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Nr. 813 van 14 november 2019 
 

Voor ‘gewone’ bridgers 
 

Bied- en speeltechniek  
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan 
elke ‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, 

behandelen we in de Bridge Training  
 

In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-
Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op 

het bord liggen van de betreffende functionarissen 

 
Alle reeds verschenen nummers staan op: 

www.bridgeservice.nl 
 

Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Ron Jedema, 
Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers 

(eindredactie) 

 

Eerst gedaan en dan gedacht … 
 
Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Deze spellen componeerde ik vooral voor de 

minder ervaren spelers. 
 

Spel 1 
 3 2 

 4 3 2 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 A B 5 

 H V B 

 A H V B 

 A H 7 

 
Tegen jouw 3SA-contract komt west uit met H. 

Hoe was je dit speenvarken? 
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Spel 1  Overpeinzing 

 

 3 2 

 4 3 2 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 A B 5 

 H V B 

 A H V B 

 A H 7 

 

Tegen jouw 3SA-contract komt west uit met H. 

Hoe was je dit speenvarken? 

 

Je speelt een SA-contract, dus tel je je vaste slagen voordat je dummy ook 
maar één kaart laat bijspelen. Alhoewel je met deze dummy niet gemakkelijk 

een verkeerde kaart kunt aanduiden …  
 

Je telt zeven vaste slagen.  
Nog even voor de goede orde: vaste slagen zijn slagen die je achter 

elkaar kunt maken, dus zonder eerst van slag te moeten. 
Dat zijn: A, AHVB en AH. 

 
Vervolgens werp je je op het meest creatieve deel van het speelplan: de 

zoektocht naar ‘te ontwikkelen’ slagen.  

Te ontwikkelen slagen zijn slagen die kunnen ontstaan door een snit of 
door de tegenpartij een slag te gunnen met hun hoogste kaart, waarna 

je je zakken vult met de onderliggende plaatjes. De hartenkleur is daar 
een mooi voorbeeld van. Door harten te spelen, gun je OW een slag 

met A. Daarna kan je twee hartenslagen oprapen. Stel dat je H 

speelt, en OW duiken, dan speel je daarna V. Als OW je ook V 

gunnen, blijf je uiteraard verder van de harten af; je hebt dan je 
noodzakelijke twee extra slagen, dus raap je meteen daarna de rest op! 

 
Je zoekt de (twee) te ontwikkelen slagen dus door (snel) harten te 

spelen. 
 

Tot slot probeer je je te verplaatsen in de huid van de tegenpartij en zoek je 
naar listen en lagen waarmee ze jou dwars kunnen zitten. 

 

West start met H, dus mag je bij west ook V verwachten. 

 

Probeer je voor te stellen wat er zou kunnen gebeuren als  
west begon met HV10xx en oost A heeft. 

 
En nog belangrijker: hoe je ook bij deze verdeling jouw 3SA-contract 

veiligstelt.  
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Spel 1  Eerst gedaan … 

 

 3 2 

 4 3 2 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 A B 5 

 H V B 

 A H V B 

 A H 7 

 

Tegen jouw 3SA-contract komt west uit met H. 

Hoe was je dit speenvarken? 

 

Duik de uitkomst! 
Dan blijft west aan slag en houd je de volledige controle. Speelt west 

schoppen door, dan levert dat zelfs een overslag op (B). Je hebt dan 

nog een schoppenopvang, waardoor je veilig je twee hartenslagen kunt 

ontwikkelen. 
 

Als je de uitkomst neemt, gaat het mis. Oost komt daarna met A aan slag 

en speelt schoppen voor. West zit dan riant met V10(xx) achter jouw 

weerloze B5.  

 

Spel 2 
 B 2 

 4 3 2 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 V 4 3 

 A H 

 A H V B 

 A H V B 

 

Ook tegen dit 3SA-contract zoekt west zijn heil in een schoppenaanval: nu 
met het voorspelen van 10. 

 
Hoe probeer je deze aanval te stoppen? 
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Spel 2  Overpeinzing 

 

 B 2 

 4 3 2 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 V 4 3 

 A H 

 A H V B 

 A H V B 

 

Ook tegen dit 3SA-contract zoekt west zijn heil in een schoppenaanval: nu 
met het voorspelen van 10. 

 
Hoe probeer je deze aanval te stoppen?

 

Het tellen van de vaste slagen moet weldadig voelen: AH, AHVB en AHVB 

zijn goed voor liefst tien vaste slagen! 

