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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
Uitkomen
De eerste kaart spelen van het spel mogen we de aller moeilijkste actie
noemen van het tegenspel! Alle andere kaarten hoeven pas te worden
gekozen na het zien van dummy’s handel.
De juiste uitkomstkaart moet je vinden aan de hand van je eigen dertien
kaarten en uit wat wel geboden is of juist niet.
Laten we beginnen met een uitkomsttoets. Hoe goed weet jij welke acties
goed kunnen zijn en welke worden afgeraden?
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Uitkomsttoets

geef aan welke stellingen correct zijn.

Stelling 1
Als je partner een kleur heeft geboden moet je daarin uitkomen; ook als je
zelf een mooie uitkomstkleur hebt.
Stelling 2
Als je uitkomt in partners kleur moet je dat altijd doen met je hoogste kaart
in die kleur.
Stelling 3
Tegen een troefcontract kom je nooit onder een aas van een bijkleur uit.
Stelling 4
Tegen een troefcontract kom je nooit onder troefheer uit.
Stelling 5
Tegen een SA-contract kom je nooit onder een aas uit.
Stelling 6
Na de bieding: 1SA - 3SA, is het aantrekkelijker om in een hoge kleur uit te
komen dan na: 1SA - 2♣*
2♦* -3SA
Stelling 7
Je kunt in de meeste gevallen beter niet met een aas uitkomen als je de heer
niet hebt.
Stelling 8
Met een even aantrekkelijke klaveren- als ruitenkleur kun je na het
biedverloop:
West
Oost
1SA
2♦*
2♥*
3SA
het beste uitkomen met klaveren.
Stelling 9
Als wordt gespeeld in de tweede kleur van de openaar, is een
troefuitkomst vaak gewenst.
Stelling 10
Als je tegenstanders jouw manchecontract uitnemen met een contract dat
waarschijnlijk down gaat (redbod), kan troefuitkomst een uitstekende optie
zijn.
Heb je je keuzes gemaakt? Op de volgende pagina beginnen die van mij.
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Uitkomsttest

De antwoorden

Stelling 1
Als je partner een kleur heeft geboden moet je daarin uitkomen; ook als je
zelf een mooie uitkomstkleur hebt.
FOUT!
Als je verwacht dat uitkomen in jouw kleur meer kans maakt op
succesvol tegenspel dan een uitkomst in partners kleur, zal een
sterke partner dat respecteren; zelfs als achteraf blijkt dat
uitkomen in zijn kleur beter had gescoord. Bij twijfel tussen jouw
of partners kleur is het absoluut ’t veiligst om jouw vertrouwen te
bewijzen in partners solide bieden. Als dat verkeerd uitpakt kun je
altijd zeggen dat meer geloofde in wat hij beloofde dan in wat je
van jezelf zag. 
Stelling 2
Als je uitkomt
in die kleur.
FOUT!
Je
-

in partners kleur moet je dat altijd doen met je hoogste kaart

start alléén met je hoogste kaart in partners kleur:
van een 2-kaart;
van méér dan twee kaarten met slechts één lage kaart (HBx,
VBx);
- als je hoogste kaart een aas is én je een troefcontract tegen
speelt.
Met iets als H 9 2 kom je met je laagste kaart uit in partners
kleur.
En tegen een SA-contract start je van A 8 3, wél met je laagste
kaart.

