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Inleiding. 

 

Al sinds 2002 verzorgt Rob Stravers het digitale periodiek: ”Bridge Training”. Met 

vraagstukken voor beginnende en gevorderde bridgers, gelardeerd met kenmerkende 

achtergronden en informatie neemt hij ons mee door de wondere wereld die bridge heet. 

Mede gebaseerd op actuele vragen van lezers worden de onderwerpen bepaald, waarbij een 

afwisseling van basiskennis en diep(er)gravende theorie en praktijk het grote kenmerk is. De 

koppeling naar de praktijk staat in alle trainingen centraal; daar moeten immers de spellen 

gespeeld worden en de punten worden behaald! 

Bridgetraining verschijnt wekelijks en alle uitgaven tezamen vormen ondertussen een zeer 

gevarieerd scala aan kennis en informatie voor alle enthousiaste bridgers en docenten.  

In de loop van de jaren verzamelde Rob verschillende enthousiaste bridgers om zich heen, 

die onder de naam ‘Bridge Service Team’ met hem garant staan voor een doorlopende 

aanvoer van trainingsstof, met slechts één doel: (nog) meer plezier aan de bridgetafel.   

Om deze informatie over de jaren makkelijker te kunnen ontsluiten worden de uitgaven per 

jaar gebundeld. Dit bestand is daar één van. Voorzien van een overzichtelijke 

inhoudsopgave zodat je bepaalde onderwerpen gemakkelijk kunt vinden. 

Op de teksten berust geen copyright. Integendeel, wij stellen het zelfs zeer op prijs als je 

deze informatie ook deelt met collega bridgers, leerlingen van je cursussen en dergelijke. 

Bronvermelding wel graag mits de tekst onveranderd blijft. Eventuele aanpassingen zijn 

uiteraard inhoudelijk en tekstueel voor jouw eigen rekening en verantwoordelijkheid! 

De afzonderlijke originele documenten en de gereed zijnde jaaroverzichten staan op 

www.bridgeservice.nl. 

Wij wensen je veel lees- en speelplezier met deze rijke bron van bridge-informatie. Zoek 

gewoon die onderwerpen er uit die nu voor jou en jouw partner van nut zijn; alles in een keer 

tot je nemen is welhaast een onmogelijke opgave…… 

 

Amsterdam/Zwolle, december 2017 

Rob Stravers (redactie) 

Tom van der Beeke (samenstelling) 

 

Contact: rob.stravers@upcmail.nl  
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1 Het mooiste troefspel van vorig jaar. 
 
2004 sloten we af met het mooiste sansspel van 2004. Wat sluit daar mooier op aan 
dan 2005 openen met het mooiste troefspel van vorig jaar? Inderdaad, niets. Daarom 
gooi ik graag de volgende kaarten tegen het doek. En net als vorige week gaat het 
niet in de eerste plaats om het juiste speelplan, doch om de wijze waarop je tot die 
compositie komt. 
 

 4 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H V B 2 
 

 
 

 A H V 5 

 A H 6 5 

 5 4 

 5 4 3 
 

Je speelt 4. West speelt achtereenvolgens A, H en V. Hoe speel je dit spel? 
 
Natuurlijk ga ik niet meer vertellen dat het een troefcontract is, dat je dus begint met 
het tellen van je mogelijke verliezers vanuit de hand met de meeste troefkaarten. Ook 
niet dat het van levensbelang kan zijn om de troefcontrole te houden. Kortom, 
probeer je fundament van het speelplan helemaal op eigen kracht te leggen! 
 
Kijk pas daarna op het volgende blad. 
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 4 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H V B 2 
 

 
 

 A H V 5 

 A H 6 5 

 5 4 

 5 4 3 
 

Je speelt 4. West speelt achtereenvolgens A, H en V. Hoe speel je dit spel? 
 
Je speelplan staat dus vast. Nee, word nu niet onzeker. Je krijgt nog alle ruimte om 
dat desgewenst aan te passen. Het nieuwe jaar is net een week oud. Dan gaan we 
niet moeilijk doen. 
 
Stap 1. We beginnen met het tellen van de verliesslagen. Daarbij gaan we in 
principe uit van waarschijnlijke tegenzitsels. In principe; want naarmate een contract 
gemakkelijker te maken is, kunnen we ons permitteren om pessimistischer te kijken. 
Ter illustratie van wat ik daarmee bedoel. Als je een contract met twee vingers in je 
neus kunt maken als de ontbrekende (troef)kaarten 4-1 zitten, kan het geen kwaad 
om kritisch te kijken naar de mogelijke gevolgen – en verbandmiddelen – van 5-0-
zitsels. 
 
De kans dat de ontbrekende schoppens 4-2 zitten, is groter (48½%) dan dat ze 3-3 
zitten (35½%). Dus is het reëel uit te gaan van één schoppenverliezer. In de harten 
dreigt eveneens een verliezer. Twee zelfs als OW aan slag komen en noord geen 
troef meer heeft. En dat de ruitens twee verliezers kosten, is al bewezen in de eerste 
twee slagen. Totaal vier, met twee hartenverliezers zelfs vijf verliezers dus.  
 
Stap 2. Voorkomen van niet zekere verliesslagen. Niet alleen van belang als ons 
contract down dreigt te gaan. Als wij precies contract maken en alle andere paren 
plus1 hebben we een even grote nul als wanneer we onnodig down gaan!  
 
Van belang voor stap 2 is, dat we onderscheid kunnen maken in wel en niet te 
voorkomen verliesslagen. Met de ontbrekende schoppens 4-2 kunnen we doen wat 
we willen, maar vast staat dan dat we een schoppenslag zullen afgeven. 
 
De hartenverliezer is wél te voorkomen. Zuids twee lage hartens kunnen we namelijk 
kwijt op noords klaverenkaart. 
 
Stap 3. Zoeken naar een speelplan dat rekening houdt met de ontbrekende troeven 
4-2 en hartenverliezers voorkomt! 
 
Wil je aan de hand van deze overpeinzingen je speelplan aanpassen, dan mag dat! 
 
Klaar? Ga dan mee naar het volgende blad!
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Ons speelplan voor 4 moet dus winnend zijn als alle kaarten als volgt zijn verdeeld. 
 

 4 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H V B 2 
 

 7 6      B 10 9 8 

 V B 10 9    8 7 

 A H V 6    B 10 9 8 7 

 10 9 8    7 6 
 

 A H V 5 

 A H 6 5 

 5 4 

 5 4 3 
 

West speelde achtereenvolgens A, H, en legt nu V op tafel.  
Hoe speel je dit spel? 
(De cursief gedrukte rode kaarten zijn reeds gespeeld.) 

Natuurlijk hebben we geen keus; V pakken we meteen met A. Maar hoe verder?  
 
Met de kaarten dicht is de kans groter dat we het verkeerd doen. Want dan kunnen 
we nog hópen op de ontbrekende schoppens 3-3. In dat geval zouden we geen slag 
meer afgeven. We slaan al onze hoge schoppens, waarna noords klaveren de 
overige slagen voor hun rekening nemen en zuids laatste troef goed is voor de 
overslag. 
 

Stel dat we na A zouden beginnen met AHV, dan blijkt in de derde schoppenslag 
dat oost een vierde schoppen overhoudt, een schoppenkaart die hóger is dan die 
van ons! Op dat moment zijn we de controle kwijt over de troeven! Een situatie die 
we ten koste van alles moeten voorkomen.  
 
Mijn vraag, is jouw speelplan ook winnend bij dit tegenzitsel? Zo niet, probeer dan 
een speelwijze te vinden waarbij je wél troefcontrole houdt. Ik geef één hint. Als je 

begint met AHV, heb je in noord geen troefkaart meer om een eventueel 
ruitennaspel van OW op te vangen… 
 
Verder zeg ik niets. 
 
Ga naar het volgende blad als je de juiste aanpak hebt gevonden. 
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 West speelt achtereenvolgens A, H en V. Hoe maak je jouw 4? 
 

 4 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H V B 2 
 

 7 6      B 10 9 8 

 V B 10 9    8 7 

 A H V 6    B 10 9 8 7 

 10 9 8    7 6 
 

 A H V 5 

 A H 6 5 

 5 4 

 5 4 3 
 

De derde slag neem je met A. Daar zijn we het helemaal over eens. Als je dan 

vervolgt met AHV, maak je een overslag als de ontbrekende zes schoppens 3-3 
zitten. Helaas is de kans groter dat de vijandelijke troeven 4-2 zitten. En als dát het 

geval is, zijn OW na V de baas in troef. Als je troef naspeelt, maken ze die slag 
waarna ze hun ruitens verder afdraaien. Laat je hun troef zitten, en troeven ze je 
derde klaverenslag af, dan ga je ook down omdat je de overige klaveren niet meer 
kunt bereiken. Naast de eerste twee ruitenslagen en hun introever, geef je dan ook 
nog twee hartenslagen af. 
 

Als je van plan was om na A met AHV de troeven op te halen, nodig ik je uit om 

nog een keer naar het spel te kijken en een speelplan te zoeken waarbij je 4 maakt 
als de ontbrekende troeven 4-2 zitten. 
 
Op het volgende blad staat mijn aanpak. 
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 4 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H V B 2 
 

 7 6      B 10 9 8 

 V B 10 9    8 7 

 A H V 6    B 10 9 8 7 

 10 9 8    7 6 
 

 A H V 5 

 A H 6 5 

 5 4 

 5 4 3 
 

West speelde achtereenvolgens A, H, en legt nu V op tafel.  
Hoe speel je dit spel? 
  

Je neemt met A en vervolgt met… 5! 

 

Je geeft inderdaad een schoppenslag weg. Maar dat is wel een slag die je toch altijd 

had moeten afstaan! Oost komt met schoppen aan slag, maar dat is dan wel tegelijk 

zijn laatste!  