 
Aan te ontwikkelen slagen hoef je geen energie te verspillen … 

 
Eigenlijk heb je maar één punt van zorg: aan slag komen op een moment dat 

er nog minstens negen slagen te spelen zijn! 
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Spel 2  Eerst gedaan … 

 

 B 2 

 4 3 2 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 V 4 3 

 A H 

 A H V B 

 A H V B 

 

Ook tegen dit 3SA-contract zoekt west zijn heil in een schoppenaanval: nu 
met het voorspelen van 10. 

 
Hoe probeer je deze aanval te stoppen?

 

Je komt vanzelf en op tijd aan slag als je dummy 10 laat duiken! Oost zal 

dan H of A moeten bijspelen om te voorkomen dat jij al meteen de eerste 

slag wint met V. 

 

En als oost A of H heeft gespeeld, kunnen OW alleen nog dummy’s B 

arresteren met hun andere schoppentopper. Jouw V wint dan gegarandeerd 

de derde schoppenslag. 
 

Stel dat je automatisch honneur op honneur speelt, en dummy in de eerste 
slag B laat spelen, dan gaat het mis! Oost wint met A en speelt schoppen 

terug. Jouw V4 kan dan niets inbrengen tegen wests H9xx. Je bent dan al 

vijf slagen kwijt voordat jij eindelijk mag!  

 
 

Spel 3 

Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West  Oost 
   1SA 

3SA  pas 
 

Jouw zuidhand 
 3 2 

 3 2 

 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 

Voor welke uitkomstkaart kies je? 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

Onder passen van NZ bieden OW: 

 
West  Oost 

  1SA 
3SA  pas 

 
Jouw zuidhand 

 3 2 

 3 2 

 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 
Voor welke uitkomstkaart kies je? 

 

Als je een manchecontract tegenspeelt, mag je erop rekenen dat leider en 
dummy samen een punt of 26 hebben. Dan blijven er in het gunstigste geval 

14/15 punten over voor jou en jouw partner. 
 

Met zeven punten in jouw handen, is de kans groot dat partner ook met 
ongeveer zeven punten is bedeeld.  

 
Dit eenvoudige rekensommetje moet je als tegenspeler standaard maken, 

want dan weet je ook meteen of je bij je partner iets mag verwachten óf dat 

het volledige tegenspel alleen van jou moet komen. 
 

Het spreekt vanzelf dat je tegen een SA-contract graag met ruiten uitkomt. 
Maar het gaat als tegenspeler niet alleen om een uitkomst met een goed 

gevoel, maar vooral om het incasseren van je vrije ruitens. 
 

Stel even dat de ruiten als volgt verdeeld zitten: 
 

    9 8 

 

 7 6     V B 10 

 

      A H 5 4 3 2  

 

Wat moet je dan doen/wat moet er dan gebeuren om met jouw ruiten vijf van 
de zes slagen binnen te halen? 

 



Bridge Training 813, 14 november 2019, robstravers@xs4all.nl 

    7 

 

Spel 3  Eerst gedaan … 

 

Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West  Oost 
  1SA 

3SA  pas 
 

Jouw zuidhand 
 3 2 

 3 2 

 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 

Voor welke uitkomstkaart kies je? 

 
   9 8 

 
 7 6     V B 10 

 
        A H 5 4 3 2  

 
Kom uit met een kleine ruiten! Uitkomen met een lage kaart vraagt partner 

namelijk om die kleur terug te spelen zodra hij (weer) aan slag is. En dán 
alleen win je de volgende vijf ruitenslagen.  

 
Zelfs ‘even kijken’ met A pakt al fataal uit, omdat partner na de tweede 

ruitenslag geen ruiten meer heeft om jou aan slag te brengen. 
 

En het kan nog erger: stel dat je wel begint met A, dan ontstaat er helemaal 

een ramp als partner V heeft!  

 

       V 8 

 

 7 6     B 10 9 

 

       A H 5 4 3 2  

 

Na de tweede ruitenslag is de ruitenkoek helemaal op, voor jou … Terwijl je 
fluitend zes ruitenslagen oppakt als je met een lage ruiten begint. 

 
Is er dan helemaal geen situatie denkbaar waarin je met A moet beginnen? 

Jazeker, tegen klein en groot slem kom je natuurlijk niet uit met een klein 
ruitje! Dan begin je beslist met A! 
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Effe Snel 
 

Speelfiguur 

 
Wat is de meest 

kansrijke speelwijze 
om drie 

klaverenslagen te 
maken? 

 
In de bijkleuren heb 

je voldoende entrees 
voor de meest 

briljante aanpak.  

