Bridge Service, voor gewone bridgers

Redactie:
Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck
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.

15 jaar Bridge Training
Wat valt hier verder aan toe te voegen?
Misschien dat ik het maken van de Trainingen na 15 jaar nog net zo leuk vind als in
het eerste jaar?
Of dat ik met dit werk bijzonder waardevolle vriendschappen en leuke contacten heb
verworven die zonder de Bridge Training nooit zouden zijn ontstaan?
Dat ik regelmatig word uitgenodigd door districten en clubs om met arbiters en
bestuurders te mogen stoeien over hoe je hun mooie werk (nog) plezieriger kunt
maken? Of op jubilea van clubs met enige bridgezelfspot mag komen spreken over
waar wij bridgers nu eigenlijk mee bezig zijn…
15 jaar Bridge Training betekent in ieder geval voor mij: 15 jaar extra plezier! Ook
door de kring van Bridge Servicegiganten om mij heen die onafgebroken en keihard
eveneens service verlenen aan elke bridger die een beroep op ons doet.
Ik hoop van harte dat we hier nog heel lang mee door kunnen gaan!
Robérto
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In dit 3e lustrumnummer pakken we een bied-, uitkomst-, troefspeelplan-, SAspeelplan-, tegenspel- en een spelregelvraagstuk. Veel plezier ermee!
Biedvraag
West gever / Niemand kwetsbaar
West
1♦
2♣

Noord
pas
pas

Oost
1♥
pas

Zuid
1♠
??

Zuidhand
♠ A B 10 9 8
♥ A V B 10 9
♦32
♣2
Welk biedkaartje leg jij in je tweede biedbeurt?
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Biedvraag Overpeinzing
West
1♦
2♣

Noord
pas
pas

Oost
1♥
pas

Zuid
1♠
??

Zuidhand
♠ A B 10 9 8
♥ A V B 10 9
♦32
♣2
Welk biedkaartje leg jij in je tweede biedbeurt?
Mogelijk is je eerste impuls: 2♥. Vrijwel meteen gevolgd door de wetenschap
dat oost in zijn eerste beurt 1♥ bood. Daardoor zou partner noord jouw 2♥-bod
als een cuebid kunnen zien: sterk, minstens ronde forcing, vanwege het bod in
een kleur van de tegenstander. Of mag je verwachten dat partner noord - door
jouw volgbod van 1♠ - een heel sterke hand uitsluit en daardoor echte harten
verwacht?
Leuk dilemma, toch? 
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Biedvraag Mijn bod
West
1♦
2♣

Noord
pas
pas

Oost
1♥
pas

Zuid
1♠
??

Zuidhand
♠ A B 10 9 8
♥ A V B 10 9
♦32
♣2
Welk biedkaartje leg jij in je tweede biedbeurt?
2♥! Jouw eerste bod van 1♠ belooft een maximumgrens van 15-16 punten.
Dan kan 2♥ niet opeens méér beloven en moet 2♥ dus wel echt zijn!
Onmiskenbaar een gevecht om de deelscore.
Partner noord mag met een gerust hart passen als een hartencontract hem
beter lijkt dan een schoppencontract. Nu is het gebruikelijk dat een bod in de
kleur van de tegenpartij niets zegt over die kleur en veel over (extra) kracht.
Daar kan met dit biedverloop geen sprake van zijn, omdat zuids volgbod van
1♠ al maximaal 15/16 punten belooft. Dat kunnen niet opeens méér punten
worden.
Uitkomstvraag
Oost gever / Allen kwetsbaar
West

Noord

4♥

pas

Oost
1♥
pas

Zuid
pas
pas

Aan zuid de eer om uit te komen. Voor welke kaart kies je?
Jouw zuidhand
♠V32
♥2
♦ V 10 9 7 2
♣HV32
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Uitkomstvraag Hint
Oost gever / Allen kwetsbaar
West

