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 Nr. 831  26 maart 2020 
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, 

Monica Vuister, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans 
Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 
Wil je de Bridge Training ook elke donderdag ontvangen?  

Mail die wens dan naar: rob.stravers128@gmail.com 

 

Uitkomen 

Een vast onderwerp in elk bridgeboek en elke cursus. Ook in de Training 
pakken we dit onderwerp regelmatig bij de kop. Omdat ik afgelopen week 

drie vragen kreeg over uitkomen, was dat tegelijk een mooie ‘uitkomst’ toen 
ik mij afvroeg waar we deze week op gaan trainen. 

 

In deze Training onderscheiden we drie uitkomsthoofdstukken: 
 Uitkomen in de kleur van je partner 

 Uitkomen tegen een SA-contract 
 Uitkomen tegen een troefcontract  

 
Het spreekt vanzelf dat jij en je bridgepartner voor dezelfde manier van 

uitkomen kiezen. Want dan alleen kun je de boodschap van die uitkomst 
correct inschatten. 

 
Er waren veel fabels rond over de juiste uitkomst. Met de volgende fabeltest 

kun je controleren of jij fabelvrij bent … 
 

1. Kom altijd uit met je hoogste kaart in de geboden kleur van je partner. 
2. Kom nooit onder de heer uit. 

3. Met vier troeven moet je altijd met troef uitkomen. 

4. Met één troef moet je altijd met troef uitkomen. 
5. Tegen een SA- of troefcontract kun je het beste uitkomen met een aas, 

ook als je de heer niet hebt. 
Op de volgende pagina vertel ik welke van deze regels je snel moet vergeten! 
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Uitslag Fabeltest 
 

Schrik niet: de gegeven regels zijn alle vijf pure fabels!  

 
1. Kom altijd uit met je hoogste kaart in de geboden kleur van je partner. 

Deze fabel is het hardnekkigst. Er zijn zelfs ervaren spelers die hierbij 
zweren. Wel geef ik toe dat deze regel toch ook een voordeel heeft: je 

weet meteen welke plaatjes je partner niet heeft en de leider wel. 
Nadeel is het grote risico dat je de leider een slag schenkt als je 

standaard met je hoogste kaart uitkomt in partners kleur. Ik kom daar 
verderop in de Training graag op terug. 

 
2. Kom nooit onder de heer uit. 

Eveneens een fabel. En dan doel ik op ‘nooit’. Kom ik ook op terug. 
 

3. Met vier troeven moet je altijd met troef uitkomen. 
Onzin! Als je uit het biedverloop kunt opmaken dat de leider 

waarschijnlijk aftroevers nodig heeft, start je met troef, maar beslist 

niet vanwege je vier troeven. Vaak hoopt/rekent de leider op een 
gelijkmatige verdeling, en daar zal hij op spelen. Met een 4-kaart tegen 

speel je dan de leider met een troefstart ‘letterlijk’ in de kaart. 
 

4. Met één troef moet je altijd met troef uitkomen. 
Net zo ‘sterk’ als de vorige bewering. Nu zit je partner waarschijnlijk 

vervelend tegen. Dan kun je hem beter niet met je uitkomst op het 
hakblok leggen … 

 
5. Tegen een SA- of troefcontract kun je het beste uitkomen met een aas, 

ook als je de heer niet hebt. 
Dat zie je inderdaad vaak gebeuren: uitkomen met een aas, zonder de 

heer in handen te hebben. Daarmee zul je vaker de leider blij maken 
dan je partner. Want als de leider over de vrouw en de heer beschikt, 

verheft je uitkomst deze beide notabelen tot slag.  

 
Het pakt waarschijnlijk beter voor je uit als je het aas gewoon in je 

hand/achter de hand houdt en kiest voor een andere uitkomstkleur. 
 

Tot zover deze extra uitzending van Fabeltjesland. 
 

We gaan over tot het echte Trainingswerk. 
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Trio 1 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  2SA  pas 

pas  pas   

 
Voor welke uitkomst kies je met deze drie zuidhanden? 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 

 H V B 9 2   V 9 7 6    B 10 9 8 7 

 B 4 3    V 7 6    H B 2 

 8 7     7 6 5    7 6 

 A 6 5    7 6 5    A 9 8 
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Trio 1  Mijn uitkomsten 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  1  2SA  pas 

pas  pas   
 

Voor welke uitkomst kies je met deze drie zuidhanden? 
 

Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 
 H V B 9 2   V 9 7 6    B 10 9 8 7 

 B 4 3    V 7 6    H B 2 

 8 7     7 6 5    7 6 

 A 6 5    7 6 5    A 9 8 

 

Zuidhand 1 
Een bekend dilemma: uitkomen in partners kleur of in de jouwe? Mijn 

advies: als je echt twijfelt, kies dan voor de kleur van je partner. Als 
achteraf blijkt dat de leider zijn contract maakt dankzij die keus, schonk 

je je partner te veel vertrouwen. Kies je voor je eigen kleur, en blijkt 
juist die voor de leider de reddende uitkomst te zijn, dan is dat toch wat 

lastiger te verdedigen . 

 
Met deze mooie schoppenkleur valt echter elke twijfel weg: start met 

H. Zeker is dat leider oost een hartenaanval kan pareren. Als hij ook 

een schoppendekking heeft, zal dat maar één opvang zijn. Jouw A 

houdt de deur open naar de schoppen die je na A nog hebt. 

 

Er is nog een argument dat een schoppenstart aantrekkelijker maakt: 
partner ‘opende’ met 1. Ook als dat een 5-kaart belooft, hoeft die 

kleur niet sterk te zijn. De kans op een sterke hartenkleur is groter als 
partner die meldt met een volgbod in harten!  

 
Zuidhand 2 

Je hebt nu geen enkel dilemma: je komt uit in partners hartenkleur. 
Met een 2-kaart start je met de hoogste, met een 3-kaart met de 

laagste.  
 H 10 9 8 5 

Dummy west    Leider oost  

 3 2     A B 4 

   V 7 6 

De aanhangers van ‘altijd uitkomen met de hoogste in partners kleur’, 
schenken leider oost een slag met B na hun uitkomst met V. 

 
Zuidhand 3 

Met drie of meer kaarten in partners kleur, waarin twee plaatjes, kun je 
het beste wél uitkomen met het hoogste plaatje: kom uit met H. Ook 

dan kún je de leider daarmee een slag schenken. Met een 3-kaart en 
twee plaatjes moet je echter voorkomen dat de kleur blokkeert. Dat 

gebeurt als jij de 3e hartenslag slag wint. Maar … wat is een blokkade? 
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Wat is nu eigenlijk een blokkade? 

 

 A 10 6 5 4 

 V 3      9 8 7 

Jouw harten 
 H B 2 

 
Als je uitkomt met 2, win jij de 2e en 3e hartenslag. 

Wil je na die 3e winnende derde hartenslag graag harten 
doorspelen, dan kan dat niet: je harten zijn op, ‘de harten 

blokkeren’. 
 

Tegen een troefcontract is de kans op een rampzalige blokkade in 
een bijkleur wel veel kleiner dan tegen een SA-contract. 

 

 
 

Trio 2 
West  Noord Oost  Zuid 

1  2  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Voor welke uitkomst kies je met deze drie zuidhanden? 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 

 5 4 3    5 4 3    B 5 4 3 

 5 4 3    5 4 3    H 2 

 5 4 3    7 5 4 3    8 7 6 5 

 A 5 4 3    H B 2    V 7 6 
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Trio 2  Mijn uitkomsten 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  2  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 

Voor welke uitkomst kies je met deze drie zuidhanden? 
 

Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 
 5 4 3    5 4 3    B 5 4 3 

 5 4 3    5 4 3    H 2 

 5 4 3    7 5 4 3    8 7 6 5 

 A 5 4 3    H B 2    V 7 6 

 

Zuidhand 1 
Tegen een SA-contract kom je uit met 3. Maar tegen een troefcontract 

geldt de ijzeren wet dat je nooit onder je aas uitkomt. Dan liever A 

meteen leggen. Oost of west zal maar H-sec hebben … 

 
Zuidhand 2 

Met een 2-kaart heb je het gemakkelijk: dan altijd de hoogste in 
partners kleur, zowel tegen een troefcontract als tegen SA. 

