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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 708 van 22 juni 2017 
 
Redactie: 

Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck 
en Rob Stravers (eindredactie) 
 

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl  
               

De Bridge Training is gratis!  
Alleen als je toch graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: 
rekeningnummer: NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers  
(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 door zoveel mogelijk 
donateurs in te loten. 

 

Het mooie van SA-contracten 
 
Het belangrijkste en mooiste van ons mensdom is: communiceren. Dat bewijst 
ook wel de zwaarste straf die wij kennen: eenzame opsluiting. 
 
Ook voor tegenspelers in bridge is goede communicatie meestal van 
levensbelang. En zoals dat nu eenmaal gaat in de sport, alle beoefenaren 
willen na de wens: ‘Prettige wedstrijd’, het de tegenstanders zo lastig mogelijk 
maken. Alle kleuren in een SA-contract zijn even belangrijk, er is geen 
superieure (troef)kleur. Dat maakt de communicatie in een SA-contract nóg 
belangrijker dan in de troefcontract.  
Dus is het zeker niet gek om als leider de communicatie tussen de 
tegenspelers met alle liefde op z’n minst te verstoren en het liefst te 
verbreken! Probeer met dat heilig doel naar de volgende spellen te kijken. 
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Spel 1 
♠ 3 2   West  Noord Oost  Zuid 
♥ H 3 2        1♦ 
♦ H 3 2  1♠  2♣  pas  2SA 
♣ A H B 10 7 pas  3SA  allen passen  

     
♠ A 5 4 
♥ A 6 5 4 
♦ A 6 5 4 
♣ 9 8  
 
Jij speelt als zuid 3SA. 
West start met ♠H. 
 
Hoe timmer je jouw speelplan in elkaar? 
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Spel 1  Hint 
 

♠ 3 2   West  Noord Oost  Zuid 
♥ H 3 2        1♦ 
♦ H 3 2  1♠  2♣  pas  2SA 
♣ A H B 10 7 pas  3SA  allen passen  

     
♠ A 5 4 
♥ A 6 5 4 
♦ A 6 5 4 
♣ 9 8  
 
Jij speelt als zuid 3SA. 
West start met ♠H. 
 
Hoe timmer je jouw speelplan in elkaar? 
 
Je telt zeven vaste slagen: ♠A, ♥AH, ♦AH en ♣AH. 
En je hoeft geen speciale gave te hebben om te zien dat de klaverenkleur de 
extra slagen moet leveren. 
 
Tegelijk zie je het schoppengevaar. Zodra OW na jouw ♠A aan slag komen, 
staat de deur wagenwijd open voor een serie schoppenverliezers. 
 
West heeft minstens een 5-kaart schoppen; oost heeft er dan maximaal drie. 
Omdat je over west gaat snijden op ♣V, kan west niet in klaveren aan slag 
komen. Oost wél. En als oost aan slag kómt, wil hij maar één ding: schoppen 
terugspelen. 
 
Aan jou de eer om met jouw speelplan de schoppencommunicatie volledig af te 
sluiten. Jouw heilig doel is: ervoor zorgen dat áls oost aan slag komt met ♣V, 
zijn schoppen op zijn. 
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Spel 1  Speelplan 
 

♠ 3 2   West  Noord Oost  Zuid 
♥ H 3 2        1♦ 
♦ H 3 2  1♠  2♣  pas  2SA 
♣ A H B 10 7 pas  3SA  allen passen   

     
♠ A 5 4 
♥ A 6 5 4 
♦ A 6 5 4 
♣ 9 8  
 
Jij speelt als zuid 3SA. 
West start met ♠H. 
 
Hoe timmer je jouw speelplan in elkaar? 
 
Duik de uitkomst van ♠H! En als west de schoppenaanval voortzet, duik je 
wederom. De derde schoppenslag kun je niet duiken, maar na die derde slag 
zijn oosts schoppen helemaal op. Als hij ♣V heeft mag hij die maken. Daarna 
kom jij onherroepelijk weer aan slag en liggen de twee extra klaverenslagen 
binnen bereik. 
 