Als oost ruiten terugspeelt, troef je in noord, trek je driemaal troef met zuids 

hoogste drie troeven (je hebt nu dus duidelijk wél troefcontrole), en draai je de 

klaveren af waarop zuids twee hartenverliezers ijlings het front verlaten.  

Speelt oost troef terug; dan neem je die handschoen eveneens meteen over. 

Alle troeven eruit en op naar de klaveren. 

Klaverennaspel neem je met A, dan weer alle troeven waarna de rest van de 

klaveren volgen. 

Harten? Voor H! Troeven na en de klaveren.  

Kortom, met het direct weggeven van de troefslag, houd je de troefcontrole. Je kunt 

daarna probleemloos alle troeven ophalen en van de klaveren profiteren zónder dat 

OW een klaverenslag kunnen aftroeven. 
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2 De opbouw van het speelplan. 
 
Niets is zo vervelend als regelmatig het juiste speelplan vinden als het al te laat is. Of 

een vraagstuk bekijken, dat met alles wat je aan kennis en inzicht in je hebt 

beantwoorden, om daarna te moeten vaststellen dat je het (weer) verkeerd zag. 

Naarmate de oplossing logischer/eenvoudiger is, voel je jezelf dan stommer. Deze 

bron van irritatie wil ik met de komende afleveringen proberen droog te leggen. En op 

zich mag dat niet al te moeilijk wezen. Want vooral als je achteraf de oplossing 

doodeenvoudig vindt, had je de kennis om het op te lossen dus al in huis. Je stelde 

jezelf alleen niet de juiste vragen om op die oplossing te komen. 

 

Garantie 

De komende afleveringen richten we ons op de opbouw van het speelplan; zowel 

voor sans- als troefcontracten. En daarbij hebben we maar één doel voor ogen: een 

structuur vinden die je echt helpt om het kansrijkste speelplan te vinden. Op het 

moment dat ik deze aflevering schrijf, heb ik nog geen concreet aantal spellen voor 

ogen waarmee we die structuur gaan aanbrengen. Voorlopig ga ik uit van tien 

afleveringen. Mocht je ná de tiende aflevering nog evenveel moeite hebben met het 

opzetten van een speelplan, dan durf ik je te garanderen dat dat níét aan jou ligt 

maar aan mij!  

 

We beginnen met de opbouw  van het Sansspeelplan 

Voordat je ook maar één kaart bijspeelt, stel je jezelf de volgende vier vragen. 

 

1. Hoeveel vaste slagen heb ik? 
2. In welke kleuren kan ik hoeveel slagen ontwikkelen/organiseren/versieren? 
3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van mijn (ontwikkelde) slagen? 
4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? Denk daarbij vooral 

aan ‘tempo’ en ‘gevaarlijke hand’. Op die begrippen komen we nog uitgebreid 
terug. 
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 V 3 2 

 10 4 3 2 

 4 3 

 6 5 3 2 

 

 A H 

 H V B 

 A B 10 2 

 A H 7 4 

 

Stel, west komt tegen jouw 3SA uit met B. Wat zijn dan jouw antwoorden op de vier 

standaardvragen? 
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De vier antwoorden 

 

 V 3 2 

 10 4 3 2 

 4 3 

 6 5 3 2 

 

 A H 

 H V B 

 A B 10 2 

 A H 7 4 

 

West start met B tegen jouw 3SA. 

 

We werken ons lijstje af. 

 

1. Hoeveel vaste slagen heb ik? 

In schoppen Twee. Het is namelijk zeer de vraag of je noords V kunt bereiken! 

In harten nul! Een vaste slag is immers een slag die je meteen kunt maken, 

zónder de tegenstanders de kans te geven aan slag te komen. Als west was 

gestart met A… had je wél vaste hartenslagen kunnen tellen. Zodra je aan slag 

bent kun je ze dan immers oppakken.  

In ruiten één! Alleen A kun je meteen maken.  

In klaveren twee. 

 

Totaal tellen we dus vijf vaste slagen. 
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2. In welke kleuren kan ik hoeveel slagen 
ontwikkelen/organiseren/versieren? 

In de schoppenkleur één, V; daarvoor moeten we wel een entree naar 

de noordhand ontwikkelen. En dan wél nadat het koppel AH al is vertrokken! 

In harten twee; één van zuids honneurs zal door A worden 

gearresteerd. Maar… als we – nadat zuid al zijn hoge hartens kwijt is – bij de 

noordkaarten kunnen, is 10 goed voor een derde hartenslag.  

In de ruitenkleur is waarschijnlijk een extra slag te ontwikkelen. 

Daarvoor moet oost één of twee ruitenhonneurs hebben en moeten we vanuit 

noord naar B spelen. Als west neemt, moet de volgende ruitensnit succes 

opleveren. Probleem is dat we te weinig entrees in noord hebben om 

tweemaal te kunnen snijden.  

In de klaverenkleur, tenslotte, is een redelijke kans op een extra slag 

aanwezig. Namelijk als de ontbrekende vijf klaveren 3-2 verdeeld zitten (68%). 

In dat geval maken we altijd de vierde klaverenslag.  

 

3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van mijn (ontwikkelde) slagen? 
Een belangrijke vraag die vaak over het hoofd wordt gezien. Zeker in dit spel 

van groot belang door de waarde van V en 10!  

 

Zie je een mogelijkheid om naar de noordhand over te steken. En zo ja, 

welke? 
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 V 3 2 

 10 4 3 2 

 4 3 

 6 5 3 2 

 

 A H 

 H V B 

 A B 10 2 

 A H 7 4 

West start met B tegen jouw 3SA. 

Er is inderdaad een kans op een succesvolle oversteek. In klaveren. De vierde 

klaverenslag om precies te zijn. Daarvoor moet echter wél aan twee 

voorwaarden worden voldaan. Allereerst moeten de ontbrekende klaveren 

natuurlijk 3-2 zitten. Maar… minstens zo belangrijk is het dat in de vierde 

klaverenslag noords klavertje hóger is dan die van zuid… In de klaverenslag 

die je weggeeft zul je zuids 7 moeten naspelen! In de vierde klaverenslag 

kun je dan met 4 naar 6 overstappen. 

4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? Denk daarbij 
aan ‘tempo’ en ‘gevaarlijke hand’.  
In dit spel dreigt niet zoveel gevaar. In alle kleuren ben je voldoende gedekt, 

waardoor je je helemaal kunt concentreren op de bereikbaarheid van noord. 

Met behulp van de antwoorden zet je je speelplan in elkaar. En ook dat is een vak 

dat enige oefening vereist. 

Je zou kunnen uitgaan van het volgende standaard bouwplan. 

- Welke kleur(en) spreek ik aan voor het ontwikkelen van extra slagen? 
- Welke entree(s) moet ik koesteren/creëren? 
- Welke volgorde is het beste/noodzakelijk om de slagen te kunnen maken die 

ik wil maken? 
 

Op het volgende blad probeer ik mee te denken. 
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 V 3 2 

 10 4 3 2 

 4 3 

 6 5 3 2 

 

 A H 

 H V B 

 A B 10 2 

 A H 7 4 

 

West start met B tegen jouw 3SA. 

 

De antwoorden op de vragen van het standaard bouwplan. 

 

- Welke kleur(en) spreek ik aan voor het ontwikkelen van extra slagen? 

Ik tel vijf vaste slagen A, H, A, A en H.  

In de hartenkleur kan ik in ieder geval twee slagen ontwikkelen door de 

hartenkleur te spelen. Daarmee kom ik op zeven slagen. 

Om mijn contract te kunnen maken móét ik naar noord oversteken voor het 

exploiteren van V en 10. Daarmee is mijn contract binnen. 

 

- Welke entree(s) moet ik koesteren/creëren? 
Ik móét dus een entree creëren in de klaverenkleur. 

 

- Welke volgorde is het beste/noodzakelijk om de slagen te kunnen maken 
die ik wil maken? 

Voordat ik naar noord oversteek moeten AH en HVB zijn gespeeld!  
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Speelplan 

A, H, V, B. OW zien natuurlijk ook 10 op tafel liggen. Om die reden kunnen 

ze A even ophouden. Zodra A ten tonele wordt gevoerd, en je weer aan slag 

bent, speel je zuids laatste hoge hartens uit. Stel dat oost neemt met A, en ruiten 

terugspeelt, dan leg je B. Misschien dat west dan neemt en ruiten terugspeelt! 

Goed voor een extra slag! 

 

Pas als alle zuidelijke hoge schoppens en hartens zijn gespeeld, is het tijd om aan de 

oversteek te beginnen. Je kunt AH slaan en dan 7 weggeven. Beginnen met het 

weggeven van 7 kan ook. Het enige dat van belang is, is dat je na drie 

klaverenslagen in zuid nog 4 hebt!!! Meteen na de oversteek maak je V en 10. 

Op dat moment heb je negen slagen gemaakt: drie schoppenslagen, drie 

hartenslagen en drie klaverenslagen. A is dan goed voor een overslag! 
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3 De opbouw van het speelplan (2). 
 
In deze tweede aflevering van de opbouwserie leggen we een troefcontract onder de 
loep. En ook nu zoomen we vooral in op het fundament van het speelplan. Welke 
vragen stellen we onszelf om een degelijk speelplan in elkaar te timmeren en hoe 
kijken we naar de kaarten om de juiste antwoorden te vinden? 
 
Voor de opbouw  van het Troefspeelplan stellen we onszelf de volgende vier 

vragen. 

 

1. Hoeveel verliesslagen dreigen er?  
 

Tip! Dat zie je het gemakkelijkst door te kijken vanuit de hand waarin je de 
meeste troeven hebt!!! 

 

2. In welke kleur(en) kan ik verliesslagen voorkomen? Moet ik dan wel of juist 
niet beginnen met troef spelen? 

3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van kleuren waarop ik verliezers kan 
opruimen? 

4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? Denk daarbij vooral 
aan aftroevers én aan het troeftempo. 

