4-kaart mee heeft, zou
oost zijn laagste schoppenkaart moeten terugspelen. Maar… met zijn
hoge middenkaarten is het spelen van ♠4 te riskant. Dan liever ♠7 om
een schoppenblokkade te voorkomen. Met twee lage kaarten loop je
geen risico, maar met één kleintje is waakzaamheid geboden! 
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AvG

Dus om het nooit meer te vergeten:
als je een SA-contract tegenspeelt en jouw partner met een kleintje van
een kleur uitkomt, is dat waarschijnlijk zijn beste kleur met een
honneur.
Het is bijna steeds goed met die kleur verder te gaan. Maar met welke
kaart? Dat hangt af van het aantal kaarten dat je in die kleur overhebt.
• Heb je twee resterende kaarten, leg dan je hoogste om blokkade
te vermijden.
• Maar heb je er dan nog drie, leg dan je laagste.
Deze gouden regel verschaft partner inzicht in de lay-out van de kleur
zodat hij kan beslissen of hij de kleur kan doorspelen of juist niet.
Misschien moet hij jou nogmaals aan slag brengen om door de leider
heen te spelen. Het ‘lezen’ van jouw teruggespeelde kaart is voor je
partner essentiëel.
Alleen (daar heb je weer zo’n vermaledijde uitzondering): als je nog
drie resterende kaarten hebt, waarvan twee hoge middenkaarten zoals
hierboven in het laatste spel, leg dan niet je laagste kaart want dan kan
er een vervelende blokkade ontstaan, maar bijvoorbeeld je middelste.
Nadeel is dat je dan het ‘lezen’ bij je partner bemoeilijkt en hem
mogelijk zand in de ogen strooit over de verdeling. Je hebt dan later
wel wat uit te leggen. Maar daar heb je een bar voor.

Voor de meer gevorderde spelers
Spel 1
West
1♦
1SA

Oost
1♥
3SA

Partner noord start met: ♠4

Dummy oost
♠ B 10 9 2

Jouw schoppens
♠H865
De leider laat dummy ♠2 leggen. Welke schoppenkaart leg jij?
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers.
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Spel 1 Overpeinzing voor de minder ervaren spelers
West
1♦
1SA

Oost
1♥
3SA

Partner noord start met:

♠4

Dummy oost
♠ B 10 9 2

Jouw schoppens
♠H865
De leider laat dummy ♠2 leggen. Welke schoppenkaart leg jij?
Voordat je een kaart bijspeelt is het goed om je een voorstelling te maken
van wat de leider in handen zou kunnen hebben. Dat klinkt pittig, zeker voor
een onervaren speler. En dat is ook zo. Maar, door dat regelmatig te proberen
ga je wel steeds meer zien.
In deze eerste slag ben je de derde man. En een bekende regel is, ook voor
vrouwen (!), ‘De derde man doet wat ie kan’.
Om die reden zullen volksstammen ♠H leggen, om leider west te dwingen een
nog hogere kaart bij te spelen, zodat we vrij baan maken voor het moois van
partner.
De vraag is echter of in dit spel de leider moet worden gedwongen. Partner noord
start met een kleine schoppen. Hoeveel schoppenkaarten zal hij dan in ieder geval
hebben? En hoeveel schoppenkaarten tellen de meeste spellen?
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Spel 1 Juiste tegenspel
West
1♦
1SA

Oost
1♥
3SA

Partner noord start met:

♠4

Dummy oost
♠ B 10 9 2

Jouw schoppens
♠H865
De leider laat dummy ♠2 leggen. Welke schoppenkaart leg jij?
De regel: 3e man hoog, is om te voorkomen dat de vierde man heel
goedkoop de slag kan winnen. Is dat een reden om in dit spel ♠H te leggen?
Wacht nog even met beslissen.
Wat vertelt jouw partner met zijn uitkomst? Moet dat de top van niets zijn?
Als hij met een lage kaart om terugkomst vraagt in die kleur, zal hij toch wel
minstens vier schoppenkaarten hebben. Hoeveel blijven er dan nog over voor
de leider? Dus wat dwingen met een hoge schoppen als derde man? ♠8 is
hoog genoeg als we daarmee partner vertellen dat hij wat ons betreft
schoppen mag doorspelen zodra hij weer aan slag is.
Met het leggen van ♠H kunnen we alleen maar een schoppenslag verliezen,
namelijk als de leider ♠A(sec) heeft. West moet wel ♠A hebben, want 1SA
herbieden met een singleton is al redelijk ridicuul…
Zelfs als de leider ♠V-sec zou hebben, winnen we geen slag met het leggen
van ♠H! Wij maken dan alleen nog partners ♠A.
En als de leider ♠A niet heeft, hebben wij daarna drie schoppenslagen voor
het oprapen.
Spel 2
West
1♦
1SA

Oost
1♥
3SA
Partner noord start met:
♠2
Dummy oost
♠B53
Jouw schoppens
♠ H 10 6 4