Noord

4♥

pas

Oost
1♥
pas

Zuid
pas
pas

Aan zuid de eer om uit te komen. Voor welke kaart kies je?
Jouw zuidhand
♠V32
♥2
♦ V 10 9 7 2
♣HV32
Troefstart raad ik af. Partner kan vier troeven tegen hebben; dan is het voor
de leider vaak lastiger als hij zelf de troefkleur aanspeelt.
Schoppen is evenmin een kleur waarvan je veel moois mag verwachten zonder
schoppenkracht bij partner. Dat beperkt jouw keus tot klaveren en ruiten.
Een ruitenuitkomst levert waarschijnlijk een slag op als partner ♦H
meeneemt…
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Uitkomstvraag Mijn uitkomst
West

Noord

4♥

pas

Oost
1♥
pas

Zuid
pas
pas

Aan zuid de eer om uit te komen. Voor welke kaart kies je?
Partner noord
♠AHB
♥65
♦865
♣ 10 9 8 7 6
Dummy west
♠7654
♥ H B 10 4 3
♦A3
♣B4
Jouw zuidhand
♠V32
♥2
♦ V 10 9 7 2
♣HV32

Leider oost
♠ 10 9 8
♥AV987
♦HB4
♣A5

Kies voor ♣H! Dat levert vrijwel zeker een extra slag op, omdat je zelf het
aangrenzende plaatje hebt. In ruiten moet je maar afwachten of partner dat
heeft. Tegen een troefcontract mag je twee aangrenzende plaatjes al
beschouwen als een serie.
En een schoppenstart? Die levert meteen drie schoppenslagen op! Maar
ook dan zal de leider zijn contract maken. Na ♣A en het ophalen van de
troeven, ruimt de leider op dummy’s laatste schoppen zijn ♣5 op… Geen
klaverenverliezer dus. De ‘Aanval’ is vaak de beste verdediging.
Tegenspelvraag
Na 1SA van west en 3SA van oost start partner noord met ♥4 (kleintje belooft
plaatje). Leider west laat dummy ♥A leggen en begint de tweede slag met ♣H.
Leider west

Jouw zuidhand
♠V9765
♥H3
♦543
♣ A 10 8

Dummy oost
♠432
♥A2
♦B62
♣HVB32

Welke kaarten speel jij als zuid in de eerste twee slagen?
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Tegenspelvraag Hint
Na 1SA van west en 3SA van oost start partner noord met ♥4 (kleintje belooft
plaatje). Leider west laat dummy ♥A leggen en begint de tweede slag met ♣H.
Leider west

Jouw zuidhand
♠V9765
♥H3
♦543
♣ A 10 8

Dummy oost
♠432
♥A9
♦B62
♣HVB32

Welke kaarten speel jij als zuid in de eerste twee slagen?
Veel kracht kan partner niet hebben. Lengte wel. Als partner lengte heeft, zal
dat in de hartenkleur zijn. En met zijn uitkomst belooft hij ook nog een plaatje
in die kleur.
De leider laat dummy ♥A bijspelen. Of dat technisch verantwoord is, laten we
even in het midden; we willen maar één ding: zoveel mogelijk slagen maken
en het liefst 3SA down spelen. En áls partner ♥V10xxx heeft kan er iets heel
moois gebeuren in de hartenkleur. Het enige dat jij moet doen is: voorkomen
dat je in de weg loopt!
De tweede slag sta je voor de keus om wel of niet meteen ♣A te leggen. Goed
om je af te vragen wat je kunt winnen en verliezen met wel en niet duiken.
Alleen dán kun je de juiste afweging maken. Toegegeven, het is vooral voor
minder ervaren spelers heel lastig om alle plussen en minnen helder op het
netvlies te krijgen. Dat zal echter steeds gemakkelijker gaan door standaard
zo’n onderzoek uit te voeren.
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Tegenspelvraag
Na 1SA van west en 3SA van oost start partner noord met ♥4 (kleintje belooft
plaatje). Leider west laat dummy ♥A leggen en begint de tweede slag met ♣H.
Waar is harten negen?
Partner noord
♠ B 10 8
♥ V 10 8 5 4
♦ 10 9
♣97
Leider west
Dummy oost 12 kaarten!
♠AH
♠432
♥B76
♥A9
♦AHV87
♦B62
♣654
♣HVB32
Jouw zuidhand
♠V9765
♥H3
♦543
♣ A 10 8
Welke kaarten speel jij als zuid in de eerste twee slagen?
Als partner een lange kleur heeft, en jij een plaatje daarin, moet je voorkomen
dat jouw laatste kaart in die kleur dat plaatje is! Want niets is zo vervelend als
een slag met dat plaatje winnen, maar niet met die kleur kunnen doorgaan!
Speel daarom ♥H onder dummy’s ♥A! Dan alleen is de weg vrij voor partners
hartenoptocht.
En uitgaand van een vrije hartenreeks, is er geen enkele reden om ♣A een
keer op te houden. Sterker: als je dat wél doet, loop je het risico dat de leider
na ♣H zijn andere zeven slagen wint voordat jouw ♣A en de hartenkleur weer
aan bod komen… En in dit spel is dat geen risico maar een zekerheid!
Speelplan troefcontract
♠VB32
♥A2
♦AB32
♣ B 10 2
♠
♥
♦
♣