En als oost na ♣V tóch nog een schoppenkaart blijkt te hebben, omdat west 
ondeugend 1♠ bood op een 4-kaart? Dan heb je evenmin een probleem. West 
heeft dan ook een 4-kaart schoppen, waardoor OW slechts drie 
schoppenslagen winnen en ♣V. 
 

 
Spel 2 

♠ A H V 2  West  Noord Oost  Zuid 
♥ 3 2         1♣ 
♦ H 9 3 2  1♥  doublet* pas  1SA 
♣ A 3 2  pas  3SA  allen passen  

     
♠ 4 3 
♥ A 5 4 
♦ A B 5 4 
♣ H 6 5 4 
 
West opent de aanval met ♥H. 
Wat ben je van plan om minstens 3SA C te kunnen noteren? 
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Spel 2  Hint 
 

♠ A H V 2  West  Noord Oost  Zuid 
♥ 3 2         1♣ 
♦ H 9 3 2  1♥  doublet* pas  1SA 
♣ A 3 2  pas  3SA  allen passen   

     
♠ 4 3 
♥ A 5 4 
♦ A B 5 4 
♣ H 6 5 4 
 
West opent de aanval met ♥H. 
Wat ben je van plan om minstens 3SA C te kunnen noteren? 
 
Ook nu dreigt gevaar uit de westhoek. West zal minstens een vijfkaart harten 
hebben, waardoor minstens vier hartenverliezers dreigen. 
 
♥A tweemaal duiken doe je al dankzij het vorige spel op de automatische 
piloot. Maar dán? 
 
Je telt acht vaste slagen: ♠AHV, ♥A, ♦AH en ♣AH.  
Je zult dus na ♥A in de derde hartenslag op zoek moeten naar een extra slag. 
Die extra slag zal moeten komen uit de ruiten.  
Je weet ook dat west niet aan slag mag komen, vanwege zijn hartengeweld, en 
oost wél, omdat oost na de derde hartenslag geen harten meer kan hebben. 
 
Zónder hartengevaar van west zou je ♦H slaan, gevolgd door de snit over oost 
op ♦V. Dat is ook de kansrijkste speelwijze voor een extra ruitenslag.  
 
Maar mét het hartengevaar zit aan deze ruitensnit het grote risico dat west 
aan slag komt met ♦V. 
 
Hoe kun je de kans zo klein mogelijk maken dat west met ♦V in handen aan 
slag komt? 
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Spel 2  Speelplan 
 

♠ A H V 2  West  Noord Oost  Zuid 
♥ 3 2         1♣ 
♦ H 9 3 2  1♥  doublet* pas  1SA 
♣ A 3 2  pas  3SA  allen passen   

     
♠ 4 3 
♥ A 5 4 
♦ A B 5 4 
♣ H 6 5 4 
 
West opent de aanval met ♥H. 
Wat ben je van plan om minstens 3SA C te kunnen noteren? 
 
Je duikt de hartenaanval tweemaal; daar zijn we het over eens. 
Speel daarna ♦4 naar ♦9 … Uiteraard leg je ♦H als west ♦V speelt. 
 
Oost mag aan slag komen met ♦10, maar hij kan jou geen kwaad doen. 
Harten kan hij niet meer hebben. 
Met de ruiten 3-2 maak je nu de volgende drie ruitenslagen én daarmee jouw 
contract. 
 
Je bent alleen kansloos als west tegenzit met ♦V 10 x. Dan legt west op jouw 
♦4 zijn ♦10, die je moet overnemen met ♦H, waarna west ♦Vx heeft achter 
jouw ♦A.  