Stelling 3
Tegen een troefcontract kom je nooit onder een aas van een bijkleur uit.
GOED!
Al moeten we in bridge wel uiterst behoudend zijn met absolute
uitspraken.
Het grote gevaar van een troefcontract is, dat de leider of dummy
heel kort is in de kleur van jouw aas, jouw lage uitkomst winnen
en later jouw aas aftroeven.
Stelling 4
Tegen een troefcontract kom je nooit onder troefheer uit.
FOUT!
Als het biedverloop een troefuitkomst aantrekkelijk maakt, is het
geen enkel probleem om onder troefheer uit te komen. Liever niet
van een 2-kaart, omdat je troefheer dan sec zet, maar van een 3kaart of langer kost je dat waarschijnlijk geen slag. Ook niet als je
naar AV van de leider speelt, want ook dan zul je later altijd je
heer kunnen maken.
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Stelling 5
Tegen een SA-contract kom je nooit onder een aas uit.
FOUT!
In de meeste gevallen zul je juist wél onder een aas uitkomen.
Denk aan kleuren als: A B 10 9 3 en A B 9 4 2.
Zelfs met A H 5 4 3 2 zonder plaatje (lees: zonder entree) in een
andere kleur, is het raadzaam om met een lage kaart uit te
komen. Als partner dan slechts een 2-kaart heeft, en later wél aan
slag komt, kan hij jouw kleur terugspelen waarna je al je overige
kaarten in die kleur kunt verzilveren al de leider of blinde niet
begon met een 4-kaart.
Stelling 6
Na de bieding: 1SA - 3SA, is het aantrekkelijker om in een hoge kleur uit te
komen dan na: 1SA - 2♣*
2♦* - 3SA
GOED!
De 2♣-bieder toont interesse in de hoge kleuren. De leider ontkent
met 2♦ een hoge 4-kaart. Toch maakt dat een uitkomst in een
hoge kleur onaantrekkelijk omdat je bij de 2♣-bieder minstens
één hoge 4-kaart mag verwachten. Dat neemt niet weg dat je met
iets als ♥HVB92 beslist zult uitkomen met ♥H! We vertrouwen
onze ogen meer dan de bieding van tegenstanders …
Stelling 7
Je kunt in de meeste gevallen beter niet met een aas uitkomen als je de heer
niet hebt.
GOED!
Uitkomen met een enkel aas (dus zonder aangrenzende heer)
schenkt de leider een extra slag als hij één of beide onderliggende
plaatjes in handen heeft.
Dummy
Vxx
Jouw hand
Partner
Axx
B 10 x x
Leider
Hxx
Na jouw A-uitkomst kan de leider probleemloos de vrouw en de
heer maken. Beter is het om van deze kleur af te blijven. Want
ook uitkomen met een x verzekert de leider van twee slagen.
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Stelling 8
Met een even aantrekkelijke klaveren- als ruitenkleur kun je na het
biedverloop:
West
Oost
1SA
2♦*
2♥*
3SA
het beste uitkomen met klaveren.
GOED!
In klaveren kun je van partner meer verwachten dan in ruiten.
Met voorkeur voor een ruitenuitkomst had hij wests kunstmatige
2♦-bod beslist gedoubleerd (als uitkomstdoublet).
Stelling 9
Als wordt gespeeld in de tweede kleur van de openaar, is een
troefuitkomst vaak gewenst.
GOED!
De partner van de openaar bewijst met voorkeur voor openaars
tweede kleur dat hij kort is in de openingskleur. Dat duidt op
aftroevers en dat voorkom je graag met een troefuitkomst.
Stelling 10
Als je tegenstanders jouw manchecontract uitnemen met een contract dat
waarschijnlijk down gaat (redbod), kan troefuitkomst een uitstekende optie
zijn.
Goed!
Met te weinig puntenkracht hoog bieden duidt op een grillige
verdeling met aftroefkansen. Ook zal de troefkleur solide zijn,
waardoor je uitkomst in de troefkleur waarschijnlijk geen slag
weggeeft.

Oefenspel … 
West
1♦
pas

Noord
1♠
pas

Oost
1SA

Zuid
pas

Jij mag uitkomen tegen oosts 1SA-contract.
Jouw zuidhand
♠B73
♥AHB92
♦654
♣87
Hoe probeer je het de leider zo lastig mogelijk te maken?
Ik geef een overpeinzing.
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Oefenspel … Overpeinzing
West
1♦
pas