A H 10 5 4
B3
H43
AV3

Na een indrukwekkend biedverloop ben je de trotse leider in een 6♠-contract.
West opent de aanval met ♥4. Jij laat dummy ♥A leggen. Je speelt tweemaal
troef, waarmee je alle troeven hebt opgehaald.
Met welk speelplan creëer je de grootste kans op 6♠C?
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Speelplan troefcontract Hint
♠
♥
♦
♣

V
A
A
B

B32
2
B32
10 2

♠
♥
♦
♣

A H 10 5 4
B3
H54
AV3

Jij speelt 6♠.
West opent de aanval met ♥4. Jij laat dummy ♥A leggen. Je speelt tweemaal
troef waarmee je alle troeven hebt opgehaald.
Met welk speelplan creëer je de grootste kans op 6♠C?
Je telde reeds je mogelijke verliezers:
Eén in harten, één in ruiten en één in klaveren. Niet echt een vlootschouw
waar je blij van wordt…
In ruiten én in klaveren ben je afhankelijk van een geslaagde snit. Je weet ook
dat je down bent zodra een snit mislukt, omdat je dan meteen een
hartenverliezer om je oren krijgt.
Kernvraag is:

welke snit moet je het eerst doen: de snit op ♦V,
of de snit op ♣H?

Antwoord:

begin met de kleur die - ook als de snit mislukt - een extra
slag kan opleveren.
Lees dit antwoord nóg een keer als je de inhoud niet meteen
vat.
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Speelplan troefcontract Speelplan

♠
♥
♦
♣

98
V 10 8 6
V 10 9
H765

♠
♥
♦
♣

V
A
A
B

B32
2
B32
10 2

♠
♥
♦
♣

A H 10 5 4
B3
H54
AV3

♠
♥
♦
♣

76
H9754
876
984

Jij speelt 6♠.
West opent de aanval met ♥4. Jij laat dummy ♥A leggen. Je speelt tweemaal
troef waarmee je alle troeven hebt opgehaald.
Met welk speelplan creëer je de grootste kans op 6♠C?
Begin met het slaan van ♦H (♦V zal maar vallen…).
Dan ♦4 naar dummy’s ♦B; als die houdt sla je ♦A.
En als oost én west ook in de derde ruitenslag bekennen, is dummy’s vierde
ruitenkaart vrij. Daarop ruim je zuids ♥B op, waarmee je een hartenverliezer
voorkomt.
De klaverensnit mag nu zelfs mislukken: down kun je niet meer gaan!
Merk op dat als je was begonnen met de klaverensnit, ♣H én ♦V goed moeten
zitten om je contract te maken. Duidelijk minder kans dus.
Speelplan SA-contract
Na 1SA - 3SA mag jij 3SA spelen.
♠
♥
♦
♣

A32
32
8432
HV32

♠
♥
♦
♣

654
HB4
AH9
AB54

Tegen jouw 3SA start west met ♥5; oost legt ♥10.
Hoe probeer je dit 3SA-contract te maken?
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Speelplan SA-contract Hint
Na 1SA - 3SA mag jij 3SA spelen.
♠
♥
♦
♣