 
Natuurlijk, allemaal voor de hand liggende vragen. Toch gaan we regelmatig de 
vernieling in omdat we onszelf niet de tijd gunnen ons vooraf de noodzakelijke 
vragen te stellen. Een speelplan maken is vooral leren zien. Hoe vaker je jezelf die 
vragen stelt, des te gemakkelijker zul je de gevaren zien en de juiste antwoorden 
vinden.  
 
Ram die vragen er dus in! Nu! 
 
En, als ze erin zitten, laat ze los op dit spel. 
 

 6 5 4 3 

 9 8 7  

 A B 6 5 2 

 9 

 
 A H 2  

 A V B 10 5  

 H 

 B 10 6 4 

Zuid speelt 4; west start met V. 
 
Beantwoord de vier standaardvragen en ga mee naar het volgende blad. 
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 6 5 4 3 

 9 8 7  

 A B 6 5 2 

 9 
 

 
 

 A H 2  

 A V B 10 5  

 H 

 B 10 6 4 

Zuid speelt 4; west start met V. 
 
We beginnen met een nummertje ‘kijken’. Nog even niet denkend aan het aantal 
slagen dat we moeten maken. Kijk ontspannen mee. 
 

1. Hoeveel verliesslagen dreigen er? 
We volgen uiteraard de gouden tip op; we kijken vanuit de zuidhand, omdat de 

zuidhand de meeste troefkaarten heeft. En we tellen: 

- één in de schoppenkleur (2); 

- één in de hartenkleur (H); 
- géén verliesslag in de ruitenkleur; want zuids ene ruitenkaart kan niet 

door OW worden gewonnen. En we kijken vanuit de zuidhand, weet je 
nog! 

- vier in de klaverenkleur. 
 

2. In welke kleur(en) kan ik verliesslagen voorkomen? Moet ik dan wel of 
juist niet beginnen met troef spelen? 
Als een verlieskaart in een bijkleur kan worden voorkomen, is dat door die 

verliezer af te troeven, óf door het tijdig opruimen op een kaart aan de 

overkant.  

Het aftroeven van 2 is alleen mogelijk als noord twee of minder 

schoppenkaarten zou hebben. Dat valt dus af. En opruimen? Kijk nog even 

naar de uitkomst, V, en naar de ruitenhonneurs die jezelf hebt… Kom ik nog 

op terug. 

In de troefkleur tellen we eveneens een verliesslag, H. Die kúnnen we 

alleen voorkomen als oost H heeft én we vaak genoeg vanuit noord harten 

kunnen spelen om te snijden.  

In de klaveren, tenslotte, dreigen liefst vier verliesslagen. In het 

allergunstigste geval kunnen we drie klaverenverliezers voorkomen met 

aftroevers aan de overzijde.  



bridgetraining totaal 2005 18/227 Rob Stravers 

 

3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van kleuren waarop ik verliezers kan 
opruimen? 
Als het een sanscontract zou zijn, had de noordhand niet echt veel entrees, 

maar gelukkig spelen we een troefcontract! Dat maakt de noordkaart goed 

bereikbaar: met klaverenaftroevers.  

A is alleen een entree als we die de eerste slag meteen nemen. Een 

eerste impuls kan daardoor zijn om A meteen te leggen, om B na te spelen 

waarop zuids schoppenverliezer het strijdtoneel verlaat. Maar, dankzij AH 

heeft het opruimen van 2 niet zo’n haast. We kunnen een aanval op die kleur 

probleemloos pareren.  

Ook in de hartenkleur kunnen we waarschijnlijk oversteken. Namelijk 

door vanuit zuid V voor te spelen, en – als die niet wordt genomen – daarna 

B. Als OW dan nóg niet dekken sla je A. Maar nemen OW wél de eerste of 

tweede hartenslag, dan kun je met 5 de derde hartenslag als brug naar 

noord gebruiken. In dit spel is dat geen aantrekkelijk alternatief, omdat noords 

hartens een heel andere rol hebben. 

 

4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? Denk daarbij 
vooral aan aftroevers én aan het troeftempo. 
De meeste verliezers dreigen in de klaverenkleur. Die kunnen we voorkomen 

door ze in noord af te troeven. Daarmee is meteen duidelijk hoe OW ons het 

meest dwars kunnen zitten, door het spelen van troef.  
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 6 5 4 3 

 9 8 7  

 A B 6 5 2 

 9 
 

 
 

 A H 2  

 A V B 10 5  

 H 

 B 10 6 4 

Zuid speelt 4; west start met V. 
 

Nu gaat het erom de antwoorden samen te smelten tot een kansrijk speelplan. Ik 

denk even hardop.  

2 kunnen we opruimen op een noordelijke ruiten; geen schoppenverliezer dus.  

Als we twee klaverenslagen in noord aftroeven, hebben we ons contract, zelfs 

als we H afgeven.  

Deze constatering heft het dilemma van wel of niet snijden op H op. Want… 

allereerst willen we geen troef spelen zolang we de klaveren niet hebben afgetroefd; 

en als we dan wel harten spelen en op H snijden, zijn we twee noordelijke 

troefkaarten kwijt als H miszit; want natuurlijk speelt west na H harten terug! 

 

Speelplan 

We nemen de ruitenuitkomst met H en spelen 4 naar 9.  

 

Stel nu dat oost 9 neemt met V, en 4 naspeelt, hoe ga je dan verder? 
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 6 5 4 3 

 9 8 7  

 A B 6 5 2 

 9 
 

 
 

 A H 2  

 A V B 10 5  

 H 

 B 10 6 4 
 

Zuid speelt 4; west start met V. 
 

We nemen de ruitenuitkomst met H en spelen 4 naar 9.  

 

Stel nu dat oost 9 neemt met V, en 4 naspeelt, hoe ga je dan verder? 

 

Dan nemen we meteen met A! 

Dan 6 getroefd; 

3 naar A; 

10 getroefd; 

A, zuids 2 weg. 

Je bent nu al veilig, want je gaf nog maar één slag af. 

 

 6 5 4  

  

 B 6 5 

  

 
 

 H  

 V B 10 5  

  

 B  
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Verleidelijk is om B na te spelen en B op te ruimen. Dat is goed voor een overslag 

als OW niet troeven. Maar er zit ook een risico in, namelijk dat de ene tegenstander 

troeft en de ander zijn laatste schoppenkaart opruimt. Daarmee riskeer je dat H 

eveneens wordt afgetroefd. En als je daarna ook H afgeeft, ben je nog down ook. 

De veiligste voortzetting is daarom (na A): 4 naar H en troeftrekken. Zéker in 

viertallen! 
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4  De opbouw van het speelplan (3). 
 
In deze serie van tien spel gaat het meer om jezelf de juiste vragen te stellen dan om 
het vinden van het beste speelplan. Naarmate je vaker wroet in de juiste 
vraagstukken, zul je de antwoorden gemakkelijker vinden. Zie het maar als een tuin; 
in het begin ruk je de goeie planten eruit en koester je het onkruid… 
 
 

 - 

 B 6 5 4 

 A V B 7 5 3 

 6 4 2 

 

 A V 8 7 

 A 7 2 

 8 2 

 H 10 9 7 

 
West Noord Oost Zuid 

  --   --   -- 1 

pas 1 1 1SA 
pas 3SA allen passen 
 

Dankzij een heel enthousiaste noord mag je 3SA spelen. West start met 6. 
 
1. Welke vragen stel je jezelf meteen na de uitkomst, en welke antwoorden leveren 
die op? 
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 - 

 B 6 5 4 

 A V B 7 5 3 

 6 4 2 

 

 A V 8 7 

 A 7 2 

 8 2 

 H 10 9 7 

 
West Noord Oost Zuid 

  --   --   -- 1 

pas 1 1 1SA 
pas 3SA allen passen 
 

West start met 6 tegen jouw 3SA (oost 10). 
 
1. Welke vragen stelde je je meteen na de uitkomst, en welke antwoorden leverden 
die op? 
 
Antwoord 
In een sanscontract stel je jezelf standaard de volgende vier vragen: 
 

1 Hoeveel vaste slagen heb ik? 
2. In welke kleuren kan ik hoeveel slagen ontwikkelen/organiseren/versieren? 
3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van mijn (ontwikkelde) slagen? 
4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? 

 
 
Eigenlijk zijn we nu klaar… Alleen als je het leuk vindt om je antwoorden te 
controleren zou je kunnen overwegen om verder te lezen. 
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 - 

 B 6 5 4 

 A V B 7 5 3 

 6 4 2 

      

 A V 8 7 

 A 7 2 

 8 2 

 H 10 9 7 

 
West Noord Oost Zuid 

  --   --   -- 1 

pas 1 1 1SA 
pas 3SA allen passen 
 

West start met 6 tegen jouw 3SA (oost 10). 
 
 

1. Hoeveel vaste slagen heb ik? 
Dankzij de uitkomst mag je twee vaste schoppenslagen tellen. Daar komen 

alleen A en A nog bij, is samen vier.  

 

2. In welke kleuren kan ik hoeveel slagen 
ontwikkelen/organiseren/versieren? 
We kunnen beter lezen hoeveel slagen we móéten versieren! Om 3SA te 

maken zullen dat er vijf moeten zijn. En er is maar één kleur die daarvoor kan 

zorgen. De ruitenkleur. Op voorwaarde dat H niet sec zit (want dan wordt 

10xxx een slag) en niet bij oost.  

 

3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van mijn (ontwikkelde) slagen? 
Beroerd! Als we van de ruitens willen profiteren zullen we ook in de ruitenkleur 

moeten oversteken! 
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4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten?  
In dit spel kunnen de tegenstanders niet echt vervelend doen. Als de kaarten 

zitten zoals ze voor ons moeten zitten (Hx, of Hxx bij west), kunnen OW 
niet voorkomen dat we 3SA gaan maken. 