En met een 3-kaart en twee plaatjes kom je ook met (het hoogste) 
plaatje uit! Kom uit met H.  

 

Zuidhand 3 
Als je in partners kleur uitkomt, kies je voor 6, de laagste. Extra 

voordeel van deze afspraak is, dat partner gemakkelijker kan inschatten 
hoeveel klaveren je nog hebt. Met andere woorden: kun je wel of niet 

de derde klaveren troeven. Altijd vervelend als niet partner maar de 
leider dat doet. 

En uitkomen met H? Met A bij partner maakt hij de volgende 

hartenslag en kun jij de derde troeven.  

Ondanks dat dat mooi klinkt, kun je dat toch beter niet doen. Want áls 
dat al lukt, wat schiet je daar dan mee op? Je hebt nu een 4-kaart troef 

met de boer tegen. Dat kan voor de leider heel vervelend zijn. Als je 
plan lukt, zit je met drie keer de boer, wat voor de leider veel 

aangenamer kan zijn. Waarom dan het risico lopen van een hartenslag 
weggeven? De beste uitkomst is 6.  



Bridge Training 831, 26 maart 2020, robstravers@xs4all.nl 

    7 

 

Trio 3  

 
West  Noord Oost  Zuid 

    2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Voor welke uitkomst kies je met deze twee zuidhanden? 
 

Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 
 H V 10 3    H B 7 6 3    10 

 5 4 3    V 5 4    7 6 5 4 

 H V 10 3    A 4 3    V B 10 3 2 

 5 4     9 8     A H 2 
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Trio 3 (Mijn uitkomsten met de zuidhanden 1 en 2) 
 

West  Noord Oost  Zuid 

    2SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 

 
Voor welke uitkomst kies je met deze twee zuidhanden? 
 

Zuidhand 1  Zuidhand 2 
 H V 10 3    H B 7 6 3  

 5 4 3    V 5 4  

 H V 10 3    A 4 3  

 5 4     9 8   
 

Zuidhand 1 

Je schoppen- en ruitenkleur zijn even sterk en aantrekkelijk om uit te 
komen. Kies dan voor de hoge kleur: schoppen. Met een hoge 4-kaart 

had west waarschijnlijk Stayman losgelaten op oosts 1SA-opening. De 
kans dat oost met leuke schoppen tegenzit is daardoor beduidend 

kleiner dan lengte in ruiten. 
 

En áls je dan voor schoppen kiest, kom je uit met H. De hoogste van 

een serie.  

 

Aan partner de belangrijke taak om met zijn bijgespeelde 
schoppenkaart te vertellen of je de schoppenaanval moet voortzetten 

als je aan slag blijft, of later aan slag komt! Als je de slag wint, en je op 
tafel niet A en/of B ziet liggen, is het alleen veilig om schoppen door 

te spelen als partner B heeft. Als jullie ‘hoog aanmoedigend’ hebben 

afgesproken, speelt hij 8 bij als hij B 8 2 in handen heeft. 

 
Zuidhand 2 

Kies voor de lengte: de schoppenkleur, en de Regel van 11! 
 A 9 8 

Dummy west Leider oost 
  V 10 5  4 2 

    H B 7 6 3 

 

Jij komt dan uit met 6 (volgens Regel van 11: de vierde van boven). 

 

Partner noord telt dan uit hoeveel schoppenkaarten leider oost heeft die 
hoger zijn dan jouw 6. Daarvoor hoeft hij alleen maar die 6 af te 

trekken van 11. De uitkomst (vijf) is het aantal kaarten van dummy, de 

leider én van noord zelf, die hoger zijn dan 6. En die vijf hogere 

kaarten ziet noord. Hij kan met een gerust hart duiken als leider oost 

dummy 5 laat bijspelen … Dus niks 3e man doet wat ie kan! 

 

Zie de uitleg van de Regel van 11 onder ‘Lezers Mailen’. 
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Trio 3 (mijn uitkomst met zuidhand 3) 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Voor welke uitkomst kies je met deze 3e zuidhand? 
 

