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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 726 van 28 december 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. 

 

Effe lekker bieden 
 
De laatste Training van 2017. Een mooi moment om nog even creatief de dragers 

van onze ziel (de biedkaartjes …) te beroeren. 
 

Spel 1, Noord gever / Niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  pas  pas  ??   H 10 

 H V B 10 2 

 A V 2 

 V 7 6 

Voor welke opening kies je? 
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Spel 1  Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  pas  pas  ??   H 10 

 H V B 10 2 

 A V 2 

 V 7 6 

Voor welke opening kies je? 
 

Nee, ik zeg niets .  

 
Ik vraag mij alleen af hoe na de door jou gekozen opening het bieden verder 

gaat. Daarvoor geef ik je nu ook de noordhand. 
 

Zuidhand   Noordhand 
 H 10    V 9 7 6 

 H V B 10 2   4 3 

 A V 2    H 5 4 3 

V 7 6     H B 3   
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Spel 1  Openingsbod 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  pas  pas  ??   H 10 

 H V B 10 2 

 A V 2 

 V 7 6 

Voor welke opening kies je? 
 

Ook met 5-kaart hoog in de 1SA-opening kies ik voor 1! 

Na partners meest vervelende bod van 1 biedt ik dan 2SA in mijn tweede 

beurt. 

Door de mooie hartenkleur vind ik deze hand zeker 18 punten waard, en 
daardoor te mooi voor een 1SA-opening. 

 
Zuidhand   Noordhand 

 H 10    V 9 7 6 

 H V B 10 2   4 3 

 A V 2    H 5 4 3 

V 7 6     H B 3    

Grote(re) kans dat noord na zuids rebid van 2SA voor het kansrijke 3SA-
contract kiest. Na een 1SA-opening is die kans beduidend kleiner. 

 
 

Spel 2, West gever / Allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1  1  pas  ??   B 8 7 

 A 8 7 

 A V 7 6 5 

 3 2 

Welk kaartje pak je uit je biedbox? 

 

 



Bridge Training 726, 28 december 2017, rob.stravers@upcmail.nl 

    4 

 

Spel 2  Overpeinzing 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 1  1  pas  ??   B 8 7 

 A 8 7 

 A V 7 6 5 

 3 2 

Welk kaartje pak je uit je biedbox? 
 

Noord belooft met zijn volgbod minstens een 5-kaart schoppen en 7-15 
punten. Dat vereist de nodige voorzichtigheid: OW kunnen samen meer punten 

hebben dan wij! Maar een manchecontract is eveneens niet onmogelijk. Stel 

dat partner tegen het maximum aanleunt! 
Met 2 beloof je maximaal 9 punten; daarvoor is je hand te sterk. 

Met 3 zit je te hoog als partner met 7-8 punten de dans opende. 

Je zoekt daarom naar een lekker laag bod waarmee je schoppensteun steunt 

met minstens 10 punten. En dat is er! 
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Spel 2  Bod 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 1  1  pas  ??   B 8 7 

 A 8 7 

 A V 7 6 5 

 3 2 

Welk biedkaartje pak je uit je biedbox? 
 

Bied 2, de openingskleur van de tegenpartij. Als dat volgens afspraak 

minstens een 3-kaart mee én minstens 10 punten garandeert, hoef je nooit 

meer te gokken in dit soort situaties. 

 
Met 7-11 punten zal partner dan voor 2 kiezen, met 14-15 voor 4 en met 

12-13 het bod daartussenin. 
 

 
Spel 3,  Zuid gever / OW kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   2 

 pas  4*  4  ??   V B 10 3 2 

 A V 3 2 

 A B 2 

 
*Deze noordspeler belooft met de dubbele sprong in ruiten: 

hartensteun, een singleton of renonce in de ruitenkleur (Splinter) én 
slemaspiraties (anders had hij immers gewoon 4 geboden).  

 
 

Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt? 
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Spel 3  Overpeinzing 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   2 

 pas  4*  4  ??   V B 10 3 2 

 A V 3 2 

 A B 2 

 
Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt? 