 
Probeer met behulp van deze antwoorden je speelplan in elkaar te timmeren. 
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 - 

 B 6 5 4 

 A V B 7 5 3 

 6 4 2 

 

 A V 8 7 

 A 7 2 

 8 2 

 H 10 9 7 

 
West Noord Oost Zuid 

  --   --   -- 1 

pas 1 1 1SA 
pas 3SA allen passen 
 

West start met 6 tegen jouw 3SA (oost 10). 
 
Vaststaat dat we van de ruitenkleur moeten leven. Om ons ook te wapenen tegen 

Hxx bij west moeten we tweemaal vanuit zuid de ruitenkleur aanspelen. 
 

We nemen 10 met V en vervolgen met 2 naar B. Die houdt! Oost speelt 6 bij. 
Hoe verder? 
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 - 

 B 6 5 4 

 A V B 7 5 3 

 6 4 2 

 

 A V 8 7 

 A 7 2 

 8 2 

 H 10 9 7 

 
3SA 
 

We nemen 10 met V en vervolgen met 2 naar B. Die houdt! Oost speelt 6 bij. 
Hoe verder? 
 

Je kunt nu klaveren spelen naar 10; als oost B of V legt, dek je met H. Je 

109 blijft dan een veilige klaverendekking. Als je dat te afwachtend vindt, kun je 4 

naar A spelen en dan meteen 8 naar V. Daarna A en (hopelijk) alle resterende 
ruitens. 
 
Voordeel van het klaveren naspel is, dat je niet meteen de hartendeur wagenwijd 

open zet voor het geval de ruitens miszitten. Per slot van rekening kan oost H een 

keer hebben gedoken, of west alle overige ruitens hebben waardoor we H niet 
kunnen arresteren. 
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5 De opbouw van het speelplan (4). 
 
We pakken een prachtig troefcontract uit de praktijk. 
 
Kijk en geniet! 
 

 8 7 6 

 H 6 5 4 2 

 H B 10 7 

 V 
 

 
 

 A H V 5 2 

 A 9 

 4 

 A 10 7 4 3 
 

Zuid speelt 4 (1 - 1SA - 3 - 4). 
 

West start A (oost 6), en speelt 2 na. 
 
We zitten nog steeds in de serie van ‘speelplanopbouw’; het gaat dus nog steeds in 
de eerste plaats om de vragen die we onszelf stellen! 
 

Welke vragen stelde je jezelf, voordat je noord 7 liet bijspelen?  



bridgetraining totaal 2005 29/227 Rob Stravers 

 

 8 7 6 

 H 6 5 4 2 

 H B 10 7 

 V 
 

 
 

 A H V 5 2 

 A 9 

 4 

 A 10 7 4 3 
 

Je speelt 4. 
 

West start A (oost 6), en speelt 2 na. 
 

Welke vragen stelde je jezelf, voordat je noord 7 liet bijspelen?  
 
Antwoord 
 
 

1. Hoeveel verliesslagen dreigen er?  
 

Tip! Dat zie je het gemakkelijkst door te kijken vanuit de hand waarin je de 
meeste troeven hebt!!! 

 

2. In welke kleur(en) kan ik verliesslagen voorkomen? Moet ik dan wel of juist 
niet beginnen met troef spelen? 

3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van kleuren waarop ik verliezers kan 
opruimen? 

4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? Denk daarbij 
vooral aan aftroevers én aan het troeftempo. 

 
 
Maar… nu we toch al bezig zijn, probeer ze te beantwoorden. Op het volgende blad 
denk ik hardop. 



bridgetraining totaal 2005 30/227 Rob Stravers 

 

 8 7 6 

 H 6 5 4 2 

 H B 10 7 

 V 
 

 A H V 5 2 

 A 9 

 4 

 A 10 7 4 3 
 

Je speelt 4. 
 

West start A (oost 6), en speelt 2 na. 
 

1. Hoeveel verliesslagen dreigen er?  
 

Tip! Dat zie je het gemakkelijkst door te kijken vanuit de hand waarin je de 
meeste troeven hebt!!! 

 

In zuid heb ik de meeste troeven. Vanuit die hand zoek ik naar de slagen die ik 

dreig te verliezen.  

 

In schoppen ga ik uit van géén verliezer. Ik mis er vijf; die zitten gelukkig meestal 

3-2. 

In harten tel ik eveneens géén verliezer! Nogmaals, ik ga uit van de zuidhand, 

en omdat ik tegenover 9 in noord H heb, zal ik geen hartenslag verliezen. 

Mocht jij toch met enige angst naar noords lage hartens kijken, dan blijkt daaruit 

dat je misschien wél in woord, maar beslist níét in daad vanuit de hand met de 

meeste troefkaarten je verliesslagen zoekt!!! Door van de zuidhand uit te gaan zie 

je ook dat het aftroeven van hartens in zuid niets oplevert. Je raakt daar alleen 

maar je troeven mee kwijt, mét het grote risico dat west een troefslag van jou 

óvertroeft! 

In ruiten telden we niet alleen een verliesslag, door de uitkomst ís dat er ook een. 

Meer ruitens heeft de zuidhand niet, dus tel je totaal slechts één ruitenverliezer. 

Je eerste verliesslag dus (ook letterlijk). 

In klaveren tel je liefst vier verliesslagen! Je gaat immers uit van de zuidhand. En 

ten behoeve van de duidelijkheid is het goed om in je eerste ‘vlootschouw’ uit te 

gaan van ‘eerst alle troeven trekken’ en pas daarna op de andere kleuren afgaan.  
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In de tweede ronde, als we zoeken naar het voorkomen van verliezers, kijken we 

naar mogelijke aftroevers van dreigende verliezers. 

 

Daarmee komen we op het beantwoorden van vraag 2: In welke kleur(en) kan ik 

verliesslagen voorkomen? Moet ik dan wel of juist niet beginnen met troef spelen? 
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 8 7 6 

 H 6 5 4 2 

 H B 10 7 

 V 
 

 
 

 A H V 5 2 

 A 9 

 4 

 A 10 7 4 3 
 

Je speelt 4. 
 

West start A (oost 6), en speelt 2 na. 
 

2. In welke kleur(en) kan ik verliesslagen voorkomen? Moet ik dan wel of 
juist niet beginnen met troef spelen?  
 

Omdat in de hartenkleur geen verliesslag dreigt, en we de enige 

ruitenverliezer al horizontaal hebben liggen, kunnen we ons volledig 

concentreren op de potentiële klaverenverliezers.  

 

Als we beginnen met troeftrekken, dreigen er vier klaverenverliezers. Wanneer  

we het aantal klaverenverliezers terugbrengen naar twee, is ons contract (met 

daarnaast die ene ruitenverliezer) binnen.  

 

West begon met A en speelt een kleine ruiten na. Voor ons een heerlijke 

start, omdat we op H al meteen 3 kunnen opruimen! Daarmee is alvast één 

klaverenverliezer voorkomen. Dan met V naar A, ook als oost klein legt. En 

3 in noord getroefd. De tweede klaverenverliezer is voorkomen.  

Normaalgesproken is daarmee ons contract al veilig. Maar… het kost niets om 

te proberen nóg een klaveren in noord te troeven. Stel dat dat lukt, en die kans 

is redelijk groot omdat we liefst zeven klaverenkaarten missen, dan houden 

we maar één klaverenverliezer over. Dat is goed voor een overslag, óf voor 

het maken van ons contract voor het geval de ontbrekende schoppens niet 3-2 

maar 4-1 blijken te zitten!  

We kunnen op verschillende manieren oversteken: in harten naar A, of in 

schoppen naar A. Mijn voorkeur gaat uit naar een oversteek in de schoppen, 



bridgetraining totaal 2005 33/227 Rob Stravers 

 

omdat we toch nog maar één aftroever willen maken in noord. Daarmee halen 

we alvast twee vijandelijke troeven op. Na A weer klaveren voor noords 

aftroever.  

Stel dat oost of west overtroeft, en de troeven zítten 4-1, dan zal dat 

hoogstwaarschijnlijk van de 4-kaart schoppen zijn. In dat geval hebben OW nu 

een troefslag die ze anders later na het troeftrekken hadden gehad, en zijn we 

dus evengoed binnen! Merk op dat we anders naast die troefslag óók nog een 

klaverenslag hadden verloren als we niet op die extra aftroever hadden 

gespeeld. Oost of west moet nu een klaverenslag aftroeven die anders door 

zijn partner was gemaakt! 

 

Na noords tweede klaverenaftroever steken we over naar zuids A en trekken 

we de resterende troeven. 

 

3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van kleuren waarop ik verliezers kan 
opruimen? 
 

Eigenlijk hebben we deze vraag al in ons antwoord op vraag twee verwerkt. 

Een echt bereikbaarheidsprobleem heeft dit spel niet. 

 

4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? Denk daarbij 
vooral aan aftroevers én aan het troeftempo. 
Zodra wij weten wat ons plan is, weten we ook hoe de tegenstanders ons 

kunnen dwarsbomen. Wij willen wachten met troeftrekken om eerst zuids 

klaverenverliezers in noord af te troeven. Dus zitten OW ons dwars als zij troef 

zouden spelen. Stel dat west met troef was uitgekomen, in plaats van met A, 

dan was dat een heel stuk lastiger geweest. Nu kunnen we al meteen een 

klaverenverliezer opruimen op H, maar na troefstart zouden we dan eerst 

vanuit zuid naar H moeten spelen, om dat te kunnen doen. Met gevolg dat 

OW wéér een kans krijgen om troef te spelen. Daarmee zou maximaal één 

klaveren kunnen worden afgetroefd. 

 Gelukkig koos west voor de start met A, en het ruitenvervolg. 