Noord
1♠
pas

Oost
1SA

Zuid
pas

Jij mag uitkomen tegen oosts 1SA-contract.
Jouw zuidhand
♠B73
♥AHB92
♦654
♣87
Hoe probeer je het de leider zo lastig mogelijk te maken?
Voordat we uitkomen maken we een inschatting van partners kracht. Dat is
niet al te moeilijk. OW houden het met 1SA voor gezien. Dat duidt op 20-24
punten. Na aftrek van onze plaatjes mogen we bij partner 8-12 punten
verwachten. En partners volgbod van 1♠ benadrukt de juistheid van ons
rekenwerk.
Dilemma
De vraag is nu, kiezen we voor een uitkomst in partners kleur of in onze
fraaie hartenkleur?
Angst?
We doen uiteraard niet aan blindelings in partners kleur uitkomen uit
angst voor verwijten. Een dergelijke angst maakt wel een heel andere
actie noodzakelijk: een gesprek met partner over ‘onze’ opstelling naar
elkaar.
Wat heeft de leider (niet)?
Terug naar het spel. Wat tégen een uitkomst in partners schoppen pleit,
is het 1SA-bod van oost. Dat belooft immers opvang in de
schoppenkleur.
Interessant is ook wat we van oost mogen verwachten in de
hartenkleur. Als OW het steeds populairdere ‘negatief doublet’ spelen,
zou oost een 4-kaart harten kunnen aangeven met ‘doublet’. 1SA zou
dan een 4-kaart harten kunnen ontkennen. Kúnnen, omdat oost mét
een 4-kaart harten én opvang in schoppen partner west misschien
graag lucht geeft met zijn schoppenopvang en daarom zijn 4-kaart
harten verzwijgt.
Tot slot van onze overpeinzing zouden we het heel fijn vinden als onze aan
slag gekomen partner harten naspeelt…
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Oefenspel … Uitkomst
West
1♦
pas

Noord
1♠
pas

Oost
1SA

Zuid
pas

Jij mag uitkomen tegen oosts 1SA-contract.
Jouw zuidhand
♠B73
♥AHB92
♦654
♣87
Hoe probeer je het de leider zo lastig mogelijk te maken?
Begin met ♥A! Omdat je dat nooit zult doen zonder de heer, weet partner
meteen wat van hem wordt verwacht zodra hij mag voorspelen.
En daarna ♠3. Van een 3-kaart met slechts één plaatje de laagste.
Als je de regels voor de uitkomst in partners kleur lastig kunt onthouden, heb
ik een tip voor je: kom net zo uit als in een ongeboden kleur!
Als bij dummy ♥Vx verschijnt draai je na ♥A natuurlijk al je hartens af,
rekenend op een 3-kaart harten bij de leider.

Bridge Service, Bridge Training 577, 14 augustus 2014, rob.stravers@upcmail.nl

7

Voor de meer gevorderde spelers
We gaan nog even door met tegenspelen.
Spel 1, Oost gever, OW kwetsbaar
West

Noord

2♦
4♥

pas
pas

Oost
1♥
3♦
pas

Zuid
pas
pas
pas

Jij zit op de zuidzetel en hebt de eer om te mogen uitkomen.
Welke uitkomst geeft de grootste kans op succes?
♠
♥
♦
♣

65
V6543
2
AVB92
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Spel 1 Het winnend tegenspel
West

Noord

2♦
4♥

pas
pas

Oost
1♥
3♦
pas

Zuid
pas
pas
pas

Jij zit op de zuidzetel en hebt de eer om te mogen uitkomen.
Welke uitkomst geeft de grootste kans op succes?
Met veel troeven tegen hoop je op zogenaamde troefpromotie. Dat is
niets anders dan een extra troefslag maken dankzij meer troefkaarten dan de
leider. En dat bereik je door de leider jouw kleur te laten aftroeven. Daarom
start je met veel troeven tegen het liefst met jouw langste kleur.
En omdat we tegen een troefcontract liever niet onder een aas uitkomen,
leggen we meteen ♣A op tafel.