 
Spellen 3, 4 en 5      

  
Spel 3   Spel 4   Spel 5 
♠ H 2    ♠ A H 2   ♠ A H 2 
♥ 4 3 2   ♥ 4 3 2   ♥ 4 3 2 
♦ B 3 2   ♦ A 4 3 2   ♦ A 3 2 
♣ A V B 3 2   ♣ 10 9 4   ♣ A B 9 7 

          
♠ A V 3   ♠ V 4 3   ♠ V 4 3 
♥ H B 5   ♥ H B 5   ♥ H B 5 
♦ A H 5 4   ♦ H 5    ♦ H 5 4 
♣ 10 9 4   ♣ A V B 3 2   ♣ H 10 8 6 
 
In deze drie spellen speel jij 3SA. 
West komt uit met ♥6, wat lengte belooft in de hartenkleur;  
oost legt in beide spellen ♥V. 
Hoe probeer je deze drie contracten te maken? 
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Spellen 3, 4 en 5  Hints      
  
Spel 3   Spel 4   Spel 5 
♠ H 2    ♠ A H 2   ♠ A H 2 
♥ 4 3 2   ♥ 4 3 2   ♥ 4 3 2 
♦ B 3 2   ♦ A 4 3 2   ♦ A 3 2 
♣ A V B 3 2   ♣ 10 9 4   ♣ A B 9 7 

          
♠ A V 3   ♠ V 4 3   ♠ V 4 3 
♥ H B 5   ♥ H B 5   ♥ H B 5 
♦ A H 5 4   ♦ H 5    ♦ H 5 4 
♣ 10 9 4   ♣ A V B 3 2   ♣ H 10 8 6 
 
In deze drie spellen speel jij 3SA. 
West komt uit met ♥6, wat lengte belooft in de hartenkleur;  
oost legt in beide spellen ♥V. 
Hoe probeer je deze drie contracten te maken? 
 
In deze drie contracten tel je zes vaste slagen. In de spellen 3 en 4 is de 
klaverenkleur goed voor minstens drie extra slagen; zelfs vier als ♣H voor jou 
aan de goede kant zit. In spel 5 mag je rekenen op twee extra klaverenslagen; 
drie als ♣V niet dwarsligt. 
 
Er zijn slechts drie wezenlijke verschillen tussen deze drie spellen, en die zitten 
in de klaverenkleur. Als je daarin slagen wilt ontwikkelen, kan in spel 3 alleen 
oost aan slag komen en in spel 4 alleen west. In spel 5 kun je kiezen; je kunt 
zowel over west als over oost op ♣V snijden. 
 
In de eerste slag heb je al meteen een dilemma. En het mooie is dat wel of 
niet down gaan afhangt van wat je in deze eerste slag doet! 
 
Je kunt oosts ♥V overnemen met ♥H, maar je kunt ook duiken. 
 
Concentreer je op de hartenkleur én op de tegenspeler die aan slag komt als 
♣H mis zit.    ♥ 4 3 2 
   ♥ A 10 x x x   ♥ V x 
      ♥ H B 5 
 
Spel 3: alleen oost kan aan slag komen met ♣H.  

Wat kan oost aanrichten als je de uitkomst: 
- duikt 
- overneemt met ♥H 

 
Spel 4: alleen west kan aan slag komen met ♣H. 
 Wat kan west aanrichten als je de uitkomst: 

- duikt 
- overneemt met ♥H 

 
Spel 5: als je de spellen 3 en 4 doorgrondt, weet je wat het beste is … 
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Spellen 3, 4 en 5  De speelplannen      
  
Spel 3   Spel 4   Spel 5 
♠ H 2    ♠ A H 2   ♠ A H 2 
♥ 4 3 2   ♥ 4 3 2   ♥ 4 3 2 
♦ B 3 2   ♦ A 4 3 2   ♦ A 3 2 
♣ A V B 3 2   ♣ 10 9 4   ♣ A B 9 7 

          
♠ A V 3   ♠ V 4 3   ♠ V 4 3 
♥ H B 5   ♥ H B 5   ♥ H B 5 
♦ A H 5 4   ♦ H 5    ♦ H 5 4 
♣ 10 9 4   ♣ A V B 3 2   ♣ H 10 8 6 
 
In deze drie spellen speel jij 3SA. 
West komt uit met ♥6, wat lengte belooft in de hartenkleur;  
oost legt in beide spellen ♥V. 
Hoe probeer je deze drie contracten te maken? 

