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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 607, 9 april 2015 
 
Redactie: 

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

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.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. 

 
Zomaar een paar biedingen… 
Geen tekst vooraf, wel lieslaarzen aan, want we stappen meteen in het biedmoeras! 
 
Spel 1 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
♠ A V 2  1SA  pas  2♦*  pas 
♥ 3 2   2♥*!! 
♦ H V 10 9 5 4 
♣ A B 
 
Vraag 1: Vanwege je 16 punten opende je 1SA met deze westhand,  
  ondanks de twee doubletons. Je partner alerteerde je  

1SA-opening niet, en op je systeemkaart staat bij SA-opening 
‘SA-verdeling’. Is er sprake van een overtreding? 
 

Vraag 2: Je alerteerde het 2♦-bod van jouw partner en gaf - geheel 
volgens de afspraak - als uitleg: Jacoby voor de hartenkleur.  
Wat bied je? 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 2 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 ♠ A 4   1♦  1♠  doublet pas    
 ♥ 5 4 3 2  ?? 
 ♦ H V B 9 2 
 ♣ H 8  
 
 Voor welk rebid kies je met deze westhand? 
 
Spel 3 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 ♠ H B 9 3 2      1♦  pas 
 ♥ 4 3 2  1♠  pas  2♣  pas 
 ♦ A H   ?? 
 ♣ V 3 2 
 
 Voor welk rebid kies je met deze westhand? 
 
Spel 4 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid  
 ♠ H 8 6    1♥  1♠  pas 
 ♥ 10 3 2  ?? 
 ♦ H V B 3 
 ♣ V 5 4 
 
 Wat is jouw eerste biedactie met deze westhand? 
 
Spel 5 
 ♠ A 2         1♦ 
 ♥ H V B 9 8  1♥  pas  2♦  pas 
 ♦ 7 6 4  ?? 
 ♣ A B 3  
 
 Welk biedkaartje pak je in je tweede biedbeurt met deze westhand? 
 
 
Tot zover deze vijf spellen. Geef jouw biedingen, en vergelijk die in de eerste plaats 
met de biedingen die jouw vaste bridgepartner op deze spellen zou loslaten. En 
vergelijk vooral jullie verklaringen van de gekozen biedkaartjes. 
 
Veel minder belangrijk is mijn visie. Die geef ik dan ook pas op het volgende blad. 
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Mijn biedingen 
 
Spel 1 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
♠ A V 2  1SA  pas  2♦*  pas 
♥ 3 2   2♥*!! 
♦ H V 10 9 5 4 
♣ A B 
 
Vraag 1: Vanwege je 16 punten opende je 1SA met deze westhand,  
  ondanks de twee doubletons. Je partner alerteerde je  

1SA-opening niet, en op je systeemkaart staat bij SA-opening 
‘SA-verdeling’. Is er sprake van een overtreding? 
 

Antwoord 1: 
Er is géén sprake van een overtreding. In de Alerteerregeling 
staat dat zonder alerteerverplichting met een lage 6-kaart 1SA 
mag worden geopend. 
 

Vraag 2: Je alerteerde het 2♦-bod van jouw partner en gaf - geheel 
volgens de afspraak - als uitleg: Jacoby voor de hartenkleur.  
Wat bied je? 

   
  Antwoord 2: 

Met het ruitensextet oogt een pas misschien best wel even 
aantrekkelijk. Maar er is geen sprake van dat je aan die verleiding 
mag toegeven. Partner oost kan voldoende kracht hebben de 
manche of zelfs voor slem! Dus braaf 2♥ bieden! Zowel 2♦ als 2♥ 
moet worden gealerteerd. 
 

Spel 2 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 ♠ A 4   1♦  1♠  doublet pas    
 ♥ 5 4 3 2  2♥!! 
 ♦ H V B 9 2 
 ♣ H 8  
 
 Voor welk rebid kies je met deze westhand? 
 

2♥ is het correcte rebid, mits oost met zijn doublet minstens een 4-kaart 
harten belooft! Dit doublet noemen wij het ‘negatief doublet’. Stem deze 
afspraak dus goed af met je partner. Want zonder die hartenkwartetgarantie 
zou jouw 2♥-bod een nieuwe kleur zijn en daardoor extra kracht beloven 
(reverse). 
   West  Noord Oost  zuid 
   1♦  1♠  1SA  pas 
   2♥ 
In dít biedverloop belooft west minstens 17 punten omdat west dan op 2-
hoogte een nieuwe kleur biedt die hoger is dan zijn openingskleur. 
 