♠
♥
♦
♣

AV7
B 10 9
HVB6
H43

♠
♥
♦
♣

H8432
10 9 8 7
8765

Jouw zuidhand
♠65
♥V6543
♦2
♣AVB92

♠
♥
♦
♣

B 10 9
AH872
A543
10

Zodra je aan slag bent (met ♥V) speel je ♣V na. De leider wint die slag met ♣H, en
moet het volgende klaverennaspel troeven, waarna jij een troefkaart meer hebt
dan de leider. Je maakt twee troefslagen, ♣A en partner ♠H.
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Spel 2
West
1SA
pas

Noord
2♠
pas

Oost
5♣

Zuid
pas

Partner belooft met zijn 2♠ minstens een sterke 5-kaart schoppen.
Je kiest met deze zuidhand voor de uitkomst van ♠H.
Dummy west
Leider oost
♠ 10 9 8 7
♥H5
♦AHV8
♣HB6
Jouw zuidhand
♠H5
♥V8432
♦ B 10 9 3 2
♣5
Partner noord speelt ♠V bij en de leider ♠4.
Met welke kaart begin je de tweede slag?
Ik geef een overpeinzing.
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Spel 2 Overpeinzing
West
1SA
pas

Noord
2♠
pas

Oost
5♣

Zuid
pas

Partner belooft met zijn 2♠ minstens een sterke 5-kaart schoppen.
Je kiest met deze zuidhand voor de uitkomst van ♠H.
Dummy west
Leider oost
♠ 10 9 8 7
♥H5
♦AHV8
♣HB6
Jouw zuidhand
♠H5
♥B8432
♦ B 10 9 3 2
♣5
Partner noord speelt ♠V bij en de leider ♠4.
Met welke kaart begin je de tweede slag?
Dat hangt helemaal af van het beeld dat je hebt van wat leider oost in handen
heeft. Dat hij liever 5♣ speelt dan 3SA, maakt in ieder geval duidelijk dat hij
een zeer grillige hand heeft, dus veel klaveren en heel kort in één of twee
bijkleuren. Stel dat de leider een achtkaart klaveren heeft, dan heeft hij met
wests ruitens elf slagen – dus zijn contract – in handen.
Met ♠A in handen had de leider de eerste slag beslist gewonnen. Met ♠A in
handen wist partner noord dat onze ♠H deze slag zou winnen. Wat ook opvalt
is dat partner ♠V bij speelt, een onnodig hoge schoppenkaart.
Moeten we dat opvatten als een positief signaal om schoppen door te spelen?
Dat lijkt toch overbodig; zeker na het winnen van ♠H weten we dat noord
zeer bemiddeld moet zijn in de schoppenkleur.
Maar als het geen smeekbede is om schoppen door te spelen, waarom zal
noord dan ♠V bijspelen?
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Spel 2 De juiste voortzetting
West
1SA
pas

Noord
2♠
pas

Oost
5♣

Zuid
pas

Partner belooft met zijn 2♠ minstens een sterke 5-kaart schoppen.
Je kiest met deze zuidhand voor de uitkomst van ♠H.
♠AVB632
♥AV6
♦765
♣7
Dummy west
♠ 10 9 8 7
♥H5
♦AHV8
♣HB6
Jouw zuidhand
♠H5
♥B8432
♦ B 10 9 3 2
♣5

Leider oost
♠4
♥ 10 9 6
♦4
♣ A V 10 9 8 4 3 2

Met ♠V smeekt partner om in de hoogste van de twee bijkeuren te spelen.
Om twee redenen. Hij weet dat áls jij nog een schoppenkaart hebt, de leider
de tweede schoppenslag kan – en beslist zal – troeven. En dat als je geen
schoppen meer hebt je de tweede slag harten speelt; de hoogste van de twee
andere bijkleuren.
Zonder die harteninteresse had partner noord je ♠H zonder twijfel
overgenomen met ♠A en schoppen doorgespeeld. Met het bijspelen van ♠V
geeft hij dat ook duidelijk aan.
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Lezers Mailen

Biedserie gevraagd
Spel 10
O/A

HVB1086
VB4
B
VB8

95
N
963
W
H986
10765 Z

O

A42
A1075
AV1042
9

73
H82
753
AH432
Dag Rob,
Kun jij uitleggen hoe deze handen moeten bieden. Oost opent met 1♦, Zuid
volgt met 2♣. Wat moet Noord vervolgens bieden?
West
Rob:

Noord

Oost
1♦

Zuid
2♣

Gelet op de kwetsbaarheid verwacht ik van zuid geen al te licht 2♣-bod.
Een ander positief punt is mijn aansluiting in partners geboden 5+kaart
klaveren en de redelijk gesloten schoppenkleur.
Dat maakt 4♠ toch wel heel kansrijk, mits zuid wat schoppens
meeneemt. Door mijn uiterst voorzichtige karakter houd ik mij (met
grote moeite) in: 3♠…

AdvG:
Ik zou ook 3♠ bieden, dat is dus een sprong in een nieuwe kleur. Dit is
inviterend voor 4♠ en nodigt partner uit met wat overwaarde de
manche te bieden. Maar die overwaarde is er beslist niet. Trouwens ik
vind persoonlijk de zuidhand te zwak voor een kwetsbaar volgbod op 2niveau. In onze jeugd leerden we de regel van 2 en 3, die met zich
meebrengt dat een kwetsbaar volgbod op 2-niveau 6 speelslagen telt.
Ik zie er maar 4. Ja, we bieden wat agressiever dan vroeger maar
toch…. Na een gevoelig strafdoublet word je weer voorzichtiger. Maar ik
weet het, hier vroeg je niet naar.
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Rob:

Inderdaad heeft de inflatie ook toegeslagen aan de bridgetafel. Daar
komt als verzachtende omstandigheid bij dat ‘vroeger’ een volgbod op
2-hoogte kon worden voorzien van een strafdoublet. Dat risico is
tegenwoordig een stuk kleiner; de meeste doubletten op 2-hoogte zijn
niet voor straf.
Wat het 2♣-bod ook heel aantrekkelijk maakt is de maximale biedruimte
die zuid wegneemt na oosts 1♦. Veel meer dan na een 1♠-opening; dan
ligt de grootste waarde meer in het tegenspel; vooral als partner moet
uitkomen.

Leider speelt voor de beurt bij
De volgende situatie doet zich voor:
Uitkomst:
♣2
Blinde:
♣3
Leider in 4de hand: legt ♣9, voordat de 3de hand een kaart heeft
bijgespeeld.
Hoe word de leider bestraft?
Rob:

Ik denk niet aan straffen . Klaverennegen ligt en de
rechtertegenstander kan daar zo mogelijk zijn voordeel mee doen.

Reactie vragensteller:
Sorry Rob,
In feite is mijn vraag: mag de leider zijn kaart terug nemen tot zijn
rechtertegenstander heeft bijgespeeld?
Rob:

Ha, ha, ha, dat dacht ik al .
En die wens van de leider verpakte ik al in mijn antwoord . Want dat
zou wel effe lekker worden! Eerst de negen spelen om te kijken wat de
rechterspeler legt, en dan zo goedkoop mogelijk die slag winnen!
Wat lezen wij in spelregel 57 C 2?

Ron:

Een voortijdig gespeelde kaart (geen voorgespeelde kaart) door de
leider uit een van beide handen is een gespeelde kaart en mag niet
teruggenomen worden.
Dit begint te lijken op de "alcatraz coup".
Dummy heeft ♠H en ♠B. Leider heeft ♠A en ♠10.
Leider speelt uit de dummy ♠B en voordat de rechtertegenstander kan
bijspelen gooit hij een ruiten.
Rechts gooit bij en dan "ontdekt" de leider zijn verzaking.
Afhankelijk van wat rechts heeft bijgegooid legt hij nu een kleintje of
het aas. De ruiten gaat straffeloos terug.
Als je zoiets een tweede keer flikt hoor je thuis in de inrichting waar
deze coup haar naam aan ontleent.
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Twee onregelmatigheidjes
Er gebeurde aan tafel volgens mij twee onregelmatigheden.
1. Gedekte uitkomst wordt na enig nadenken terug in de hand
genomen en andere kaart gespeeld.
2. Leider speelt uit de hand ♠B voor, op tafel liggen twee kleine
schoppens ♠H was al weggespeeld.
De volgende speler neemt een kaart uit de hand en deze wordt
op de tafel vastgehouden (geen beeldzijde te zien) en na lang
nadenken wordt de kaart weer terug in de hand gestopt en een
kleine schoppen gegooid. Partner neemt daarna de slag met
♠Aas en speelt schoppen na voor ♠V; de teruggestoken kaart.
Hoe los je dit op?
Vraag 1. art. 41 A weet ik wel uit leggen
vraag 2. het gaat er om of dit een gespeelde kaart betreft en om de
informatie uit deze handeling.
art. 45 A zegt:
Elke speler, behalve de blinde, speelt een kaart door haar uit
zijn hand te nemen en met de beeldzijde naar boven direct
voor zich op tafel te leggen.
En verder staat bij:
C.1. dat de kaart zo gehouden moet zijn dat zijn partner de
beeldzijde zou kunnen zien.
Dus.... niet gespeeld?
Ron:

Inderdaad niet gespeeld, maar wel ongeoorloofde informatie dat partner
kennelijk iets van plan is en door een andere kaart te spelen ook aan te geven
dat er minstens twee kaarten in die kleur zijn.

Bij 4. a lees je dan weer een kaart moet gespeeld worden als een
speler haar aanduidt als een kaart die hij wil spelen. Op tafel
vasthouden is dat zo’n aanduiding???
En er is ongeoorloofde informatie art. 16.A
Kortom hoe los je dit het best op???
Ron:

4a gaat over mondeling aanduiden. Dat geldt dus voor de leider aan de
dummy. Een uitzondering is bijvoorbeeld als je met de ober staat af te
rekenen en meldt dat je de 10 speelt. Die geldt dan als gespeeld. Een
kaart die je wel uit de waaier pakt, maar niet laat zien is niet gespeeld.
Nadat partner de slag heeft gewonnen kijken we of er een redelijk
alternatief is om door te spelen. Als hij twee keuzes heeft, moet hij de
keuze nemen die niet ingegeven zou kunnen zijn door de OI. Als hij dus
een alternatief heeft, mag hij geen schoppen doorspelen.
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Verder hebben we het uitgebreid gehad over art. 42 rechten van de blinde en
dan m.n. over B.1
Zij had destijds op cursus een aantekening hierbij gezet: straffeloos?
Ron:

Inderdaad straffels als aan de voorwaarden wordt voldaan

Dit is een beperkt recht en verwijst naar art. 43 en dan kom je via A.1(b) bij B.
2(b)
Het leest erg moeilijk vooral omdat bij art. 43 dan weer staat m.u.v. de bepalingen
in art. 42
Bij Arbitreerwijzer (stroomschema) gaat dat gemakkelijker.
Je komt op een voldongen verzaking uit.
Kun je dit , het lezen van art. 42 en 43, goed op een rijtje zetten, zodat ik dat
goed kan uitleggen?
Ron:

In art 42 staan de rechten en 43 de overtredingen. Als de blinde op eigen
initiatief in de kaart van de tegenstanders heeft gekeken of de blinde heeft de
hand van de leider ingezien, dan vervalt het recht om te informeren naar een
verzaking. En dan treedt 43 in werking.

De volgende vraag is: Als dat zo is waarom zou je dan die vraag als dummy gaan
stellen?
Ik zelf kan daar maar één voordeel bij bedenken.
Als de verzaker de slag haalt moet hij 2 slagen afstaan
Als de gecorrigeerde slag niet door de verzaker is gehaald is wordt er 1 slag over
gedragen.
Is dat de reden?
Ron:

Dummy mag voorkomen dat het erger wordt. Op het moment dat dummy
naar de verzaking informeert, is deze nog niet voldongen en moet dus hersteld
worden. De leider krijgt geen strafkaart, dus de verzaking wordt zonder
verdere rechtzetting opgelost. Als de verzaking voldongen is, moeten er
eventueel slagen worden overgedragen.
Maar als de dummy 42 heeft overtreden, wordt de verzaking (als dummy
daarnaar informeert) wel hersteld, maar die slag geldt als een voldongen
verzaking. En inderdaad, als de leider de gecorrigeerde slag maakt, moet hij
toch 2 slagen overdragen.
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