 
Spel 3 

Laat oost ♥V maken: duik! Oost zal dan zeker harten terugspelen, maar 
met ♥HB zul je altijd een hartenslag maken. En als oost later aan slag 
komt met ♣H, heeft hij geen harten meer! 3SA altijd gemaakt, met een 
overslag! 
Als je ♥V overneemt met ♥H, gaat het helemaal mis. Oost speelt na ♣H 
harten na, waardoor jouw ♥B5 kansloos is met ♥A10xx erachter van 
west. 
 
En als west ♥A10xx heeft, en de tweede hartenslag duikt? Dan heeft oost 
na ♣H toch nog een hartenkaart. West heeft dan echter een hartenkaart 
minder, waardoor je niet méér dan drie hartenslagen afgeeft en ♣H. Ook 
dán maak je dus je contract. 
 

Spel 4 
Nu oost niet aan slag kan komen, dus jouw harten ook niet kan fileren 
met harten door je heen te spelen, moet je ♥V overnemen met ♥H! 
Als west met ♣H aan slag komt, zit jouw ♥Bx veilig op de achterhand. 
Graag zelfs, je maakt dan 3SA+2. 
 
Als je in dit spel de uitkomst duikt, ga je de boot in! Oost speelt harten 
terug, voor wests ♥A. West gunt jou dan de derde hartenslag, om na ♣H 
genadeloos toe te slaan met nog twee hartenslagen: 3SA-1 …   

 
Spel 5 

Je maakt twee hartenslagen als je de eerste slag wint met ♥H, over oost 
snijdt op ♣V, en west na het winnen van ♣V harten naspeelt. Dan noteer 
je 3SA+1. 
De uitkomst duiken en later over west snijden op ♣V levert jou maar één 
hartenslag op. Dus kies je voor het eerste speelplan: ♥H in de eerste 
slag en over oost snijden op ♣V! 
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Lezers Mailen 
Wel of niet reverse 

Ik heb een vraagje over reverse? 
Op onze thuisbridgeavond ontstond er een discussie over het volgende:  
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♦  pas 
1♠  2♥  3♣ 
 
Is deze 3♣ reverse? 
 
Naar mijn mening niet want de 2e kleur is lager als eerste kleur en 
je wordt gedwongen naar 3 niveau. 
Wij konden het niet eens worden dus dan maar naar de "mailende 
bridgerechter". 
 

 Rob: 
Oost opent 1♦ en west belooft met zijn 1♠-bod minstens 6 punten. 
Als oost dan in zijn tweede beurt een nieuwe kleur biedt op 3-hoogte, 
kan dat geen handje zijn van gewone openingskracht. Dan zit je al snel 
veel te hoog. 
2♣ had zonder tussenbod wél gemogen, want dan zit oost nog onder de 
grens van 2 in zijn openingskleur; dat is alleen niet meer mogelijk door 
het 2♥-bod van noord.  
Dus zal oost met normale openingskracht moeten passen. 3♣ is géén 
reverse, maar wél sterk (mancheforcing) pmdat oost een nieuwe kleur 
biedt op 3-niveau. 
Als west beduidend méér heeft dan 6 punten, kan west nog een bod 
doen. 

 
Boos? 

Onlangs vroeg een collega arbiter aan mij wat mijn mening was over 
onderstaande situatie. Zij werd bij een tafel geroepen waar het spel reeds 
gespeeld was maar waar oost, achteraf, veel problemen mee had. De situatie 
was als volgt: 
Noord is leider en speelt een SA contract.  
Tijdens het uitspelen geeft Noord de blinde opdracht om een kleine klaver op 
te ruimen op een ruitenslag.  
In de volgende slag speelt de leider wederom ruiten en weer moet de blinde 
een kleine klaveren opruimen. Geen van de spelers reageert op deze 
werkwijze, totdat de laatste slagen aan de orde komen en de leider naar een 
ruitenhonneur op tafel speelt.  
 