Uitkomstvraagstuk 

 
Terwijl NZ passen bieden OW: 

West  Oost 
  1 

1  2 

pas 

 
Met welke kaart kom jij uit? 
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Effe Snel  de antwoorden 

 

Speelfiguur 

 
Wat is de meest 

kansrijke speelwijze 
om drie 

klaverenslagen te 
maken? 

 
In de bijkleuren heb 

je voldoende entrees 
voor de meest 

briljante aanpak.  

Uitkomstvraagstuk 

 
Terwijl NZ passen bieden OW: 

West  Oost 
  1 

1  2 

pas 

 
Met welke kaart kom jij uit? 

 

 
Speelfiguur 

A en H win je altijd; daar hoef je je dus geen zorgen over te maken. Je 

hebt daarnaast twee kaarten die een derde slag zouden kúnnen winnen: B 

en 9. 

 
Begin met 3 naar B. Met V bij west is B een zekere slag! Legt west een 

kleine klaveren, en overruled oosts V dummy’s B, dan maak je je op voor 

je tweede kans: zodra je weer aan slag bent laat je dummy 2 voorspelen 

naar jouw 9. Met 10 bij oost wint 9 dan je derde klaverenslag. 

 

Alternatief is: B voorspelen.  

 Als oost V heeft, speelt hij die beslist bij, voor jouw A. Dan sla je daarna 

H en speel je 3, hopend dat 10 valt. 

 

 Als oost V niet heeft, en laag bijspeelt, en jij dus ook, wint west de slag 

met V. Daarna sla je AH in de hoop dat 10 zal vallen.  
 

10 moet dan 2e of 3e zitten. Daardoor is het begin van 3 naar B iets 

kansrijker. 

 
Uitkomstvraagstuk: 

Start met troef: 2. West is waarschijnlijk kort in oosts eerst geboden 

hartenkleur. Dat betekent aftroefgevaar. Daar wil je als tegenspeler geen 

getuige van zijn! Voor de zwarte kleuren hoef je niet bang te zijn; daarin zit 
je mooi ‘tegen’.  
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Lezers mailen 

 
Mag ik je een bieding voorleggen? 

Dit gebeurde op onze recreatieve bridgeclub: 

 
(ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  2  pas  3 

pas  3Verbazing alom. Waarop noord zegt: 

‘We spelen toch Multi Landy/?’ 

 
Mijn partner en ik zeggen dat hij na 3 niet meer mag bieden, waarop noord 

zegt: ‘Ik ga mijn hoofd niet in de strop steken.’ 
Wat zeg jij ervan? 

 

Rob: 
Onder de vlag van Multi Landy biedt noord 2. Daarmee belooft noord 

een nog onbekende hoge 6-kaart. Als zuid het 2-bod had gealerteerd 

en desgevraagd had uitgelegd als Multi Landy: noord belooft een hoge 

6-kaart, ligt dat geheel in de lijn met wat noord denkt door te geven. In 
dat geval is er geen sprake van ongeoorloofde informatie. Zuid vertelt 

dan immers precies wat noord al dacht. En dan kan noord – ook na 
zuids 3 - daar 3 van maken.   

 
Maar … zuid alerteerde niet, waarmee zuid feitelijk vertelt dat hij Multi 

Landy even is vergeten. Dat is informatie die noord absoluut niet mag 
gebruiken. Noord moet aannemen dat zuid ruiten wil spelen en zelfs 

een ruitenmanche niet uitsluit.  

 
Dat maakt de hand van noord interessant voor het vervolg. Met leuke 

ruiten mee moet hij verder bieden alsof zuid zijn 2-bod alerteerde en 

correct uitlegde. Dat kan inderdaad voelen alsof je je hoofd in een strop 

steekt. Maar … een halsmisdaad als OI-gebruik, brengt de strop voor 
een zware overtreding dichterbij . 

 
In een situatie als deze is de oplossing als volgt: 

 
Je legt de hand van noord voor aan zes spelers van gelijkwaardig 

niveau – die weten wat Multi Landy inhoudt. 
 

Je geeft het voorafgaande biedverloop, waarbij je zuid laat alerteren, 

met de uitleg: ‘Belooft hoge 6-kaart.’ 
Als alle spelers 3 bieden, komt noord met de schrik vrij. Als twee 

spelers iets anders bieden of passen, komt 3 niet door de controle! 
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Aangepaste Montreal? 

Ik kom steeds vaker paren tegen die de Montreal Relay als conventie in hun 

pakket hebben. Ik weet ook dat er nogal wat deskundigen zijn die dit een 
slechte afspraak vinden.  