 
Als partner slemvisioenen heeft, en een singleton/renonce ruiten heeft, mag je 

rekenen op een hand met troef mee en een sterke tweede kleur. Dat zou iets 

kunnen zijn als: 
 5 4 3 

 A H 9 8 

 4 

 H V 10 9 8 

 

Met minder mag je immers aannemen dat partner gewoon 4 uit zijn hoge 

hoed tovert! 

 
Tot zover mijn overpeinzingen. 
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Spel 3  Bod 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   2 

 pas  4*  4  ??   V B 10 3 2 

 A V 3 2 

 A B 2 

 
Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt? 

 
Kies voor 4SA! Neem partner serieus! Als je RKC speelt, waarbij troefheer ook 

voor een aas telt, krijg je een mooi beeld. Met twee azen durf je 6 aan. 

 
Noord   Zuid 

  (4)  4SA 

5(twee azen)  6   

pas 
 

Dankzij de beloofde singleton of renonce in ruiten, weet je dat je geen 
ruitenverliezer hebt. Een deel troef je af en de rest zal weg kunnen op partners 

klaverenkleur. Partner moet immers een grillige verdeling hebben én redelijke 
kracht om dat 4-bod verantwoord te kunnen doen.  

 
Spel 4  Noord gever / Allen kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1SA  pas  2*   H B 10 2 

pas  2*  pas  ??   H 9 8 

 H 9 8 7 6 

 9 

 
*2 vraagt naar de hoge 4-kaart (Stayman); 2 ontkent een hoog kwartet. 

 

Voor welk bod kies je in je tweede beurt? 
 

Ik geef geen overpeinzing. 
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Spel 4  Bod 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1SA  pas  2*   H B 10 2 

pas  2*  pas  ??   H 9 8 

 H 9 8 7 6 

 9 

 
*2 vraagt naar de hoge 4-kaart (Stayman); 2 ontkent een hoog kwartet. 

 
Voor welk bod kies je in je tweede beurt? 

 

Bied 3SA! Dat zal vaak beter scoren dan 5. De hoge 4-kaart-ontkenning 

garandeert minstens zeven kaarten in de lage kleuren; grote kans dus dat 

partner iets moois heeft in klaveren. En zo niet, dan moeten de tegenspelers 
dat lek nog maar zien te vinden! 

 
 

Spel 5  West gever / OW kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
   1  pas  1   A H V 10 9 

 pas  2  pas  ??   2 

 4 3 2 

 H B 10 9 

 

 Vraag 1: ben je het eens met zuids 1-bod? 

 

 Vraag 2: Wat bied je in je tweede beurt? 
 

Ook nu geen overpeinzing … 
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Spel 5  Bod 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

   1  pas  1   A H V 10 9 

 pas  2  pas  ??   2 

 4 3 2 

 H B 10 9 

 
 Vraag 1: ben je het eens met zuids 1-bod? 

 
 Vraag 2: Wat bied je in je tweede beurt? 

 

Best een vervelende situatie: voldoende kracht voor de manche en geen idee 
wat het meest kansrijke contract is: 4, 3SA, 5 of misschien zelfs 4? 

 
Nadeel van 3 is dat het bod niet mancheforcing is: met een minimale hand 

mag partner daarop passen. 4 dan? Dat pakt vervelend uit als partner daar 

écht heel kort in is. 3SA misschien? Dan word je niet blij als de tegenstanders 

met ruiten uitkomen en partner daarin net zoveel ‘kracht’ heeft als jij … 
 

Spelers die ‘De Vierde Kleur’ spelen, weten de oplossing al: bied 2! ‘De Vierde 

Kleur’ zegt niets over die vierde kleur. De boodschap is alleen: partner, we 

hebben genoeg kracht voor de manche, ik weet alleen nog niet waarin. Vertel 
nog eens wat! 

 
Partner kan dan 2 bieden met een 3-kaart schoppen mee, 3SA met 

ruitenopvang en 3 met een duidelijk 2-kleurenspel. Wat partner ook biedt, bij 

je volgende beurt weet je zeer waarschijnlijk voldoende om de juiste manche 

uit te bieden. 
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Lezers Mailen 
 

Hoe kom je erop? 