Bridge Service, Bridge Training 607, 9 april 2015, rob.stravers@upcmail.nl    4 
 

 
 
Spel 3 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 ♠ H B 9 3 2      1♦  pas 
 ♥ 4 3 2  1♠  pas  2♣  pas 
 ♦ A H   2♥*!! 
 ♣ V 3 2 
 
 Voor welk rebid kies je met deze westhand? 
 

Een lastige situatie. Met oost openingshand mee weet je dat er 
voldoende gezamenlijke kracht is voor een manchecontract. Je hebt  
alleen nog geen idee waarin. Op 2♠ zou partner mogen passen, en 3♠ 
belooft toch wel een 6-kaart. Met een 3-kaart schoppen bij partner wil 
je 4♠ spelen, en met minder én hartenopvang 3SA. Met 2♥ bied je 
‘Vierde Kleur’. Daarvan is de enige boodschap: partner, ik wil de 
manche, maar ik weet nog niet waarin! Vertel iets meer over jouw 
hand. 
Met een 3-kaart schoppen kan partner schoppen bieden. Kortom, de 
kans is zeer groot dat je na partners volgende bod genoeg weet voor de 
aantrekkelijkste speelsoort. 

 
Spel 4 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid  
 ♠ H 8 6    1♥  1♠  pas 
 ♥ 10 3 2  2♥*!! 
 ♦ H V B 3 
 ♣ V 5 4 
 
 Wat is jouw eerste biedactie met deze westhand? 
 

Na partners volgbod weet je nog weinig over diens kracht. Hij kan 7 
punten hebben, maar ook 15. Een bijzonder weldadig werkende 
afspraak kan zijn om met minstens 10 punten mee en een 3-kaart in 
partners kleur, de kleur van de tegenpartij te bieden. Ook deze afspraak 
moet je goedd afstemmen met je partner! 

 
Spel 5 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid  
 ♠ A 2         1♦ 
 ♥ H V B 9 8  1♥  pas  2♦*  pas 
 ♦ 7 6 4  4♥!! 
 ♣ A B 3  
 
 Welk biedkaartje pak je in je tweede biedbeurt met deze westhand? 
 

Dit is een mogelijk vervolg van de afspraak die we bij spel 4 noemden. 
Partner oost belooft minstens 10 punten met een 3-kaart steun in 
harten. Meer hoeven we met deze westhand niet te weten!   
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Tegenspelinzicht 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♠  pas  2♥  pas 
4♥  pas  pas  pas 

 
 Partner noord 

Legt ♠10 
 

Dummy west 
♠ V B 9 8 7 
♥ H 7 6 
♦ H 2 
♣ A H 2 

 

Leider oost 
 
Speelt ♠3 bij. 

 Jouw zuidhand 
♠ A H 5 4 
♥ B 9 2 
♦ A 10 9 8 7 
♣ 7 

 

 
Je komt uit met ♠A. Met AH is dat meestal de aantrekkelijkste uitkomst; je 
kunt dan even rustig kijken naar de handel van dummy, waarna je kiest voor 
de voortzetting die de meeste kans geeft op destructie van 4♥! 
 
Partner noord speelt ♠10 bij en leider noord ♠3. 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Tegenspelinzicht  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♠  pas  2♥  pas 
4♥  pas  pas  pas 

 
 Partner noord 

 
♠ 10 2 
♥ 10 3 
 

 

Dummy west 
♠ V B 9 8 7 
♥ H 7 6 
♦ H 2 
♣ A H 2 

 

Leider oost 
 
♠ 6 3 
♥ A V 8 5 4 
 

 Jouw zuidhand 
♠ A H 5 4 
♥ B 9 2 
♦ A 10 9 8 7 
♣ 7 

 

 
Je komt uit met ♠A. Met AH is dat meestal de aantrekkelijkste uitkomst; je 
kunt dan even rustig kijken naar de handel van dummy, waarna je kiest voor 
de voortzetting die de meeste kans geeft op destructie van 4♥! 

 
Partner noords ♠10 duidt op een 2-kaart schoppen. Omdat hij van een 2-
kaart eerst de hoogste zal bijspelen. Dat betekent dat je leider oost ook kunt 
inschatten op een schoppenkoppel. 
 