  Partner noord 
   B 8 7 6 5 

 V 9 8 

 7 5 4 

 8 7  

Dummy west    Leider oost 

 A H 4      V 9 3 2 

 B 10 3      A H 2 

 9 8       A H 6 

 V 10 9 6 5     B 4 3 

Zuidhand 3 
 10 

 7 6 5 4 

 V B 10 3 2 

 A H 2 

 

Kies absoluut voor V! Niet eerst even naar dummy kijken met A! Want als 

je dat doet, zie je na de 13e slag OW 3SA+2 scoren. 

 

 
Trio 4 

 West  Noord Oost  Zuid 
1  pas 

1SA  pas  2  pas 

pas  pas 

 
Voor welke uitkomst kies je met deze drie zuidhanden? 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 

 V B 10 2    10 8 6 4 2   A H 7 

 H 9 6 5    H 10 6    6 5 4 3 

 V B 10    H 4 3    A 7 6 

 9 8 7    3 2     9 8 7 
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Trio 4  Mijn uitkomsten West  Noord Oost  Zuid 

1  pas 

1SA  pas  2  pas 

pas  pas 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 

 V B 10 2    10 8 6 4 2   A H 7 

 H 9 6 5    H 10 6    6 5 4 3 

 V B 10    H 4 3    A 7 6 

 9 8 7    3 2     9 8 7 

 
Eigenlijk is dit het meest saaie trio van de vier. Want als de openaar een 

troefcontract speelt in zijn tweede kleur, kun je er donder op zeggen dat 
zijn partner vrij kort zal zijn in openaars eerst geboden kleur. En die 

informatie schreeuwt om een troefstart! Dat doe je dan ook met deze drie 
zuidhanden!  

 
Met zuidhand 1  

Open je de dans met V, daar kun je geen ruitenslag mee weggeven. 

 

Dummy west      Leider oost 
 4         9 8 7 6 5 

V 6 4 3        A 10 

8 7         A H 6 5 4 

 A 10 5 4 3 2       H  

Jouw zuidhand 

 V B 10 2 

H 9 6 5 

V B 10 

9 8 7 

Er dreigen twee ruitanaftroevers in west. Die voorkom je met een 

ruitenuitkomst. Partner noord zal na zijn slag met A graag ruiten 

naspelen. En evengoed win jij altijd een ruitenslag. 

 
Met zuidhand 2 start je met 3, inderdaad, onder de heer uit.   

 
Dummy      Leider  

8 7 6      A V B 2 

   Jouw ruiten 

 H 4 3 

Merk op dat ook na je uitkomst met 3 je H nog steeds ongrijpbaar is 

voor de leider. Natuurlijk hoop je dat partner noord daarna aan slag 
komt en dan ook ruiten speelt. Dan zit je riant achter A. 

 
Met zuidhand 3  

Kies je voor 6. Liever niet met A; partner zal maar H-sec hebben …  

Zodra je met H aan slag bent, speel je A én 7 daarachteraan als 

dummy kort is in schoppen.  
Met jou op de zuidzetel wordt er door dummy NIET getroefd! 
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Lezers mailen 

 
Moet je troefaas wel of juist niet meteen spelen? 

Stel, je speelt 4 tegen.  

 
Je hebt zelf A32. Moet je dan A zo snel mogelijk maken of liever wachten 

tot het laatste moment?  
 

En als je AH2 hebt, moet je dan A en H meteen ‘innen’ als de leider 

troeftrekt, of kun je beter eerst laag bijspelen? 
 

 
 

Ik zou je het liefst een kort concreet antwoord geven, maar daar is ons spel te 

veelzijdig voor.  
 

 Als je door het bieden vermoedt dat je partner of jij een aftroever kan 

maken, blijf je van de troefkleur af. 
 

 Vrees je door het biedverloop dat de leider extra slagen kan winnen door af te 
troeven, dan start je wél met troef. In deze Training geeft Trio 4 een 

schoolvoorbeeld van een biedverloop dat je vrijwel verplicht om met troef uit 
te komen. 