Na afloop is de oostspeler erg boos omdat de blinde heeft verzaakt; hij wil 
compensatie voor de verloren slagen van OW.  
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Mijn collega-arbiter wist er geen goed raad mee en vertelde dat ze haar direct 
hadden moeten vragen: "Ik kan er nu niets meer mee, de uitslag blijft zoals hij 
was." 
 
Zelf ben ik van mening dat in de bovengenoemde spelsituatie zowel de leider 
als de OW-spelers  verantwoordelijk zijn voor het foutief  bijspelen uit de 
blinde. Door niet te reageren hebben zowel oost als west de slagen 
geaccepteerd en worden er geen slagen overgedragen. Maar zeker weten doe 
ik het ook niet.  
 
Hoe kun je dit het beste oplossen en welk artikel kan ik daarvoor raadplegen? 
Zelf heb ik alle spelregels nog eens goed doorgelezen maar kon niets vinden.  
Zowel de betreffende collega als ik zijn CLB-arbiter.  
 
Rob: 

Even voor mijzelf op een rij zetten:  
• Leider noord laat dummy twee keer verzaken door op een ruitenslag 

een klaverenkaart te laten bijspelen, terwijl er ruitenkaarten op tafel 
liggen. 

• Aan het eind van het spel steekt de leider in ruiten over naar de hoge 
ruitenhonneurs van dummy. 

• OW zien dit alles aan zonder een opmerking te maken. 
• Na afloop van het spel is oost boos vanwege de verzakingen en wil 

compensatie voor de verloren slagen van OW. 
 
Wat ik graag aan oost wil vragen: Waarom ben je boos? En waarom pas 
na afloop van het spel? En waarom meldde je niet metéén dat dummy 
verzaakte en stond je dat zelfs twee keer toe? 
 
Volgens artikel 74 is een hoffelijke houding verplicht. Niet alleen bij het 
kennismaken, ook tijdens en na het spel. En zeker ook als je meent dat 
een speler een overtreding maakte en je je benadeeld voelt. Die 
hoffelijke houding houd je vanzelf vast als je standaard kwade opzet 
uitsluit. Ja, zelfs tegen beter weten in! 
Want natuurlijk liet de leider dummy niet expres verzaken om daar beter 
van te worden! 
En net als oost zal ook de leider hoffelijk met de boosheid van oost 
moeten omgaan, en dus ook per definitie moeten uitgaan van het 
positieve. Gedachten als: ‘Oost zal wel expres de verzaking niet meteen 
hebben gemeld in de hoop dat hij extra strafslagen krijgt als die 
verzakingen voldongen zijn’, werpt de leider vér van zich af! 
 
Samenvattend: over een verzaking als deze moeten vriend en vijand 
alleen maar kunnen lachen! En uiteraard zal de arbiter graag in gepaste 
vrolijkheid zoeken naar de juiste rechtzetting. 
 
Tot zover de hoofdzaak van deze situatie! 
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Dan de bijzaak: de dubbele verzaking van dummy. 
 
Daarvoor lezen we artikel 64: gang van zaken na een voldongen 
verzaking. De tekst waar het om gaat heb ik gekleurd. 
 
ARTIKEL 64 
De gang van zaken na het voldongen worden van een verzaking 

A. Rechtzetting na een verzaking     
Wanneer een verzaking voldongen is  

1. en de overtreder (Noot: In het kader van dit artikel is een slag gewonnen door 
de blinde, niet gewonnen door de leider.) de slag waarin verzaakt is heeft 
gemaakt, wordt nadat het spelen is beëindigd, die slag aan de niet-
overtredende partij overgedragen samen met één slag van de slagen die de 
overtredende partij na de verzaking nog heeft gemaakt. 