 
Mijn partner en ik overwegen toch om dit ook eens een tijdje aan onze 

systeemkaart toe te voegen. Daarbij vraag ik me af of de volgende 
aanpassing op nadelen stuit. 

 
Bestaande afspraak: 

Na een 1-opening geeft de partner aan of hij een 5-kaart harten of 

schoppen heeft. Zo niet dan is het antwoord 1. 

Een 4-krt hoog bij de partner is dan mogelijk. Openaar meldt na 1 dus 

een eventuele 4-kaart harten of schoppen. Voor een fit.  

 

Maar als de bijbieder geen 4 kaart hoog heeft, is een 1/-rebid minder 

belangrijk, want een fit in die hoge kleur is er dan niet. 

Op het bod van een 4-krt van de openaar wordt dan 1SA geboden (mits 
6-9 pnt.) 

 
Onze aanvulling: 

Zonder hoge 4-kaart biedt de bijbieder meteen 1SA. Je vertelt daarmee 
meer en je geeft sneller je kaartverdeling aan. (Voorkomt mogelijk ook 

een tussenbod van de tegenstanders op 1-niveau.) 
 

Ik bespeur geen complicaties maar zie mogelijk toch iets over het hoofd.  
 

Graag jouw mening. 

 
 Rob: 

Met jullie aanvulling belooft het bijbod van 1 minstens één hoge 4-

kaart. 

 
Grootste nadeel van jullie aanvulling is volgens mij dat de zwakkere 

hand vaker leider zal zijn in een SA-contract. Maar voordeel is dat 
tegenstanders met een 5-kaartje niet gemakkelijk meeliften. 

 
Mijn advies: probeer het gewoon uit! Noteer de spellen waarin dat 

voorkomt en probeer na te gaan hoe het bieden was gegaan:  
- met Montreal zonder jullie aanvulling; 

- zonder Montreal, dus gewoon natuurlijk; 
- met Walsh. 

 

Veel plezier en succes ermee! 
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SA-openaar altijd leider met 5-kaart + en 10+ bij de partner? 

Mijn partner geopend heeft met 1SA en ik heb als bijbieder 2 vijfkaarten hoog 
en 10 punten. Wat is dan het handigste? 

- ga ik dan voor Puppet? 
- ga ik dan voor Jacoby met het gevaar dat sterke hand op tafel komt? 

Of is daar een mooie conventie voor? 
 

Bijvoorbeeld 
1SA - 2 

2- 2 

Als SA-man een driekaart heeft in schoppen, moet de zwakke hand spelen. 

 
1SA - 3 

Als SA-openaar geen hoge 4- of 5-kaart heeft, antwoordt hij 3SA; dat is ook 
niet wat ik wil. 

 

Deze beide oplossingen zijn niet wat ik zoek. Daarom hoop ik op een mooie 
conventie waarmee de sterke hand gesloten blijft. 

 
Kun je mij informeren? 

 
 Rob: 

Als je wilt uitsluiten dat de partner van de SA-openaar leider wordt in 
een harten/schoppencontract, zou ik voor Puppet gaan met een kleine 

(Roberto)aanpassing op openaars antwoord van 3SA. 

Na partners 1SA-opening kun je dus kiezen tussen Stayman (2) en 

Puppet (3).  

 
1SA  3

Mogelijke vervolgen: 
3  4

of 
3SA  óók 4 

Als de 1SA-openaar 3 antwoordt, of 3/, heb je uiteraard geen 

probleem:  

- Met je twee hoge 5-kaarten bied je (na 3) 4, waarop 

openaar de manche uitbiedt in de kleur van zijn (beste) hoge 

4-kaart. 
- En na zijn 3/ is het helemaal ‘eitje’. 

 
Zijn 3SA-antwoord ontkent echter een hoge 4- of 5-kaart, waardoor het 

eindcontract meestal uitloopt op een SA-contract. 
 

Na dat 3SA-bod kun je afspreken dat 4 vraagt naar de beste hoge 3-

kaart van de openaar. Een SA-opening sluit immers vrijwel zeker twee 

doubletons uit. En als je na dat 3SA-antwoord geen andere betekenis 

hebt afgesproken van dit 4-bod, lever je daar niets voor in. 
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Heb je een hand waarmee je denkt aan een slem in een lage 

kleur, dan meld je dat niet met Puppet, maar bijvoorbeeld met: 
1SA  2 

2//    3/! 