 
 In de eerste troefslag meteen troefaas spelen, is riskant. Je partner zal maar 

troefheer-sec hebben … Maar als rechts van jou (door dummy of de leider) 
troefheer wordt gespeeld, leg je uiteraard wél onmiddellijk troefaas. 

 
 Ook met AH2 kun je veilig duiken als partner in dezelfde slag nog moet 

bijspelen. 
 

 Dummy west    Leider oost 

 H B 2     speelt 8 voor 

       Jouw schoppen 

 A 5 4 3 

 

Op 8 leg je 4.  

Meestal beschikt de leider over acht troeven. Dan heeft partner er maar één. 

Dat zou V kunnen zijn. Geef de goede man de kans om verkeerd te kiezen: 

duim dat hij B legt . 

 
 En als je niet weet of je als minder ervaren tegenspeler wel of niet troef moet 

spelen? Dan zou je kunnen doen wat de leider nalaat. Speelt hij geen troef, 
dan kán het goed zijn om als tegenspeler die kleur te brengen. 
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Wel of niet de ruitenfit verzwijgen? 

Nu eens een vraag over het bieden. 

 

 
Mijn partner oost opent met 1 (N en Z passen verder) en ik bied 1SA. Dat is 

min of meer onze afspraak: 1SA gaat boven een fit in een lage kleur.  
Mijn partner springt meteen naar 3SA en je begrijpt het al: NZ pakken 

schaterend (althans zo voelde het) vijf schoppenslagen op en wij zijn al down 
voor we goed en wel begonnen zijn. Maar down gaan we allemaal wel eens en 

er zijn ergere dingen op de wereld. 
 

Onze vragen zijn dus: 
 Is het wel zo verstandig de ruitenfit over te slaan? 

 Is er een methode om er achter te komen dat de schoppen zo lek als 
een mandje zijn? 

 
Als ik wél 2 had geboden, was mijn partner ook naar 3SA gesprongen, maar 

dan zou zuid niet met schoppen zijn uitgekomen en maken we ons contract, 
zoals meerdere paren hebben gedaan. 

Dat had natuurlijk ook verkeerd uit kunnen pakken als Zuid wel met 
schoppen was gekomen of als de N/Z-handen omgedraaid hadden gezeten, 

maar zo is er altijd wel wat. De belangrijkste vraag is dus hoe we achter het 

schoppenlek komen. 
 

Wat vinden jullie?  

 
Anton Maas: 

Ik vrees dat ik het oneens moet zijn met het 1SA-antwoord. Ik speel 

ook liever sans dan een lage kleur, maar met slechts xx en xxx in de 
hoge kleuren zal sans heel vaak in de verkeerde hand worden gespeeld. 

 
Na 1- 2- 3SA, moet zuid uit en is 3SA gemaakt.  
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Zitten de schoppen bij NZ omgedraaid, dan gaat het mis, dat is waar. 

Maar zuid heeft niet op 1-hoogte gevolgd, dus die kans is minder groot. 
 

Ook kan oost iets hebben als Hx, dan moet hij zeker spelen.  

In dit spel zal het west niet helpen de B-uitkomst en daarna 10 te 

duiken. Zuid weet wat er aan de hand is, neemt de tweede slag met A 

en speelt schoppen terug. 
 

Definitieve overgave? 

Bij de twaalfde slag speelt spelleider noord A voor. Op tafel ligt H2.  

 
Waarop west zegt: ‘Grapjas, ik geef het op’, en hij gooit zijn twee 

klaverkaarten open op tafel.  
 

Noord zegt: ‘Goed’, en legt zijn kaarten neer als twee slagen gemaakt.  
 

Oost protesteert: hij heeft H en een kleine klaveren. Noord blijkt naast zijn 

A geen klaverkaart meer te hebben, maar een kleine ruiten.  

 

Noord: ‘Te laat, je partner heeft de slag al afgestaan.’ 
  

Is hier artikel 79 van toepassing of heeft noord een punt en volgens welk 
artikel is dat dan zo? 

 
Rob: 

Best bijzonder dat vaak degenen die gelijk hebben op zoek gaan naar 
het betreffende artikel, en dat degenen die iets in hun voordeel roepen 

dat niet onderbouwen met een of andere wettekst.  