A32
32
8432
HV32

♠
♥
♦
♣

654
HB4
AH9
AB54

Tegen jouw 3SA start west met ♥5; oost legt ♥10.
Hoe probeer je dit 3SA-contract te maken?
♥10 win je met ♥B. Daarnaast tel je nog zeven slagen: ♠A, ♦AH en vier
klaverenslagen. Je moet dus één slag creëren.
De enige kleur die de 9e slag kan opleveren is: de ruitenkleur. Dan moeten de
ontbrekende ruitenkaarten wel 3-3 zitten!
Lijkt eenvoudig: ♦AH slaan, ruiten na, en als oost en west bekennen is
dummy´s vierde ruitenkaart goed voor contract.
Maar… dreigt er dan verder geen gevaar? Kunnen OW niet iets heel vervelends
doen? Wat weten we van hen? Dat west met harten uitkwam, dat oost ♥10
legde, en dat de meeste spelers in de derde hand toch wel graag hun hoogste
kaart bijspelen in partners kleur. Dat zou betekenen dat ♥10 oosts hoogste
kaart was, en dat west dus met ♥AV achter jouw ♥H zit…
Met deze wetenschap dreigt er wel degelijk gevaar: als oost aan slag komt,
kan hij harten spelen. Dat maakt oost tot ´de gevaarlijke hand´. Als het even
kan, laat je die niet aan slag komen. West mag daarentegen wél een slag
winnen. En het is alleen maar prettig als west harten vervolgt. Dan is jouw ♥H
goed voor de negende slag en het contract!
Tot zover de hint…
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Speelplan SA-contract Speelplan
Na 1SA - 3SA mag jij 3SA spelen.
♠
♥
♦
♣

A32
32
8432
HV32

♠
♥
♦
♣

654
HB4
AH9
AB54

Tegen jouw 3SA start west met ♥5; oost legt ♥10.
Hoe probeer je dit 3SA-contract te maken?
Nu je weet dat oost absoluut niet aan slag mag komen, vanwege het
hartengevaar, steek je - na het winnen van de eerste slag met ♥B - in klaveren
over naar dummy.
Laat dummy nu een lage ruiten voorspelen. Als oost laag bijspeelt, leg jij ♦9!
West mag die slag winnen - gun hem die lol! Als hij harten naspeelt, ben je
meteen binnen. En als hij voor schoppen kiest, hou je nog steeds de kans op
de negende slag door ♦AH te slaan. Bekennen beide tegenstanders, dan heb je
een vrije ♦8.
Ga je dan toch down, dan heb je één troost: niemand zal 3SA maken…
Spelregelvraag
Je zit west en speelt een schoppencontract tegen.
Dummy noord
♠♥432
Jouw westkaarten
Partner oost
♠6
♥♦32
Leider zuid
Dummy noord is aan slag en met nog drie slagen te gaan, zegt leider
zuid: ´Ik claim de laatste drie slagen.´
Bij zijn claim zegt de leider niets over jouw troefkaart.
Wat kun je het beste doen?
a. De leider vragen nog even door te spelen.
b. Een slag opeisen omdat de leider niets zei over een ontbrekende troef.
c. Vragen om arbitrage.
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Spelregelvraag De beste actie
Je zit west en speelt een schoppencontract tegen.
Dummy noord
♠♥432
Jouw westkaarten
Partner oost
♠6
♥♦32
Leider zuid
Dummy noord is aan slag en met nog drie slagen te gaan, zegt leider
zuid: ´Ik claim de laatste drie slagen.´
Bij zijn claim zegt de leider niets over jouw troefkaart.
Wat kun je het beste doen?
a. De leider vragen nog even door te spelen.
b. Een slag opeisen omdat de leider niets zei over een ontbrekende troef.
c. Vragen om arbitrage.
Kies voor antwoord c! Zeg - vanzelfsprekend op beminnelijke toon - dat
jij nog een troefkaart hebt en daar niets over hoorde bij de claim. En dat
je daarom graag de arbiter uitnodigt.
Een slag opeisen mag niet (!) en de wens om nog even door te spelen,
raad ik af! Nadeel daarvan is dat de leider het spel dan extra alert zal
vervolgen en daarbij niet langer uitsluit dat hij een troef is vergeten of
iets anders mis zit.
Dummy noord
♠♥432
♠6
♠♥♥987
♦32
♠872
♥Grote kans dat zuid de hartenkaart van dummy nu hóóg voortroeft en
met zijn andere hoge troef jouw ♠6 ophaalt.
De uitgenodigde arbiter moet echter uitgaan van een ‘zorgeloos’ vervolg.
Pikant detail
In de huidige spelregels (van 2007) is doorspelen na een betwiste claim
niet toegestaan; in de nieuwe (van 2017) wél! Mijn advies: vraag ook
dán in alle gevallen om (het zorgeloze vervolg van) de arbiter!
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Lezers Mailen