 

Ik geef nu het hele spel. Dat maakt het gemakkelijker om met echte speelkaarten de 

verschillende speelwijzen uit te proberen. Want leer in ieder geval één ding: geloof 

mij beslist niet op mijn woord! 
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 8 7 6 

 H 6 5 4 2 

 H B 10 7 

 V 
 

 B 9 4 3    10 

 V 10 8 3    B 7 

 A 5 2    V 9 8 6 3 

 H 6     B 9 8 5 2 
 

 A H V 5 2 

 A 9 

 4 

 A 10 7 4 3 
 

Het kansrijkste speelplan:  

A is voor west 

2 voor noord (3 opruimen) 

V naar A 

4 getroefd met 6 

7 naar A 

7 voor, om in noord te troeven; west troeft voor met 9! 

Dat kán even vervelend aanvoelen, maar… je contract maak je nog steeds. Je bent 

met wests voortroever nu twee slagen kwijt. Door dat introeven heeft west nog maar 

twee troefkaarten, die beide geruisloos zullen verdwijnen onder HV. Alleen 10 

geef je nog af.  

Stel dat je níét 7 had voorgespeeld voor nog een aftroever, maar meteen troef was 

gaan trekken, dan was je met dit tegenzitsel down gegaan. Je mist dan namelijk 

eveneens een troefslag én 10 en 7. Door het voorspelen van jouw verlieskaart 7 

dwong je west te troeven, omdat jij dat anders in noord zou doen. 
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6  De opbouw van het speelplan (5). 
 
Nog steeds zitten we in de fase waarin we vooral kijken naar de vragen die wij 
onszelf als leider stellen, vóór het bijspelen van de eerste kaart. 
 
Ik leg eerst de kaarten neer. 
 

 A 2 

 4 3 

 A 2 

 V 10 9 8 7 6 5 
 

 
 

 V B 3 

 A V 2 

 H 7 6 5 3 

 A B 
 
Vraag 1. Zuid is gever, OW passen, welk biedverloop mogen we verwachten met 
welk eindcontract? 
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 A 2 

 4 3 

 A 2 

 V 10 9 8 7 6 5 
 

 
 

 V B 3 

 A V 2 

 H 7 6 5 3 

 A B 
 
Antwoord vraag 1 
Zuid Noord 
1SA 3SA! 
 
1SA belooft 15/17 punten. Noord heeft geen alternatief. Als er al een lekke kleur zou 
zijn, is het aan OW om die te vinden. De lange klaverenkaart, met de vaste 
schoppenentree, maakt 3SA extra aantrekkelijk.  
 

West start tegen zuids (jouw) 3SA met 4.  
 
Vraag 2. Welke vragen stelde je je meteen na de uitkomst, en welke antwoorden 
leverden die op? 
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Antwoord vraag 2 
Ook in dit sanscontract stel je jezelf de volgende vier vragen: 
 

1. Hoeveel vaste slagen heb ik? 
2. In welke kleuren kan ik hoeveel slagen ontwikkelen/organiseren/versieren? 
3. Hoe staat het met de bereikbaarheid van mijn (ontwikkelde) slagen? 
4. Op welke wijze kunnen de tegenstanders mij dwarszitten? 

 
Noteer – voor de laatste keer – 2½ punt per gestelde vraag. Met ingang van de 
volgende aflevering laten we de antwoorden daarop ook weer meewegen. 
 

 A 2 

 4 3 

 A 2 

 V 10 9 8 7 6 5 
 

 
 

 V B 3 

 A V 2 

 H 7 6 5 3 

 A B 
 
En wat de antwoorden op de vier vragen betreft, kijk en denk met mij mee. 
 

Ik tel vijf vaste slagen: A, A, AH en A.  
 
Wat betreft het ontwikkelen van slagen, is de schoppenkleur al interessant. Die 

levert een tweede slag op, ongeacht of je meteen A legt of 2. Totaal drie 

schoppenslagen kun je vergeten. Als je duikt, en west kwam onder H uit, maak je 

V, maar B zal beslist worden opgewacht door H. En met H bij oost levert 

duiken eveneens geen derde schoppenslag op. Oost neemt, en V of B (je mag 

kiezen) zal onder A vallen.  
 

In harten kan een extra slag ontstaan met een geslaagde snit op H. 
 
De ruitens kunnen twee extra slagen opleveren, namelijk als de ontbrekende ruitens 

3-3 zitten. (A, H, ruiten weggeven en daarna de resterende ruitens binnenhalen. 

Of, vaak veiliger, A, ruiten weggeven! Als je daarna weer aan slag bent en H 

slaat, weet je of de ruitens 3-3 zitten en kun je die kleur doorhalen. A, H, ruiten na 
geeft OW meteen twee ruitenslagen als ze 4-2 zitten. 
 
Ja, en het moge duidelijk zijn, de klaverenkleur is in dit spel hofleverancier van extra 
slagen. Liefst vijf slagen kan die kleur opleveren.  
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Leuk om per kleur te kijken wat er allemaal te organiseren valt, maar… hoe zit het 
met de bereikbaarheid van ontwikkelde kaarten. We richten ons op de klaverenkleur 
omdat die kleur toch het contract moet binnenhalen.  
 

A en A lijken stevige bruggen die noodzakelijk zijn voor de oversteek naar de vrije 
klaveren. 
 
 
Dan de vraag op welke wijze OW je kunnen dwarszitten. Zie je gevaren? Kunnen ze 
echt heel vervelend doen? En zo ja, waar zit dan dat gevaar? 
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 A 2 

 4 3 

 A 2 

 V 10 9 8 7 6 5 
 

 
 

 V B 3 

 A V 2 

 H 7 6 5 3 

 A B 
 

West start met 4 tegen jouw 3SA. 
 

Ja, er is wel degelijk gevaar. Als oost aan slag komt en bijvoorbeeld B voorspeelt, 

kan er een levensgroot probleem ontstaan. Wij snijden dan met V, west H en 

harten terug voor oosts 10. Zodra wij met A aan slag zijn, hebben we geen enkele 
hartendekking meer. Wee ons als OW weer aan slag komen! Een groot gevaar is dus 
dat oost aan slag komt. 
 
Dat waren de vier vragen en de antwoorden. Met behulp van de antwoorden 
componeren we nu het speelplan. Hoe, waarde lezer(es) zou je dit spel aanpakken, 
wetend dat oost niet aan slag mag én wetend dat het in het aantal te maken 

schoppenslagen niet uitmaakt of je A wel of niet meteen legt… 
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 A 2 

 4 3 

 A 2 

 V 10 9 8 7 6 5 
 

 
 

 V B 3 

 A V 2 

 H 7 6 5 3 

 A B 
 

 West start met 4 tegen jouw 3SA. 
 

We leggen onmiddellijk A.  

Wie dat niet doet is af, want oost neemt met H en speelt B terug naar 

wests Hxx! 
 

Dan 5 naar A – niet snijden op H!!!  

Wie wél snijdt op H is af, want, H valt niet. Ook als west Hxx heeft, wacht 

hij/zij geduldig. En wat gebeurt er dan? A; H valt nóg niet. Dan heb je 
eveneens een heel groot probleem. Je moet namelijk nog tweemaal 

oversteken naar noord: éérst om H eruit te jagen, en daarna om de 
resterende klaveren te maken!  

 

Na A, B overnemen met V! En dan net zo lang verdergaan met de klaveren tot 

H verschijnt. Daarna staat noords A er borg voor dat je de resterende klaveren 
maakt.  
 
 
Voor degenen die graag het hele spel naspelen geef ik een mogelijk zitsel. 
 

 A 2 

 4 3 

 A 2 

 V 10 9 8 7 6 5 
 

 10 9 8 7 4     H 6 5 

 H 6 5     B 10 9 8 7 

 V 9 8 4     B 10 

 3      H 4 2 (opgelet, oost speelt H pas in de derde 
   klaverenslag!) 

 V B 3 

 A V 2 

 H 7 6 5 3 

 A B 
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7 De opbouw van het speelplan (6). 
 
En nu is het genoeg geweest! Met ingang van deze aflevering beoordelen we niet 
alleen de gestelde vragen maar ook de gegeven antwoorden. 
 
We leggen het volgende spel op tafel. 
 

 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 V 7 3 

 9 
 

 
 

 8 7 6 

 A 5 

 H 6 5 4 

 A H B 6 
 
Zuid gever. 
Hoe zou je dit spel bieden? OW passen. 
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 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 V 7 3 

 9 
 

 
 

 8 7 6 

 A 5 

 H 6 5 4 

 A H B 6 
 
 
Biedserie mét Transfers 
Zuid Noord 

1SA 2  (transfer voor schoppen) 

2 4  (zuid belooft met 1SA minstens twee schoppens mee; met een hoge 6- 
kaart staat voor noord meteen na de 1SA-opening de speelsoort al 
vast!) 

 
Biedserie zónder Transfers 
Zuid Noord 

1SA 4! 
 
Biedserie als je géén 1SA-opening speelt van 15/17 punten: 

1 1 

1SA* 3 

4 
 

* 1SA: de hand is nét te zwak om na 1 2 te bieden. Dat zou namelijk reverse zijn 
en minstens 16/17 punten beloven. Met het 1SA-rebid neem je geen risico een 
eventuele manchepremie te missen, omdat je mag verwachten dat partner met 10+ 
nog wel iets van zich laat horen! 
 

Wij gaan uit van de 1SA-opening mét het transferbod; dus zuid is de leider in 4. 
 

West komt uit met V. 
 
Volgende vraag: 
Langs welke denkweg kom je op het optimale speelplan? 
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 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 V 7 3 

 9 
 

 
 

 8 7 6 

 A 5 

 H 6 5 4 

 A H B 6 
 
Zuid Noord 

1SA 2  (transfer voor schoppen) 

2 4  (zuid belooft met 1SA minstens twee schoppens mee; met een hoge 6- 
kaart staat dan de speelsoort al vast!) 

 

West komt uit met V. 
 