Het dilemma dat nu zou kunnen ontstaan is: moet je nu wel of niet ♠H en een 
lage schoppen naspelen om partner te laten aftroeven, wetend dat de leider 
dan kan overtroeven.  
Om de goede keus te kunnen maken moeten we ons proberen voor te stellen 
wat er kan gebeuren als we dat tóch doen?   
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Tegenspelinzicht 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♠  pas  2♥  pas 
4♥  pas  pas  pas 

 
 ♠ 10 2 

♥ 10 3 
♦ B 6 5 4 3  
♣ 9 8 6 3 

 

Dummy west 
♠ V B 9 8 7 
♥ H 7 6 
♦ H 2 
♣ A H 2 

 

Leider oost 
♠ 6 3 
♥ A V 8 5 4 
♦ V 
♣ V B 10 5 4 

 Jouw zuidhand 
♠ A H 5 4 
♥ B 9 2 
♦ A 10 9 8 7 
♣ 7 

 

 
Je komt uit met ♠A. Met AH is dat meestal de aantrekkelijkste uitkomst; je 
kunt dan even rustig kijken naar de handel van dummy, waarna je kiest voor 
de voortzetting die de meeste kans geeft op destructie van 4♥! 
 
Inderdaad is de juiste weg om - na ♠AH - partner noord de derde schoppen 
te laten aftroeven. Maar… noord moet dan wel troeven met zijn hóógste troef. 
Dat noemen we een ‘uppercut’. De leider zal dan moeten overtroeven met 
♥V. En dat creëert een troefslag voor jou! 
 
Siger: 

Er zit nog wel een addertje onder het gras.  
Na het spelen van ♠AH, schoppen getroefd en overgetroefd, is er 
inderdaad een troef van je gepromoveerd. Maar de leider kan nu één 
keer (twee keer mag ook) troef trekken en op ♠V zijn ♦V weggooien. Jij 
maakt nog een troefslag, maar ♦A maak je niet meer. Daarom moet je 
vóór de schoppenaftroever ook ♦A spelen. 

 
Speel dus ♠A, ♠H, ♦A én ♠4. Partner noord troeft met ♥10 en jij zal later de 
downslag voor je rekening nemen met ♥B.  
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Lezers Mailen 
 
Claim… 

Zuid speelt 3SA, heeft al vijf slagen gewonnen; dummy won de vorige slag 
met ♦B. 
    ♠ - 
    ♥ A 3 

♦  
♣ 10 8 

♠ 8 5    ♠ - 
♥ 8    ♥ 5 
♦ 9    ♦ - 
♣ -    ♣ B 9 2 

♠ - 
♥ H V 7 2 
♦ - 
♣ - 

Zuid legt nu zijn kaarten op tafel en claimt de overige slagen zonder te 
vertellen hoe hij de resterende slagen denkt te maken. 
     Nu is mijn vraag : Mag Oost eisen om klaveren te spelen voor 2 down nu 
leider zuid meteen al zijn kaarten laat zien? 
Zonder duidelijk speelplan wordt elke twijfel toch in het nadeel van de claimer 
uitgelegd. Moeilijke beslissing voor de arbiter of niet. 
 
Rob: 

Ik blaas eerst een misverstand op. Als de leider claimt maakt het niet 
uit of hij daarbij wel of niet zijn hand open legt! Na een claim van de 
leider wordt namelijk niet verder gespeeld! 
 
Wat wel verschil kan maken is of de leider claimt met of zonder 
toelichting. Met een toelichting als: ‘Ik maak nu alle hartens’, zal 
niemand zeggen: ‘OK, begin dan maar met ♥3.’ 
 
Zonder deze toelichting moet de arbiter inschatten wat de leider zou 
hebben gedaan als hij niet had geclaimd. Dat lijkt mij in dit spel geen 
probleem met deze sterke hartenkleur. Dat de tegenspelers hopen op 
iets moois ligt voor de hand, maar dat de leider toch wel weet dat na de 
derde hartenslag alle ontbrekende hartens wel zijn gevallen, zal zelfs 
een nog heel onervaren bridger zien. 
 
Twijfel je als arbiter, dan kun je aan de leider vragen wat hij in harten 
en klaveren verwacht bij de tegenspelers. Komt daar een duidelijk ‘twee 
hartenkaarten’ uit, en ‘klaverboer’, dan zijn alle partijen gerustgesteld. 
Als hij niet het aantal hartens weet, en ook niet zeker of er nog een 
hoger klaverenplaatje in zit, dan kun je een klaverenvervolg niet 
uitsluiten, en wordt het resultaat zelfs -3! 
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Biedvraag 

Vraag 1 
 
Partner   Ik 
♠ ♠ ♠ ♠   ♠ ♠ ♠ ♠ 
♥ ♥ ♥ ♥   ♥ ♥ ♥ 
♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦ ♦ 
♣ ♣    ♣  ♣ 
14 ptn.   18 ptn. 
 
    1♦ 
1♥    2SA 
4SA    (4 azen) 
6SA 
 
Dit ging maar net goed. 
 