 
Wat lezen wij in artikel 71? 

Het afstaan van slagen geannuleerd 
Indien eenmaal slagen afgestaan zijn, moet dit gehandhaafd blijven, 

behalve wanneer binnen de periode van herstel zoals vastgesteld in 

artikel 79C de wedstrijdleider het afstaan van slagen moet annuleren, 

namelijk als: 

A. een speler een slag heeft afgestaan die zijn partij daadwerkelijk 

had gemaakt, of  

B. een speler een slag heeft afgestaan die niet verloren had kunnen 

gaan bij iedere normale (Noot: Voor het gebruik van de 

artikel 70C en artikel 71 geldt dat "normaal" omvat: een 

speelwijze die zorgeloos of minder goed zou zijn, rekening 

houdend met het niveau van de betrokken speler.) voortzetting 

van het spelen. 

De score op het bord wordt opnieuw berekend, waarbij een dergelijke 

slag wordt toegekend aan de partij van die speler.  
 

En wat staat in het genoemde artikel 79C? 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.71%20Het%20afstaan%20van%20slagen%20geannuleerd.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.71%20Het%20afstaan%20van%20slagen%20geannuleerd.html
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Overeenstemming over gemaakte slagen 
1. Over het aantal gemaakte slagen moet overeenstemming 

zijn bereikt voordat alle vier de handen weer in het bord 

zijn teruggestoken. 

2. Een speler mag niet bewust de score accepteren voor een 

slag die zijn partij niet heeft gemaakt, noch het afgeven 

van een slag die zijn tegenstanders niet konden verliezen. 
 

Dus kijken wij allen nu vragend in de richting van leider noord … 

 
Vragensteller: 

Hartelijk dank voor je snelle reactie. Kijken we nu alleen vragend naar 

noord, of ook een beetje meewarig, berispend, bemoedigend, troostend 
etc.? En houden we rekening met sekse en/of leeftijd? 

 
Rob: 

Ik ga standaard uit van het positieve! 
Dus ongeacht leeftijd of sekse ben ik ervan overtuigd dat noord niet 

zomaar iets roept en wil ik graag weten welk belangrijk bericht ik over 
het hoofd zag … 

 
 Regel van 11 

Ik hoor soms de kreet ‘Regel van 11’. Maar het fijne weet ik daar niet 

van. Is dat iets wat ik wil weten? 

 

Rob: 
De Regel van 11 is een ‘uitkomstinstrument’ dat vooral wordt 

toegepast tegen SA-contracten. 
De speler die van zijn lange kleur (minstens een 4-kaart) uitkomt, 

doet dat met ‘de vierde van boven’. Dus van AB742, met 4. 

Er zijn 10 hogere kaarten dan de vier. Daarvan heeft de speler die 

uitkomt, er drie; hij komt immers uit met de 4e van boven.  
Dummy, partner en leider verdelen met z’n drieën de overige 

zeven hogere klaveren.  

Het aantal van zeven is gelijk aan de uitkomst van het sommetje: 
11 minus de waarde van de uitkomstkaart. 

 
Bij het zien van 4 weet de partner van de klavervieruitkomer dat 

dummy, hijzelf en de leider samen, zeven kaarten hebben die 
hoger zijn dan 4. Zijn eigen kaarten en die van dummy ziet hij. 

Dat is voldoende om te weten of de leider, en zo ja, hoeveel, 
klaveren heeft die hoger zijn dan 4.  

 
De formule oogt misschien ingewikkeld, de toepassing is zeer 

eenvoudig: Uitkomen met de 4e van boven, en de partner hoeft 
alleen maar de waarde van die kaart van elf af te trekken, om te 

weten hoeveel hogere kaarten hij met dummy en leider deelt. 
Opgelet! De lage uitkomst belooft wel minstens één honneur!
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Spelregelvraag van vorige week (29) 
West  Noord Oost  Zuid 
  1SA    2 

Zuid bood 2 voor de beurt. West 

accepteert dat niet. 2 wordt geannuleerd 

en oost krijgt het (bied)woord. Oost biedt 
vervolgens 2. 