 
Na 1SA – 3 – 3SA – 4, is het voordeel van 4 boven 4, dat 

het 4-bod na partners 3 ook vraagt naar de fit in de hoge 

kleur. Het is dus geen onbekende boodschap. 

 
Uiteraard kun je deze afspraak ook toepassen na partners 2SA-

opening. 
 

Een ander voordeel is dat je altijd een antwoord krijgt op jouw 
4-bod. Je kunt dit onderzoek dus ook instellen als je aan slem 

denkt. Na partners 4/ heb je nog alle ruimte voor 

slemonderzoek. 

 
Ik hoop dat jullie hier chocola van kunnen maken. 

 
Omdat ik nooit uitsluit dat ik iets vreselijks over het hoofd zie, 

laat ik Bep en Anton meekijken. Houd je hart dus nog even vast … 
 

 

Bep & Anton 
Prima,  

Hebben wij ook weer wat geleerd met de Roberto aanpassing. 
Een klein puntje. De 1SA-openaar heeft zelden twee doubletons in 

de hoge kleuren, maar het kan wel. Bijvoorbeeld met: 



 H x 

 B x 

 A V x x 

 A B x x x 

 

Als je 1 opent, zit je immers met een rebidprobleem als partner 

daarop 1/ biedt. 

Maar dan kies je bij de Roberto (na 1SA-3-3-4) voor je beste 

doubleton. 

 
Rob: 

Klopt helemaal: twee doubletons is mogelijk, ook als je SA opent 
met een lage 6-kaart. 

Maar dan biedt openaar inderdaad zijn beste hoge 2-kaart. 
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Spelregelvraagstuk 

 

Vraag 11 van vorige week met het antwoord 

 
Zuid is leider in een 4-contract. 

 
In de zesde slag speelt west ruiten voor.  

 De leider laat dummy A leggen;  

 oost troeft met 10, en  

 leider zuid troeft over met B. 

 

De zevende slag begint zuid met het voorspelen van H …  

‘Je hebt net verzaakt’, zegt west, waarop oost meteen reageert:  

‘Oh, ik ook, ik dacht dat harten werd gevraagd.’ 
‘En door jouw harten ging ik ook in de fout’, vult de leider aan. 

 
Uiteraard krijgt de arbiter de eer om deze verzakingsknoop te ontwarren.  

 
Welk oordeel is volgens jou correct? 

a. Oost en zuid moeten hun verzaking in slag zes herstellen; oosts 10 en 

zuids B worden een strafkaart. 

 
b. Oost en zuid moeten hun verzaking in slag zes herstellen; alleen oosts 

10 wordt een strafkaart; zuids B gaat terug in de hand. 

 
c. Alleen oost moet zijn verzaking herstellen omdat zowel oost als zijn 

partner west nog geen kaart speelde in de volgende slag. Als leider zuid 
(of dummy) na deze slag nóg een slag wint, moet hij na afloop twee 

slagen overdragen. 
 

d. Oost én zuid mogen hun verzaking niet herstellen. OW leveren na 
afloop één slag in en de leider twee, omdat de kaart waarmee leider zuid 

verzaakte die slag won. 
 

Antwoord 
Als een speler van beide partijen in dezelfde slag verzaken, zijn beide 

verzakingen onvoldongen tot … een speler van beide partijen een 
kaart speelt in de volgende slag! [Artikel 62C3] 

 

Noteer 10 punten voor antwoord b. De andere antwoorden leveren geen 
enkele punt op. 
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Spelregelvraag 12 
 

Volgens de systeemkaart van paar A belooft:  

- de 1-opening normale openingskracht met minstens één hoge 4-kaart. 

- de 1-opening normale openingskracht zónder hoge 4-kaart.  

 
- het bijbod van 1/ - ná partners 1-opening - minstens een 5-kaart. 

 
Stelling 1:   Het is voldoende als zowel de 1- als 1-opening wordt 

gealerteerd. 
 

Stelling 2:  Het 1/-bijbod na partners 1-opening belooft lengte in die  

kleur en hoeft daarom niet gealerteerd te worden. 
 

Welke stelling(en) is/zijn correct? 
 

a. geen van beide 
b. alleen stelling 1 

c. alleen stelling 2 
d. beide stellingen 

 

Houd je antwoord voor jezelf en sluit daar weddenschappen over af, of houd 
een soort competitiestand bij. Volgende week geef ik mijn antwoord. 

 
De oplossingen vind je in de volgende Bridge Training! 

Je hoeft dus geen antwoorden op te sturen. Je kunt wel over de juiste 
antwoorden weddenschappen afsluiten met je clubgenoten … 

 
 

 