De bridgekalender van Kees Tammens geeft op 23 november 2017 een spel 
waarin je moet bepalen hoe je de schoppenkleur het beste behandelt. 

 
Noord:  A 10 

 
Zuid:     V 9 8 7 2 

 
Wat is de kansrijkste aanpak voor zoveel mogelijk slagen in deze kleur? 

Er zijn voldoende entrees in de bijkleuren voor een optimale behandeling. 
 

 

Volgens Kees kun je het beste V voorspelen. Zoals je begrijpt, was dat niet 

mijn keuze. V en 10 liggen voor mij te dicht bij elkaar om voor deze aanpak 

te kiezen. 
 

Er zijn verhandelingen over Kleurbehandeling en Safety-plays, maar om die uit 
je hoofd te leren is, althans voor mij, onbegonnen werk; ik zoek logica. 

 
Ik hoef echt geen 100% oplossing, maar is er voor de doorsnee clubspeler die 

er wat bij wil leren niet wat gereedschap waarmee je in het algemeen, zeg 
75% van de spellen, de kansrijkste speelwijze zelf kunt vinden? 

 

 Rob: 
Het spreekt vanzelf dat ik de meester zelf vroeg zijn manier van denken 

prijs te geven. En die kreeg ik binnen 24 uur! 
 

Kees Tammens: 
Als je kleurfiguren bekijkt, is het niet vereist dat je die allemaal in je 

hoofd hebt. Veel nuttiger is om uit te zoeken wat de mogelijke 
verdelingen in de twee tegenhanden zijn om daarop jouw speelplan te 

baseren.  
 

100% zekerheid bestaat zelden. Je prefereert om niet te hoeven kiezen, 
maar je wilt wel de kansrijkste speelwijze voor het gewenste aantal 

slagen vinden.  
 

Ik laat hier zien hoe ik over zoiets nadenk: 

 
  Noord 

    A 10 

West   Oost 
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  Zuid 

   V 9 8 7 2 

 

Voor vier slagen: 
V voorspelen wint met: 

 
West 

 H sec 

 B 6 

 H 6 

 H 6 3 (ook goed met A en 10 laten lopen)  

 H B 6 (valt weg tegen HB6 in oost) 

 H 6 5 4 (3) (ook goed met A en ♠10 laten lopen). 

 2 naar A en 10 laten lopen  

(je mag a priori niet stellen dat je soms V speelt) wint extra 

ten opzichte van V voorspelen met: 

Oost 
 H sec  

 H B 6  (valt weg tegen HB6 in west) 

 

Het gaat derhalve om Bx of Hx in west (twee mogelijkheden met 

behoorlijke frequentie) die maken dat V voorspelen het kansrijkst 

voor vier slagen is. 
 

Rob: 
Ik kan mij voorstellen dat je gevoel een heel andere speelwijze 

aanwijst: A slaan, en dan 10 laten doorlopen. Hopend dat:  

- H of B valt onder A;  

- dat je laterB vangt met V, óf; 

- dat de ontbrekende schoppen 3-3 zitten (twee lengteslagen) of 

4-2 (één lengteslag). 
 

Die speelwijze zou inderdaad het kansrijkst zijn als je niet alle 
aansluitende middenkaarten had. Die heb je nu echter wél. Door 

die aansluitende middenkaarten kun je alleen een slag verliezen 
aan de heer of de boer. Voor lengteslagen hoeven de ontbrekende 

kaarten daardoor niet 3-3 of 4-2 te zitten! 

 
  Noord 

    A 10 

West    Oost 

  Zuid 
   V 9 8 7 2 

 
Nu win je dus een slag als je de heer of de boer ‘vangt’. En dat 

maakt het voorspelen van de vrouw met de snit op de heer het 
kansrijkst. Noords 10 is immers net zo hoog als zuids zeven; dat 

de 10 het veld ruimt onder zuids vrouw kost dus niets. 
 