Denkweg 
Het is een troefcontract, dus begin ik met het tellen van de mogelijke verliesslagen. 
Daarbij kijk ik vanuit de NOORDHAND. Want dat is de hand waarin ik de meeste 
troefkaarten heb!!! Dat is best lastig omdat dat anders is dan we gewend zijn, 
meestal heb ikzelf als leider de meeste troeven. Vanuit de noordhand bekeken tel ik 
vijf mogelijke verliezers:  

- één in de troefkleur (de kans op een 3-1 zitsel van de vier ontbrekende 
troeven is helaas groter dan op 2-2);  

- twee in harten (want na A heb ik in noord twee lage hartens over);  

- twee in ruiten (als OW een van mijn twee ruitenhonneurs pakken met A); 
- géén klaverenverliezer. 

 
 
Op het volgende blad zoek ik hardop hoe ik mogelijke verliezers kan voorkomen. 
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 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 V 7 3 

 9 
 

 
 

 8 7 6 

 A 5 

 H 6 5 4 

 A H B 6 
 
Een stuk constructiever dan verliezers tellen is het zoeken naar het zoveel mogelijk 
voorkomen van die ellende.  
 
Als de ontbrekende schoppens inderdaad 3-1 zitten, kan ik niet voorkomen dat ik 
een schoppenslag afgeef. Daar stop ik dus geen energie in! 
 
In harten – ik blijf vanuit de noordhand kijken naar verliezers – voorkom ik een 
verliezer als ik noords derde harten in zuid troef! Blijft over: één hartenverliezer! 
 
De ruitens zelf aanspelen geeft maar één zekerheid: twee ruitenverliezers. Want 

waar A ook zit, deze zal zich met alle liefde ontfermen over de ruitenhonneur die 

voor hem zit. Maar… ik kan wél een noordelijke ruitenkaart opruimen. Als ik AH 

speel, kan 3 onder H het front verlaten. Met alleen V7 in noord en H in zuid, 

staat vast dat ik slechts één ruitenslag afgeef. OW maken A, ik V of H; noords 
troeven voorkomen een tweede ruitenverliezer. Blijft over: één ruitenverliezer! 
 
In de klaverenkleur zit dus géén verliezer. Als ik die tóch zou zien, zou dat een 
keihard bewijs zijn dat ik onbewust níét vanuit de noordhand kijk en denk! De 

noordhand heeft immers maar één klavertje, tegenover AH!  
 
Samenvattend: ook met de schoppens 3-1 moet ik dit contract kunnen maken. 
 
Op het volgende blad kijken we naar het speelplan. 
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 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 V 7 3 

 9 
 

 
 

 8 7 6 

 A 5 

 H 6 5 4 

 A H B 6 
 

West start met V tegen 4. 
 
Speelplan 

Ik pak V met A; 

2 naar A; 5 na voor OW. 

Stel dat oost aan slag komt en klaveren terugspeelt: dan leg ik meteen A; 
met troef naar noord; 
harten in zuid getroefd; 

H, ruiten weg. 
En daarmee hebben we de twee verliezers in beide rode kleuren gereduceerd tot 
één per kleur.  
Ook elke andere terugkomst pak ik zo snel mogelijk om tijdig (voordat zuid geen 
troeven meer heeft) de hartenaftroever te maken. 
 
De hele kaartverdeling zou kunnen zijn: 
 

 A H 5 4 3 2 

 4 3 2 

 V 7 3 

 9 
 

 V B 10     9 

 H B 9 7     V 10 8 6 

 B 10      A 9 8 2 

 V 7 5 4     10 8 3 2  
   

 8 7 6 

 A 5  

 H 6 5 4 

 A H B 6 
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8  De opbouw van het speelplan (7). 
 
 

 9 7 4 

 A 3 

 6 5 4 3 2 

 A 8 2 

 
 

 A H B 

 B 4 2 

 A V 

 H B 10 9 7 
 
Zuid is gever; OW passen. Hoe zou jij dit spel bieden? 
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 9 7 4 

 A 3 

 6 5 4 3 2 

 A 8 2 
 

 
 

 A H B 

 B 4 2 

 A V 

 H B 10 9 7 
 
 
Zuid is gever; OW passen. 
 
Waarschijnlijk biedverloop: 
Zuid  Noord 

1 1 
3SA 
 
De zuidhand is uiteraard te sterk voor een 1SA-opening van 15/17 punten. Door de 
mooie punten en de 5-kaart klaveren is het trouwens niet eens verkeerd om deze 
hand op te waarderen naar 20 punten en 2SA te openen! In dat geval zal partner 
noord er meteen 3SA van maken.  

Spelers die de voorzichtige weg kozen, met 1, mogen na het 1-antwoord 
alsnog hun hand opwaarderen en meteen 3SA uitbieden. Risico van een 2SA-rebid 

is dat partner noord past als hij in plaats van A, V heeft. En ook dán is 3SA een 
redelijk kansrijk contract.  

Tip! Reken voor een redelijke 5-kaart een puntje extra als de speelsoort sans 
lijkt te gaan worden. 

 

Tegen 3SA komt west uit met H.  
 
Ik zeg niets meer over vaste slagen, te ontwikkelen slagen, entrees of gevaren als 
bepaalde tegenstanders aan slag zouden komen. Zoek het allemaal lekker zélf uit en 
ga dán pas naar het volgende blad… 
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 9 7 4 

 A 3 

 6 5 4 3 2 

 A 8 2 
 

 
 

 A H B 

 B 4 2 

 A V 

 H B 10 9 7 
 
 

Tegen 3SA komt west uit met H.  
 
Ik denk alleen maar hardop. Als je gedachten tegenkomt die stroken met die van jou, 
mag je de punten die daarbij staan noteren! 
 
Eerst mijn vaste slagen tellen  

Ik tel er zes: AH, A, A en AH  
 
Er zijn heel wat slagen te ontwikkelen: een in schoppen als ik met succes zou snijden 

op V; datzelfde geldt voor ruiten; en liefst drie in klaveren als ik snijd over de 

tegenstander die V heeft. Zit V mis, dan maak ik in ieder geval twee extra 
klaverenslagen. 
 
Entrees lijken er – dankzij de twee azen aan beide zijden – voldoende. Maar, niet 
zelden is dat schijn…  
 
En gevaren dreigen er wel degelijk.  
Om te beginnen in de hartenkleur.  

West start met H. Ik heb maar één hartenopvang als ik H duik. West blijft dan 

namelijk aan slag, speelt een kleine harten na om A te laten vallen, en zal zodra 

OW aan slag komen met alle genoegen mijn B onder V laten verdwijnen. Ik móét 

dus A meteen leggen. 
 
Ik stel met een gerust hart vast dat ik een tweede opvang in harten heb 

zolang oost niet aan slag komt. En oost kómt niet aan slag als ik over oost op V 

snijd. Zit die mis, dan komt west aan slag en zit B4 veilig in de ‘achterhand’. Als 
west schoppen, harten of ruiten terugspeelt, brengt hij daarmee meteen mijn 
negende slag! En de kans dát hij dat doet is veel groter dan dat hij genoeg stalen 
zenuwen heeft om in de door mij aangevallen klaverenkleur terug te spelen! 
 
Mijn speelplan is dus… 
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 9 7 4 

 A 3 

 6 5 4 3 2 

 A 8 2 

 
 
 

 A H B 

 B 4 2 

 A V 

 H B 10 9 7 
 
 

… wests H nemen met A. Dan A (voor het geval west V-sec mocht hebben) 

waarop ik NIET automatisch 7 bijspeel maar een hógere klaveren opruim!!! Want 

alleen dán kan ik nog tweemaal snijden op V! Eerst met 8, waarop dán pas zuids 

7 het front verlaat, en dan 2 naar 9! In dat geval vang ik V zelfs als die in 
vieren bij oost zit! 
 
Voor de liefhebbers van naspelen met speelkaarten geef ik een volledige 
spelverdeling. 
 

 9 7 4 

 A 3 

 6 5 4 3 2 

 A 8 2 

 V 10 8 2    6 5 3 

 H V 10 8 5    9 7 6 

 H 8 7    B 10 9  

 6     V 5 4 3 

 A H B 

 B 4 2 

 A V 

 H B 10 9 7 
 
Met deze verdeling kun je dus al meteen de eerste negen slagen maken. 
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9  De opbouw van het speelplan (8). 
 
Na de voorgaande afleveringen moet het vooraf stellen van de juiste vragen 
inmiddels een vaste karaktereigenschap zijn. Daarom beperken we ons in deze 
aflevering tot het biedverloop en het hardop denken voorafgaand aan het bijspelen 
van de eerste kaart. 
 

 A V 10 4 

 8 4 2 

 6 

 8 7 6 5 4  
 

 
 

 9 

 A H B 6 5 

 A 5 4 3 

 A 9 3 
 
Hoe zou je dit spel uitbieden? Zuid is gever en OW passen. 
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 A V 10 4 

 8 4 2 

 6 

 8 7 6 5 4  
 

 
 

 9 

 A H B 6 5 

 A 5 4 3 

 A 9 3 
 
Hoe zou je dit spel uitbieden? Zuid is gever en OW passen. 
 
Antwoord 
Zuid Noord 

1 1 

2 2 ………… Ook als 1 geen 5-kaart belooft, weet noord - door zuids  

2-rebid – dat hij op een 5-kaart harten kan rekenen. Spelers die 

met hun 1-opening minstens een 4-kaart beloven, hoeven dus 

na het 1-antwoord NIET 2 te bieden om hun 5-kaart aan te 

geven. Het 2-rebid vertelt dat immers ook, omdat met twee 

vierkaarten in de laagste kleur (1) was geopend. 
 

Met 16 punten lijkt 2 misschien een te zwak rebid. Het 

alternatief, 3, is echter te riskant. Vooral omdat partner noord 
een kleur biedt waarin je niets mee hebt. Ga ervan uit dat partner 

noord met 10 punten zeer waarschijnlijk niet zal passen op je 2.  
 