2. en de overtreder (Noot: In het kader van dit artikel is een slag gewonnen door 
de blinde, niet gewonnen door de leider.) de slag waarin verzaakt is, niet 
heeft gemaakt, wordt nadat het spelen is beëindigd, één slag overgedragen 
aan de niet-overtredende partij indien de overtredende partij deze en/of enige 
volgende slag gemaakt heeft. 

B. Geen rechtzetting         
Na een voldongen verzaking is er geen rechtzetting: 

1. als de overtredende partij noch de slag waarin verzaakt is, noch enige 
volgende slag heeft gemaakt. 

2. als het een volgende verzaking is door dezelfde speler in dezelfde kleur. 
Artikel 64C kan van toepassing zijn. 

3. als de verzaking ontstaan is door het niet spelen van een kaart die open 
op tafel ligt of een kaart van een hand die open op tafel ligt, met inbegrip 
van een kaart van de blinde. 

4. als pas op de verzaking wordt geattendeerd nadat een speler van de niet-
overtredende partij een bieding heeft gedaan in het volgende spel. 

5. als pas op de verzaking wordt geattendeerd na het beëindigen van de ronde.  
6. als de verzaking in de twaalfde slag plaatsvindt. 
7. wanneer beide partijen verzaakt hebben op hetzelfde spel. 

C. Wedstrijdleider is verantwoordelijk voor rechtvaardige gang van zaken     
Wanneer na een voldongen verzaking, ook wanneer er geen rechtzetting voor 
voorzien is, de wedstrijdleider van oordeel is dat de niet-overtredende partij 
onvoldoende schadeloos wordt gesteld door dit artikel, moet hij een arbitrale 
score toekennen.   

© NBB. Officiële spelregels voor bridge, toelichting onder auspiciën van de Nederlandse 
Bridge Bond.  
 
Het kopje Geen rechtzetting van artikel 64 B zet veel arbiters op het 
verkeerde been. Je denkt dan al snel dat daarmee de arbitragekous af is. 
Vooral als je ziet dat artikel B2 wordt afgesloten met: Artikel 64 kan van 
toepassing zijn, ligt het voor de hand om dat uit te sluiten voor de 
artikelen B1 en B3 t/m B7. 
 
Deze onduidelijkheid is opgeheven in de spelregels van 2017! 
 
Geen rechtzetting moet je feitelijk lezen als: In plaats van artikel 64A 
moet je artikel 64C zo nodig toepassen. 
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En dat betekent dat je als arbiter moet nagaan hoeveel slagen de leider 
zou hebben gemaakt zónder de twee verzakingen. En dát wordt dan het 
te noteren resultaat. Dus absoluut geen overdracht van extra slagen 
vanwege het verzaken. Bij twijfel over het wel of niet winnen van een 
slag, krijgt de verzaker uiteraard het nadeel van die twijfel. 

 
Muiderberg met sterke hoge 6-kaart?  

Op een speelavond deed de volgende situatie zich voor: 
 
5. N/NZ ♠ A H 9      
  ♥ V 5 2 
  ♦ V 10 5 
  ♣ H V 10 8 
♠ V 7 6 5 2   ♠ B 10 8 
♥ 9    ♥ A H 10 8 7 4 
♦ 7 6 3   ♦ H B 9 8 
♣ A 7 5 3   ♣ -- 
  ♠ 4 3 
  ♥ B 6 3 
  ♦ A 4 2 
  ♣ B 9 6 4 2 
 
Bij het tegenspel ging noord er van uit, bij het zien van de dummy, dat 
zuid een 4-kaart ♥ moest hebben en baseerde zijn tegenspel hierop. 
Resultaat: 2♥+1 
Het hele veld zat in 2♥ contract of -1 of 3♦ -2 
Noord voelde zich benadeeld. 
 
De vraag is:  
Als er Multi Muiderberg op de kaart staat, ook als volgbod na 1SA, mag 
de Muiderberg dan een 6-krt zijn? 
Dan gebruik je toch Multi. 
 
Staat hier iets over in de spelregels? 