2  3  

 

3 belooft 10+ met precies een 5-kaart harten. Het 2-bod voor de beurt beloofde 

minstens een 5-kaart harten met nul punten of meer. 

 
Welke stelling(en) klopt/kloppen? 

 
a. Voordat zuid 3 biedt, mag hij aan de arbiter vragen of zijn partner daarna 

verplicht moet passen. De arbiter hoeft daar niet op te antwoorden. 
b. Voordat zuid 3 biedt, mag hij aan de arbiter vragen of zijn partner daarna 

verplicht moet passen. De arbiter moet die vraag wel beantwoorden. 

c. Het 3-bod levert geen enkele biedbeperking op voor noord. 

d. Noord moet na het 3-bod in zijn eerste beurt passen.  

 
Een heerlijk onderwerp! Waarom heerlijk? Omdat dit een van de spelregels is 

waarover de meningen redelijk verdeeld zijn, zelfs op het hoogste niveau. Daardoor 
zal minstens één gigant het waarschijnlijk eens zijn met jouw keus. 

 
Maar … voor deze vraag mag je uitsluitend mijn antwoorden goed rekenen! Zet je 

schrap: alleen de antwoorden b en c zijn correct! Reken 5 punten per goed 
antwoord. De antwoorden a en d zijn elk goed voor 5 punten aftrek. Nu maar 

hopen dat deze vraag nog steeds een heerlijk gevoel oproept . 

 
Inderdaad moet zuid vooraf weten of zijn partner wel of niet moet passen op zijn 

nieuwe bieding. Stel dat oost 2 had geboden, en 2 zou dan evengoed een 

transfer zijn voor de hartenkleur, dan zal zuid géén 2 bieden als noord daar 

verplicht op moet passen! Het spreekt vanzelf dat dit overleg wordt gevoerd buiten 
gehoorsafstand van de tafel. 

 
Het 2-bod voor de beurt belooft minstens een 5-kaart harten met minstens 0 

punten. Als je de boodschap van dit bod met 3 vergelijkt, kom je op grote 

verschillen. Het 3-bod belooft precies een 5-kaart harten met voldoende kracht 

voor de manche. Kan toch vanaf 8 punten al zijn? 
 

Maar … niet het verschil doet er toe. Het enige dat je je moet afvragen is: ‘Wat 
voegt de boodschap van de ingetrokken bieding toe aan de boodschap van het 

legale 3-bod.’ En het antwoord is: helemaal niets, omdat het nieuwe bod veel 

concretere informatie geeft dan het geannuleerde 2-bod! 
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Spelregelvraag 30 
 

Je wordt als arbiter uiterst vriendelijk uitgenodigd door de noordspeler van deze 

tafel. Je ziet de volgende biedkaartjes liggen. 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  2  … pas  pas 

2SA 
 

Noord vertelt dat oost paste na een denkpauze van ongeveer 5 seconden. Omdat 
west met zijn 1SA-opening zijn kracht heeft verteld, vindt noord het vreemd dat 

west – na de pas van zijn partner – 2SA biedt. 
OW bevestigen dat oost inderdaad even nadacht voordat hij paste. 

NZ vinden dat daarom het 2SA-bod van tafel moet en noord dan leider is in een 
2-contract. 

 
Hoe ga je hiermee om? 

 
a. Ik zeg dat bridge een denkspel is, en dat een denkpauze van slechts vijf 

seconden heel normaal is. Gewoon doorbieden en spelen dus. 

b. Ik laat het bieden en spelen doorgaan zonder de hand van west te bekijken, 
en ik zeg toe dat ik na de laatste slag desgewenst weer verschijn. 

c. Ik bekijk de hand van west. Als zijn 1SA-opening minimaal is (15 punten), 
annuleer ik het 2SA-bod en speelt noord 2. 

d. Ik bekijk de hand van west. Als zijn 1SA-opening maximaal is (17 punten, 
met opvang in de hartenkleur), laat ik het bieden en spelen doorgaan.  

 
 

Je hoeft geen antwoord op te sturen; ik houd niets bij! 
 

Je kunt wel weddenschappen afsluiten en/of een spelregelcompetitie 

opzetten. 
 

Volgende week geef ik mijn antwoord.  

 

 