Omgaan met een dertigpunter
Op een clubavond komt een dertigpunter voor. Is reden om daar aandacht aan
te besteden (m.n. discussie over frequentie en hoe te openen).
Op 13 oktober 2016 wordt een externe viertallenwedstrijd gespeeld. Op spel 1
pas ik, evenals mijn linker tegenstander. Mijn partner opent met 5SA (30-31
HCP’s evenwichtig). Ik kan het niet geloven. Ik heb zelf nooit een dertigpunter
in handen gehad en nu maak ik dit twee keer in een week mee met
tafelgenoten, waaronder één keer met mijn partner.
Na een week ontwaak ik uit mijn seniorenmoment. Het spel is niet gewassen!
Dit blijkt inderdaad zo te zijn.
Volgens 86c een arbitrale score? Te laat hiervoor?
Mogelijkheid van andere niet gewassen spellen uiteraard niet per definitie
uitgesloten! Nog een taak voor de WL?
Ron:

Volgens artikel 6d2 mag een score niet gehandhaafd worden als het spel
niet volgens de regels geschud is. Volgens mij is die correctie nooit te
laat. Strikt genomen is het een fout van de organisatie. Als blijkt dat de
spellen helemaal niet geschud zijn, moet de uitslag worden geschrapt.

40% vanwege de vraag: ‘Is 1♣ voorbereidend?’
Dinsdag werd mij de volgende situatie verteld:
Er is door noord geopend met 1♣. Oost vraagt: ‘Is dit voorbereidend?’
Die vraag komt wel vaak voor.
Noord roept de arbiter en die geeft NZ 60% en OW 40%.
Ik heb tegen die meneer (die CLA diploma heeft) gezegd dat ik zoiets nog
nooit gehoord had.
Zelf heb ik CLA en CLB diploma. Wat is de standaardregel hiervoor?
Heeft de arbiter correct gehandeld of is dit onzin?
Wij hebben op onze systeemkaart staan: 1♣ en 1♦ kan een driekaart zijn, dus
nooit een tweekaart.
Graag uw advies en waar staat dat in het spelregelboekje voor
wedstrijdbridge?
Bridge Training 700, 6 april 2017, rob.stravers@upcmail.nl
14

Ron:

Iedereen heeft het recht om de tegenstander te vragen naar uitleg van
een bieding. Het enige risico dat je loopt, is dat er door jouw vraag
ongeoorloofde informatie bij de partner terecht komt, waar die partner
geen gebruik van mag maken.
Heel vaak zie je dat na een 1♣-opening degene die vraagt "of die klavers
echt zijn", zelf een hand vol klaveren heeft. En waarom vraag je dat? Als
er gealerteerd wordt, kun je vragen wat het betekent. Maar als er niet
gealerteerd wordt, belooft het minstens een driekaart. Waarom dan
vragen?
Dus het vragen is niet slim en brengt risico's met zich mee.
Maar de arbiter vliegt wel een beetje uit de bocht door meteen een
G+/G- te geven. Ik vraag me af op grond van welk spelregelartikel. Als
hij het bij wijze van straf wil doen, moet hij de overtreder een
strafkorting geven van een kwarttop, conform artikel 90.
Wat moet er wel gebeuren?
De arbiter moet Oost melden dat hij met zijn vraag mogelijk
ongeoorloofde informatie verspreidt waar west geen gebruik van mag
maken.
Hij moet Noord melden dat die alleen een reden heeft om de arbiter te
roepen als hij het vermoeden heeft dat west gebruik maakt van de OI.
De conclusie dat oost met zijn vraag in overtreding is, is wel heel
voorbarig en provocerend.
Vervolgens gaat het bieden en spelen gewoon door.
Als NZ bij de arbiter aannemelijk kunnen maken dat west gebruik heeft
gemaakt van de OI en NZ daardoor benadeeld zijn, dan zal de arbiter
een arbitrale score vaststellen en dan liefst de score die behaald zou zijn
als de overtreding niet had plaatsgevonden. Los daarvan kan hij nog
steeds een procedurele straf aan OW geven.
Dus Noord onderneemt te vroeg de verkeerde actie en de arbiter laat
zich daarin meeslepen en onderneemt ook te vroeg de verkeerde actie.
Gevolg is nu dat beide partijen recht hebben op een G+ vanwege een
arbiterfout.
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BBS-doubletten voor licht gevorderden?
Ik geef binnenkort een les over het negatief doublet voor licht gevorderden. Ik
maak daarbij dankbaar gebruik van de BBS Doubletten. Ik zit met de volgende
vraag. Willen jullie mij helpen?
De bieding gaat als volgt:
West
1♦

Noord
1♠

Oost
??

Oosthand
♠H9763
♥V32
♦62
♣V94

Vraag 1:
Wat kan oost het beste doen: (straf)pas of 1SA?
Bij keuze strafpas en (heropenings)doublet van west zal m.i. oost
een keuze moeten maken tussen 1SA of 2♥/2♣ in mogelijk 4-3 fit
(lijkt me ook geen succes).
Vraag 2:
Is dit een hand waarbij oost met zijn 5-kaart in de kleur van het volgbod
het beste 1SA kan bieden of vraagt dit een andere soort hand?
Of moet je altijd passen met een 5-kaart in de kleur van de
tegenstander en 6-9 punten en hopen op een
(heropenings)doublet.
Bep & Anton:
Wij bieden meteen 1SA. Wij vinden de schoppenkleur te mottig voor een
strafpas.
In 1SA krijgen we wellicht een schoppenstart - dat ziet er met H9xxx
gunstig uit.
LOB

Een vraagje over de LOB (Limit Or Better) waar wij zelf niet goed weten wat de
beste keuze is.
Tot nu toe zijn we gewend de LOB toe te passen bij de volgende soort bieding:
West
Noord
Oost
Zuid
1♥
1♠
pas
2♥: partner, ik heb 10+ punten en
een fit in jouw kleur.
De bieding liep nu anders:
West
Noord
Oost
Zuid
1♥
pas
pas
1♠
2♣
2♥
pas
pas
pas
Het gaat om de betekenis van het 2♥-bod.
Helaas is die avond de spelverdeling van betreffende spel niet (handmatig)
ingevoerd met de Bridgemates.
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Noord heeft 14 punten met ♠AVx, ♥HBx, verder is het niet meer te
achterhalen.
Zuid heeft 9 punten met in: ♠ xxxxx
♥ Vxx
♦ AVx
♣ Bx
Zuid ziet de 2♥ van noord als natuurlijk bod en past hierop.
Noord bedoelde 2♥ als fit in schoppen en 10+ punten.
Vragen:
1. Zien jullie 2♥ in deze situatie als natuurlijk bod of als steun in partners
kleur en 10+ punten (LOB conventie)?
Nog een ander vraagje over de LOB met een totaal andere bieding:
West
Noord
Oost
Zuid
a.
1♥
1♠
Doublet
??
(Zuid heeft 10+ punten
na herwaardering en een
fit in partners kleur)
Of:
b.

1♠

2♥

dbl

??

(Zuid heeft 10+ punten
na herwaardering en
een fit in partners kleur)

Zouden jullie bij voorbeeld a en b ook de LOB toepassen?
Bep & Anton:
Alles LOB wat ons betreft, want in al deze gevallen heb je een goede
hand met fit. Deze afspraak is praktisch, want dit soort handen komt
veel voor en in hun kleur willen spelen komt zo goed als nooit voor.
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