Stel dat zuid op noords 1 voor 3 kiest. Dan heeft noord geen 
keus; zijn drie troeven mee (tegenover zuids 5-kaart) en 
verdeling, kort in ruiten dus aftroefwaarde, zijn aantrekkelijk 

genoeg om dan in 4 te parkeren! 
 

Tegen 2 start west met 7.  
 
Welke overwegingen schieten door je hoofd bij het bekijken van deze 27 kaarten? 
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 A V 10 4 

 8 4 2 

 6 

 8 7 6 5 4  
 

 
 

 9 

 A H B 6 5 

 A 5 4 3 

 A 9 3 
 

Tegen jouw 2 start west met 7.  
 
 
Uitgaand van de zuidhand (de hand met de meeste troefkaarten) tel ik: 

0 schoppenverliezers (A zit tegenover 9); 

1 hartenverliezer (grote kans dat ik V een slag moet gunnen); 
3 ruitenverliezers; 
2 klaverenverliezers. 
__ 
6 mogelijke verliezers dus totaal. 
 
Het spel geeft nogal wat alternatieven om verliezers te voorkomen.  
Een geslaagde snit op schoppen levert een tweede schoppenslag op, waarop ik een 
klaveren- of ruitenverliezer zou kunnen opruimen.  
En een geslaagde hartensnit voorkomt waarschijnlijk een hartenverliesslag.  

Aan deze twee snijpogingen zitten echter vervelende nadelen. Een mislukte 
schoppensnit kost mij een – niet meegetelde  – schoppenverliezer, waar niets 

tegenover staat! En een mislukte hartensnit meteen na A keert zich tegen mij als 

west na V troef terugspeelt. Want noords hartens kunnen mij juist helpen 
ruitenverliezers te voorkomen! Ik zal dus NIET op schoppen snijden en evenmin op 
harten.  

Met noords troefkaarten kan ik zuids ruitenverliezers aftroeven. Als dat 
éénmaal lukt, is mijn contract al veilig (vijf verliesslagen)! Lukt dat tweemaal, dan kan 
ik een overslag noteren. En als de ontbrekende ruitens 4-4 zitten, kan ik zelfs drie 
ruitenverliezers voorkomen door ze in noord te troeven. 
 Ik moet dus wachten met troeftrekken en zo snel mogelijk beginnen aan het 
aftroeven van mijn ruitenverliezers. 
 
De kans dat de ontbrekende ruitens extreem verdeeld zitten (7-1 of 6-2) sluit ik uit. 
OW hebben samen 18 punten. Geen van beide spelers opende of gaf in de eerste 
ronde een informatiedoublet. Ik mag dus aannemen dat de ontbrekende punten 
redelijk gelijk zijn verdeeld. OW hebben dus gemiddeld negen punten. Als een van 
hen daarbij een 6-kaart ruiten heeft, of een leuke 5-kaart, had die 
hoogstwaarschijnlijk een volgbod geplaatst.  
 
Met behulp van deze overwegingen timmer ik mijn speelplan in elkaar. Jij ook? 
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 A V 10 4 

 8 4 2 

 6 

 8 7 6 5 4  
 

 
 

 9 

 A H B 6 5 

 A 5 4 3 

 A 9 3 
 

Tegen 2 start west met 7.  
 

Ik neem de uitkomst met A. 

6 naar A; 3 in noord getroefd. 

4 naar A; 4 getroefd. 

4 in zuid getroefd; 5 in noord getroefd. 
Daarmee zijn noords troefkaarten op. 
 
Voor de fijnproevers 

Na noords tweede ruitenaftroever (4) heb je een dilemma. Óf met een 
schoppenaftroever nog een keer naar zuid oversteken om diens laatste ruiten in 

noord te troeven; óf noords laatste harten voorspelen om alsnog op V te snijden.  
Gevaar van de derde ruitentroever is dat een van de tegenstanders drie 

ruitens had en hoger troeft. Dat zou echter alleen een slag kosten ten opzichte van 

de snit op V, als óóst V-derde heeft en de snit dus zou slagen.  

Met V bij wést kost die derde ruitentroefpoging géén slag, omdat je die bij de 

snit óók had afgegeven. Zelfs met V-sec bij west. En met V-derde bij west kost 

diens ruitenintroever ook niets, omdat V door de aftroever ‘tweede’ komt te zitten 

en daardoor onder AH zal vallen.  
 
Mijn voorkeur: toch gaan voor de derde ruitenaftroever. Troeft een van de 

tegenstanders deze slag, dan sla ik zodra ik weer aan slag ben AH. In de hoop dat 

werd getroefd van een 3-kaart met V. Wordt de ruitenslag door OW bijgelopen, dán 
kan het geen kwaad om schoppen na te spelen en laag te troeven. Met de 
ontbrekende schoppens 5-3 gaat dat al goed. Vervolgens speel ik klaveren. Dat zijn 

vaste verliezers, terwijl ik AHB nog in handen heb. Het is niet denkbeeldig dat west 
aan slag komt op een moment dat hij dat helemaal niet leuk vindt omdat hij dan 
alleen maar harten kan spelen… 
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 A V 10 4 

 8 4 2 

 6 

 8 7 6 5 4  

 7 5 3 2    H B 8 6  

 V 9 3    10 7  

 H B 2    V 10 9 8 7 

 H B 2    V 10  

 9 

 A H B 6 5 

 A 5 4 3 

 A 9 3 
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10  De opbouw van het speelplan (9). 
 
In deze opbouwserie van tien afleveringen, is dit de laatste aflevering over de 
opbouw van het sanscontract. Wat speelt zich in ons hoofd af tussen het moment 
dat je linkertegenstander uitkomt, en jij dummy de eerste kaart laat bijspelen.  
 
Allereerst kijk je hoogstwaarschijnlijk met spanning naar de wijze waarop je partner 
zijn kaarten neerlegt. Probeer je aan de hand waarop hij een kleur vastpakt en 
neerlegt al in te schatten hoeveel dat er zullen zijn, en hoe hoog. Vooral als jij geen 
opvang hebt in de uitgekomen kleur, kijk je met extra belangstelling naar die kleur. 
En als dat toevallig de laatste kleur is die hij neerlegt, groeit je zorg met elke extra 
kaart die in een andere kleur wordt neergelegd… 
 
Het komt wel eens voor dat de dertien neergelegde kaarten een compliment 
opleveren. Meestal een dankwoord zelfs. En, dit verhaal zou ongeloofwaardig zijn als 
ik het niet zou noemen, soms ook verbazing. Verbazing die soms te royaal aanwezig 
is om onzichtbaar weg te stoppen. Ik zeg overigens niet dat dat door alle leiders in 
alle gevallen wordt geprobeerd. Toch kan die zichtbare verbazing van groot belang 
zijn. Geen enkel ingestudeerd signaal kan immers zo duidelijk een lek boven water 
brengen als een verontwaardigde reactie over de pierigheid van een geboden kleur. 
Met andere woorden, de opbouw van jouw speelplan begint al met het niet verraden 
van je zielenroerselen tijdens de intocht van je partners kaarten! Het kan tactischer 
zijn een extra dosis enthousiasme te veinzen ondanks je schrik…  
 
’t Is een lange inleiding, maar ik wil het in ieder geval één keer duidelijk hebben 
gezegd! 
 
Tip! Je kunt tijdens het uitkomen en neerleggen van dummy’s kaarten beter letten op 
het non-verbale gedrag van je rechtertegenstander dan op de kaarten van dummy. 
Volksstammen rechtertegenstanders zijn namelijk zo vriendelijk om aan te geven hoe 
blij ze zijn met partners uitkomst. Omdat beiden naar het uitstallen van de dummy 
kijken, kun je in alle rust al die gratis informatie meenemen. Stel dat je 
rechtertegenstander duidelijk afkeurend reageert, ook merkbaar voor je 
linkertegenstander, dán is het correct als je dat meldt! Er is dan namelijk sprake van 
een onreglementaire inlichting aan de partner van de overtreder. Voor de 
duidelijkheid: jij mag wél gebruikmaken van die non-verbale informatie, de partner 
beslist niet! 
  
We besluiten de sansafleveringen met een ‘gewoon’ spel. Kijk er in alle rust naar, per 
slot van rekening is het ontspanning. Toch? En probeer met enige structuur jezelf de 
nodige vragen te stellen. Ter geruststelling: ook als je er dit keer helemaal niets van 
bakt, dan ligt dat niet aan jou maar aan mij. Want ik heb beloofd dat je na afloop van 
deze serie op haast natuurlijke wijze je jezelf de juiste vragen zou stellen. Alle schuld 
voor falen kun je dus naar mij doorschuiven. Ik zal mij ook niet verdedigen met iets 
als: dan heb je de vorige afleveringen zeker niet goed gelezen. Nee, nee. Want als je 
dat inderdaad niet zou hebben gedaan… ligt eveneens de oorzaak bij mij. Ik schrijf 
dan niet boeiend/uitnodigend genoeg! 
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 V 6 5 2 

 H 2 

 B 7 6 5 

 H 5 3 
 

 
 

 10 9 4 

 B 6 5 

 A H V 

 A 8 7 2 
 
We beginnen met een biedvraag. 
 
Zuid is gever; OW passen.  
Hoe zou je deze twee handen bieden? 
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Antwoord biedvraag 
 

 V 6 5 2 

 H 2 

 B 7 6 5 

 H 5 3 
 
 

 
 10 9 4 

 B 6 5 

 A H V 

 A 8 7 2 
 
Zuid is gever; OW passen.  
 
Biedverloop 
Zuid Noord 

1 1 
1SA pas 
 

Spelers die 5-kaart hoog openen, dus bij wie 1 op een 2-kaart kan, en verder geen 
speciale (Walsh)conventie toepassen, bieden deze handen net zo.  
 