 
Rob: 

Dit 2♥-bod heeft niets te maken met Muiderberg. Onder de vlag van 
Muiderberg moeten vriend en vijand kunnen rekenen op een 5-kaart. Maar … 
een pierige 6-kaart mag je waarderen als een 5-kaart. Van pierigheid is in deze 
oosthand geen sprake. De arbiter kan niet uitsluiten dat deze oostspeler met 
dit soort verdelingen standaard 2♥/♠ zal bieden. Daar zal de partner dan 
rekening mee houden waardoor de gegeven uitleg verkeerd is. 
 
Met Multi-Landy op de systeemkaart kan oost 2♦ bieden; wat een 6-kaart 
belooft in een hoge kleur.  
 
Ik zou de uitslag veranderen in 2♥C. 

 

Bieding: 
west noord oost zuid 
  1SA 2♥ * pas 
pas pas 
2♥  werd door west gealerteerd met Muiderberg. 
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Meer plezier met minder conventies? 

Op onze club krijgen we steeds vaker een systeemkaart in handen waarop veel 
storende conventies staan. Dat maakt bridge er niet leuker op. Is het een idee 
om weer terug te gaan naar de basis: alles natuurlijk, waardoor we met gelijke 
wapens strijden. Nu moeten spelers die net zijn begonnen het met 
wattenstaafjes opnemen tegen kalashnikovs … 
 
Rob: 

Mmm. Een gewetensvraag als ik denk aan mijn biedafspraken met mijn 
lieve dochter, Simone. Elke 2-opening in een kleur is sterk, óf zwak met 
minstens een 5-kaart in de aangrenzende hogere kleur. En wat te zeggen 
van onze 1SA-opening? 7-11 punten met minstens een 4-kaart in de 
beide hoge kleuren … 
Laat mij daarom beginnen met een citaat uit ‘Bridge op een 
presenteerblaadje’ van mijn vriend Joseph Amiel.  

 
Joseph Amiel 

Reactie op een stelling voor de rubriek “Open kaart/Debatarena” van 
Bridge, die als volgt luidde: “Door storende conventies als Multi en 
Muiderberg te verbieden, zal voor de meeste bridgers het plezier in het 
spel belangrijk toenemen.” 
 
Natuurlijk moeten conventies als Multi en Muiderberg verboden worden 
om het plezier van de bridgegemeenschap te doen toenemen. Met de 
nadruk overigens op het woordje “als”. Ook andere ergerlijke conventies 
en afspraken moeten definitief van de bridgetafel worden verbannen, 
zoals Ghestem, de 2♣-opening (voor zover zij – waar haalt ze het lef 
vandaan – mede zwakte kan aangeven in ruiten of, erger, in beide 
majors), de verschillende maar even hinderlijke vormen van unusual SA, 
de cuebids in al hun onverkwikkelijke gedaanten, de vele verwarrende en 
nutteloze doubletten, en lang is nog de lijst. Ik zou het eigenlijk willen 
houden bij die ene oorspronkelijke conventie, die iedereen hoort te 
kennen: Stayman. Maar wel onder één voorwaarde: dat zij wordt 
omgedoopt tot Stayvrouw. Hoogste tijd namelijk dat de bridgewereld 
vrouwvriendelijker wordt. Een andere stap in deze richting moet het 
gelijkstellen van de heer en de vrouw worden: niets drie punten voor de 
ene en slechts twee voor de andere, maar twee en een half voor elk. En 
nu we toch met broodnodige hervormingen bezig zijn: de 
kleurenhiërarchie moet omver! De krijgshaftige schoppen dient de 
romantische hartenkleur, de gelukbrengende klaver en de verleidelijke 
ruiten voorbij te laten gaan.  
 
Materie wellicht voor een volgende stelling? 

  
Rob: 

Ik ben er helemaal voor om op een club met minder ervaren spelers (in 
de laagste lijn) per tafel alleen de afspraken toe te staan die beide paren 
op de systeemkaart hebben staan … 
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