De leider laat dummy ♠3 leggen.
Welke schoppenkaart kun je nu het beste spelen?
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Spel 2 Aanpak
West
1♦
1SA

Oost
1♥
3SA
Partner noord start met:
♠2
Dummy oost
♠B53
Jouw schoppens
♠ H 10 6 4

De leider laat dummy ♠3 leggen.
Welke schoppenkaart kun je nu het beste spelen?
Ook nu moeten we niet blindelings de regel 3e man hoog volgen.
Stel dat partner ♠A V x x heeft. Dan is het leggen van ♠10 hoog genoeg.
Ja, maar stel dat leider west ♠V heeft, hoor ik iemand mompelen. Dan maakt
het niet uit of wij ♠H of ♠10 leggen; de leider zal dan altijd een schoppenslag
maken. Het grote risico is dat áls we ♠H leggen en west wint met ♠A, dat
oosts ♠B opeens riant achter partners ♠V zit. We kunnen dus ook in dit spel
met het leggen van ♠H niets winnen en alleen een slag verliezen.
Spel 3

Partner noord start tegen 3SA (1SA - 3SA) met:
♠2

Jouw zuidhand
♠AB93
♥B43
♦B932
♣ A 10

Dummy oost
♠4
♥AV2
♦876
♣HV9876

Hoe ga je om met jouw schoppenkaarten?
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Spel 3 Het juiste tegenspel
Partner noord start tegen 3SA (1SA - 3SA) met:
♠2

♠ V 10 5
♥HV6
♦AH54
♣B54

♠H8762
♥ 10 9 8 7
♦ V 10
♣32

♠AB93
♥B43
♦B932
♣ A 10

♠4
♥A52
♦876
♣HV9876

Je wint de slag met ♠A. Of je nu ♠B of ♠9 terugspeelt, maakt niet echt uit.
Als je maar niet ♠3 terugspeelt en deze kaart ook zuinig bewaart in de derde
schoppenslag! Want dat is de kaart waarmee je partner noord - na jouw ♣A aan slag kunt helpen!
Je kunt met deze schoppenverdeling niet voorkomen dat leider west een
schoppenslag maakt. Zelfs niet met open kaarten. En die slag mag de leider
maken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat jij met partner de andere vier
schoppenslagen en ♣A als gewonnen slagen kunnen noteren.

Lezers Mailen
Wel of niet reverse?
Een vraag over reverse.
West
1♣
2♠

Noord
1SA

Oost
pas

Zuid
pas

De vraag luidt: is 2♠ reverse?
Volgens mij niet maar ik kreeg drie mensen over me heen en ik kon ze
niet overtuigen.
Rob:

Een hele leuke vraag… Die een wedervraag oproept! Wat moeten we verstaan
onder ‘reverse’?
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Reverse mag je lezen als ‘omgekeerd’.
Als west 1♠ opent, en daarna 2♣ biedt, kan oost met een zwakke hand zijn
voorkeur uitspreken ónder het 3-niveau. Speelt oost het liefst klaveren, dan
past hij, en met 2♠ kiest hij voor de schoppenkleur.
Als west echter begint met 1♣, en daarna 2♠ biedt, zal oost zijn
klaverenvoorkeur op 3-hoogte moeten vertellen. Daarom zal west voor deze
‘omgekeerde’ biedvolgorde extra kracht moeten hebben.
In de gegeven biedserie zal ik dus geen drie mensen moeten overtuigen van
hun ongelijk, maar slechts één…
Maar… als west níét ‘omgekeerd’ had geboden, dus:
West
1♠
2♣

Noord
1SA

Oost
pas

Zuid
pas

Had west eveneens extra kracht beloofd! Door de 1SA-opening achter west
en een passende partner is het zeer onverantwoord om op eigen kracht nog
een bod te wagen. Ook omdat noord naast zijn 15-17 punten een stop in
jouw openingskleur belooft.
West
1♣
1SA

Noord
doublet

Oost
pas

Zuid
1♥

Over dit 1SA-rebid bestaan eveneens veel misverstanden. De juiste, in ieder
geval meest verantwoorde, afspraak is dat dit 1SA-rebid 18-19 punten
belooft. Omdat de situatie te gevaarlijk is om met minder kracht 1SA te
bieden!
Assertiviteitsprobleem?
Ik krijg af en toe op mijn kop dat ik mij onvoldoende in de bieding meng
na een 1SA-opening van de tegenpartij.
Wat bied je als tweede man/vrouw?
Hoe reageer je op 1SA als vierde man; wat doe je na 1SA pas pas ????.
Het gaat mij meer om beter zicht te krijgen op de problematiek dan om
direct allerlei conventies te kennen zonder de problematiek goed in de
gaten te hebben.
De laatste keer zat ik in de uitpas na een 1SA-opening met twee 5kaarten van matige kwaliteit en ongeveer 10 punten.
Mijn partner heeft dan ook tegen de 10 punten, maar om dan een matige
5-kaart te noemen gaat mij dan net te ver.
1SA ging eentje down en was niet goed voor ons, maar dit betekent niet
dat dit altijd zo uitpakt voor ons.
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Rob:

Als een tegenstander met 1SA-opent, en daarmee 15-17 punten belooft met
een redelijk gelijkmatige verdeling, kun je er als tegenstander niet al te
gemakkelijk op los bieden. Nadeel van de SA-hand is dat die ook verdedigend
goed is voor enkele slagen.
En in de vierde hand, dus een 1SA-opening van je linkertegenstander, met
een passende partner en rechtertegenstander, is nóg gevaarlijker! De partner
van de 1SA-opener kan ondanks zijn pas een punt of 6-7 hebben.
Omdat alleen de kracht van de 1SA-openaar vast staat (15-17), beschikken
jij en jouw partner maximaal over 25 punten. Maar met een maximale 1SAopening (17 ptn.) en een maximale pas van diens partner (7 ptn.) blijven er
nog maar 16 punten over…
Enige voorzichtigheid is in deze situatie dus beslist op zijn plaats ondanks het
op zijn kop krijgen van de vragensteller. En een training of therapie om
assertiviteitsproblemen op te lossen vinden we beslist niet noodzakelijk.

Opruimen biedkaartjes
Omdat het nog steeds voorkomt dat arbiters onderling en spelers van
mening verschillen over het moment waarop de biedkaarten mogen
worden opgeruimd, wil ik het volgende naar voren brengen.
In de Gids voor bridge staat op blz 21: De spelregels geven niet aan enz…
Met als laatste zin: Uiterlijk tot de uitkomst.
En daar gaat het mij om!
In het oranje spelregelboekje lees ik op blz. 20 en op blz.16 het volgende
onder het hoofdstuk Definities.
Uitkomst: De voorgespeelde kaart in de eerste slag.
Bekennen: Een kaart spelen van de voorgespeelde kleur.
Ik stel vast dat om te kúnnen bekennen de kaart wel open moet liggen.
Voorgespeelde kleur betekent dan hetzelfde als openliggende kleur.
Als ik op deze wijze redeneer bij het uitkomen, zou de voorgespeelde
kaart ook een openliggende kaart moeten zijn.
Dat zou dan kunnen betekenen dat de biedkaarten worden opgenomen
na de Open Uitkomst.
In mijn CLA-map staat ook genoteerd dat de biedkaarten pas worden
weggehaald, als de gedekte uitkomst open gaat.
Wat is jouw mening?
Rob:

Gebruikelijk is dat spelers hun biedkaarten meteen na de laatste pas
opbergen. En dat mág al enige tijd. Behalve als een speler vraagt om ze nog
even te laten liggen. En dat kan een zinnig verzoek zijn na een vrij
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gecompliceerd biedverloop, als degene die moet uitkomen voor een moeilijke
beslissing staat. Dan kunnen ze blijven liggen, formeel uiterlijk tot de
uitkomstkaart wordt opengelegd.
Ik zeg bewust ‘formeel’. Want… stel dat de leider vraagt om de biedkaarten
nog even te laten liggen. En zijn linkertegenstander heeft daar geen zin in, en
legt daarop zijn uitkomstkaart open op tafel… Dan zou het toch van de
gekken zijn als de biedkaarten vanwege die uitkomst meteen moeten worden
opgeborgen.
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We behandel(d)en van 28 november 2013 t/m eind april 2014:
Nr.
542

Datum
28-11-13

Inhoud
De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog)

543

05-12-13

Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden?
Manchebonus
De antwoorden op de 1-opening in een kleur

544

12-12-13

2e bieding openaar

545

19-12-13

2e bieding openaar, ook met sterke handen

546

26-12-13

Van kijken naar zien
Bieden na de 1♣-opening

547

02-01-14

1-opening in een kleur: even aanstampen!

548

09-01-14

1SA-opening met het vervolg

549

16-01-14

Alle 1-openingen (♣♦♥♠SA) met vervolg (herhaling)

550

23-01-14

Speeltechniek: SA-contracten

551

30-01-14

Speeltechniek: troefcontracten

552

06-02-14

Speeltechniek: uitkomen tegen SA-contracten

553

13-02-14

Speeltechniek: uitkomen tegen troefcontracten

554

20-02-14

Bieden na opening tegenpartij

555

27-02-14

Bieden met tussenbiedende tegenpartij

556

06-03-14

Openen met sterke handen; 20 punten en meer

557

13-03-14

Openen met zwakke handen en een lange kleur

558

20-03-14

Tegenspelen van SA-contracten

559

27-03-14

Tegenspelen van troefcontracten

560

03-04-14

Biedtoets

559

10-04-14

Afspeeltoets

560

17-04-14

Tegenspeeltoets

561

24-04-14

Bridgetafel assertiviteittoets
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