Ik beweer dat mijn partner na 2SA 3♠ moet bieden. 
Wat ik nu ook bied, 4♠ of 3SA (zou 4-kaart schoppen ontkennen): hij moet 
dan 4SA bieden. 
 
Mij partner beweert dat ik eerst mijn schoppen moet bieden, omdat kleuren 
op 1-niveau niet overgeslagen moeten worden. 
 
Ik kan in plaats van 2SA, 2♠ doen (reverse, 16+) mijn partner weet dus niet 
dat ik 18 punten heb. 
Als hij nu 4SA biedt is dat gokken. Toch?? 
 
Met eerst 2SA en hij 3♠ nemen we geen enkel risico. 
Hoe kan ik hem overtuigen? 
 
Rob: 

Om met jouw laatste vraag te beginnen… Als twee mensen, dus ook 
bridgers, twee verschillende visies hebben, en één van hen is overtuigd 
van zijn gelijk, dan is er maar één middel waarmee de ander kan 
worden overtuigd. Afstand nemen van je eigen stelling en volledig 
meegaan in de opvatting van de ander. En als je dan een uitstekend 
beeld hebt van partners visie, zijn er twee mogelijkheden. 
1. Je deelt zijn mening; die van jou zet je bij het afval. 
2. Je ziet nog een nadeel/probleem, en vraagt partner hoe hij die 

oplost. 
Door jouw bereidheid je volledig te verdiepen in de gedachtewereld van 
je partner, verplicht je hem minstens zo actief mee te kijken naar het 
probleem dat jij nog ziet. 
 
Dan de biedvraag. 
 
Spreek samen af om na de bekende 18/19-puntensprong van 2SA 3♣ 
als een soort vraagbod te gebruiken.  
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Dus: 
  1♦ 
1♥  2SA 
3♣* 
Daarop antwoord jij 3♠, waarmee je hele verdeling duidelijk is. 

 
Biedvraag 

Ik heb 5 ruiten- en 4 hartenkaarten;18 punten en een 5-4-2-2-verdeling. 
 
Ik open met 1♦, Partner 1♥ (heeft 14 punten). 
 
Vraag 1: Moet ik nu wel 2♥ (reverse)  bieden of 2SA (zie vraag 3) 
 
Vraag 2: Stel dat ik 3♥ bied. Hoeveel punten is dat dan? 
 
Vraag 3: Of moet ik 2SA bieden?  
 
Ik denk dat 2SA misgaat, want mijn partner biedt dan 4SA denk ik, en 
kunnen we de hartenslem missen. 
 
Rob: 

 
Vraag 1, 2 en 3 

1♦ 1♥ 
4♥ 

 
Met 2♥ bied je een door partner geboden kleur. Om die reden kan 2♥ geen 
reverse zijn. 2♥ belooft een ‘gewone’ opening, met te weinig kracht om aan 
een manche te denken. Je biedt alleen maar omdat je partner nog wél 
genoeg in huis kan hebben voor iets mooiers dan een deelscore. 
 

Een reversebieding is alleen mogelijk in een nieuwe kleur. Dus 
bijvoorbeeld: 
 1♦ 2♣ 
 2♥ 

 
Of: 

1♦ 1SA 
2♥ 

 
Voor 3♥ is je hand te sterk. Daarmee vertel je dat je negen slagen kunt 
maken met minimumkracht bij partner (6-7 punten). Met 8/9 punten moet 
partner 4♥ uitbieden. Met 6/7 punten zal hij passen, terwijl je dan óók de 
manche wilt. 
 
Het 2SA-rebid kun je met deze hand beter overslaan als je in één klap kunt 
bieden wat je op grond van wat je nu weet wilt spelen, bied je dat! Partner 
zal dan met 14 punten mee het beslist niet bij 4♥ laten!  
 
Ad: Ik bied beslist 4♥. Daarmee geef je 18-19 p aan en 4-krt harten. Dan is 
het woord weer aan partner. Met 2SA ontken je hartensteun. 
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Alerteervraag 

Tegenwoordig wordt veel geopend met 1♣ met hiermee de vraag aan partner 
heb je een 5-kaart hoog? Dit wordt gealerteerd door partner. 
 
Partner heeft een 5-kaart schoppen en geeft 1♠ aan. Moet dit ook gealerteerd 
worden of niet? 
Wij hadden gisterenavond hier een discussie over.  
 
Rob: 

1♥/♠ na partners 1♣-opening, belooft normaal minstens een 4-kaart 
schoppen. Als jij met jouw partner afspreekt dat jullie 1♥/-♠ minstens 
een 5-kaart belooft, is dat informatie die de tegenstanders ook moeten 
weten. Dus… alerteren! 
 

 
 

 
 
 