Genoeg gepraat over het bieden; we gaan spelen. 
 

Je mag dus 1SA spelen; west komt uit met 10. Pas nu legt partner noord zijn 
handel op tafel. Tijdens het neerleggen houd je je antennes enigszins naar rechts 
gericht, op eventuele non-verbale signalen… Zodra de dertiende kaart ligt, gaat je tijd 
in. En kom op, denk aan je denkstructuur. Niet op alles tegelijk mikken; zorg voor lijn 
en vooral voor rust! 
 
Op het volgende blad ga ik op jouw stoel zitten en denk ik hardop. 
 
Maar… ik stel wel twee korte vraagjes vooraf. 
 
Twee vragen nádat je je speelplan hebt vastgesteld en vóórdat je naar het volgende 
blad gaat..  
 
1. Hoe blij ben je met deze uitkomst van west? 

a. Heerlijk, een cadeautje! 
b. Maakt niets uit. 
c. Ik had liever een uitkomst gehad in een lage kleur. 
d. Ik had liever een uitkomst gehad in klaveren. 
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2. Welke kaart leg je in noord? 

a. H 

b. 2 

c. Hangt af van wat wests uitkomst met 10 belooft. 
 
 

Mijn overpeinzingen 
 

 V 6 5 2 

 H 2 

 B 7 6 5 

 H 5 3 
 

 10 9 4 

 B 6 5 

 A H V 

 A 8 7 2 
 

West start met 10 tegen 1SA. 
 

Een logische start van west. Met mijn 1SA-rebid na noords 1 ontken ik namelijk een 
hoge 4-kaart. West kan dus weten dat ik maximaal twee hoge driekaarten heb, dus 
minstens zeven kaarten in de lage kleuren! Er lijkt dus in de hoge kleuren voor OW 
meer eer te behalen dan in de lage. En eerlijk is eerlijk; dat kunnen we niet 
ontkennen! 
 
Ik tel geen enkele vaste slag in harten en schoppen. In ruiten heb ik de vier hoogste, 

en in klaveren AH: totaal tel ik zes vaste slagen. Zonder H in noord had ik maar 

drie ruitenslagen als vaste slagen kunnen tellen, omdat de vierde ruiten, B, dan 

mogelijk onbereikbaar is. H mag dan ook niet worden gespeeld voordat AHV de 
revue passeerden! 
 
Extra slagen liggen in dit spel niet echt voor het opscheppen. De klaverenkleur levert 
alleen een extra slag op als de ontbrekende klaveren 3-3 zitten. Beide hoge kleuren 
hebben één ding gemeen. Als ik ze zelf als eerste aanspeel, kúnnen ze geen enkele 
slag opleveren; spelen OW schoppen of harten aan, dán levert dat voor mij 
gegarandeerd één slag op. Ik moet dus zelf van de hoge kleuren afblijven!  
 
Deze overpeinzing beantwoordt meteen vraag 1.  
 
1. Hoe blij ben je met de hartenuitkomst van west? 

a. Heerlijk, een cadeautje!  
b. Maakt niets uit.  
c. Ik had liever een uitkomst gehad in een lage kleur.  
d. Ik had liever een uitkomst gehad in klaveren.  

 
Deze uitkomst verzekert ons van een hartenslag. Noodzakelijk, omdat we nog maar 
zes vaste slagen telden. Daarom is alleen antwoord a goed.  
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Maar… we zullen dan wel op de juiste wijze met deze hartenuitkomst moeten 
omgaan om inderdaad een hartenslag veilig te stellen. Kijk mee. 
 

 

 H 2 

Uitkomst: 10  

 B 6 5 
 
Vraag 2 luidt: 
 
Welke kaart leg je in noord? 

a. H 

b. 2 

c. Hangt af van wat wests uitkomst met 10 belooft. 
 

Stel, je legt meteen H. En de ontbrekende hartens zitten als volgt: 
 

 H 2 

  V 10 9 8 3    A 7 4 

 B 6 5 

 … dan gebeurt er iets onaangenaams. Oost neemt H met A en speelt 7 terug. 

Daarmee zit jouw B6 volledig op de tocht met V983 daarachter. Je maakt geen 

slag in harten en OW achter elkaar liefst vijf! (zes als 4 ook bij west had gezeten…)  

Leg je echter 2 (b), dan zal oost met A moeten nemen om te voorkomen dat 

noords H een slag wordt! Met het meteen leggen van H neem je dus een onnodig 
risico. Waarmee meteen mogelijkheid c, afhankelijk van eventuele beloftes, 
eveneens naar het land der fabelen wordt verwezen. Er is geen tegenzitsel mogelijk 

waarbij je géén hartenslag krijgt als je in de eerste slag 2 legt! 
 
Speciaal voor de critici verplaatsen we de OW-kaarten. 
 

 H 2 

  A 10 9 8 3    V 7 4 

 B 6 5 
 

Als noord nu ook meteen H legt, is de hartenslag binnen. Maar we weten nu wat er 

mis kan gaan als oost A heeft. Met het leggen van 2 onder 10 neem je geen 

enkel risico. West móét V leggen; anders heb je al meteen je extra slag met B. En 

wat oost ook terug speelt: in zuid duik je, terwijl west A moet leggen om H te 

vangen. Jouw B is dan de lachende derde. En als oost na V géén harten 

terugspeelt? Dan doe jij dat zodra je aan slag bent! (Naar) H maakt B hoog! 
 

Stel dat je in zuid niet B maar 7 6 5 zou hebben; dán heb je geen keus. Dan móét 

je hopen dat west uitkwam onder A en meteen H leggen!!! 
 
Hoe onthoud je deze regel van niet dekken? 
Onthoud alleen dat als je aan beide zijden een plaatje hebt, je altijd één daarvan 
maakt als de tegenpartij uitkomt en jij met de eerste kaart duikt! 
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Even een voorbeeld om deze belangrijke regel er meteen even in te rammen. 

 B 2 

Start:  10     

 V 6 5 

Onderdruk de natuurlijke drang om honneur op honneur te leggen! Leg 2! Oost 

moet dan A of H leggen om te voorkomen dat jouw V een slag maakt. En als hij 

dat doet heb jij nog B en V; OW laatste tophonneur kan daar slechts één van 

arresteren! Zou je dekken met B, en oost neemt, dan is het einde verhaal als oost 
harten terugspeelt en west de andere hoge honneur heeft met nog een stel 
onderofficieren… 
 
 
We zetten het hele speelplan op een rij. 
 

 V 6 5 2 

 H 2 

 B 7 6 5 

 H 5 3 
 

 10 9 4 

 B 6 5 

 A H V 

 A 8 7 2 
 

West start met 10 tegen 1SA. 
 
Het volledige speelplan: 

In noord 2. 

Als oost neemt met V en een lage harten terugspeelt: 

Dan klein in zuid, west zal dan wel nemen met A.  
Zodra je weer aan slag bent: 

AHV; H; B; A en – als je die nog hebt: B voor contract! 
 
 
Voor de fijnproevers 

 Als oost neemt met V en géén harten terugspeelt, maar bijvoorbeeld 
klaveren, is dat een stuk lastiger! Je moet nu namelijk zélf nog een keer harten 

spelen om te kunnen oogsten. En na het weggeven van H moet je naar zuid om B 

te kunnen maken. In dat geval moet je dus zuinig zijn op zuids A. Een dilemma dus.  

Óf: de klaverenterugkomst nemen met H, en H naspelen; 

óf: de klaverenterugkomst nemen met A; AHV; 2 naar H; B en H na. 
 
De tweede optie heeft de sterke voorkeur. OW zullen namelijk op een gegeven 

moment niets anders (kunnen) doen dan harten naspelen. Speel je eerst H en dan 
alle ruitens, dan is het uitgesloten dat áls de ruitens niet 3-3 zaten, OW heel zuinig 

hun laatste ruitentje bewaren om noords B-feestje te financieren… 
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De derde optie, de klaverenterugkomst duiken, zou alleen een voordeel hebben als 
OW daarna overstappen op een andere kleur. Hopend op de klaveren 3-3 ben je 

namelijk verplicht de tweede slag te maken met H. En daarmee valt B weer uit de 
boot. 
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11  De opbouw van het speelplan (10) 
 
Het laatste spel van een reeks waarin we meer naar onszelf kijken dan naar de 
kaarten. Hoe verwerken we de schrik als partners bijdrage tegenvalt? Of de paniek 
als onze eerste blik op het totale bezit alleen maar een explosie van onoplosbare 
problemen waarneemt. 
 
Bedenk dan vooral dat Bridge de sterkste smoes is om met mensen om te gaan. Die 
kaarten zijn maar bijzaak, en het resultaat helemaal. Bedenk dat je een ongelooflijk 
rijk en benijdenswaardig mens bent als je zelfs plezier kunt beleven aan volledig 
onmaakbare contracten. Of aan contracten waarvan je zeker weet dat anderen dat 
wél zullen maken maar alleen jij natuurlijk niet. Want waar gáát het om?  
 
Waarom schrijf ik dit? Want vreemd moet dat toch klinken. Elke week een aflevering 
bridgewijsheden in elkaar draaien en verzenden, en dan toch zo’n onverschillige 
opstelling over het resultaat. Welnu, elk woord op dit blad meen ik ten volste. Zeker, 
hoe meer je het spel beheerst, des te meer je van het spel kunt genieten. Als je 
daarbij jouw partner en jezelf toestaat om niet geheel perfect te spelen, kan het 
genoegen alleen maar toenemen. 
 
En dan nóg iets; hoe meer je afstand kunt nemen van dreigende rampen, des te 
rustiger je naar al die zaken kunt kijken. Des te groter ook de kans dat je opeens 
tussen al die bergen van ellende een bevrijdende kloof vindt!  
 
In deze 10e en laatste aflevering van deze serie richten we alle schijnwerpers op een 
‘troefcontractje’.  
 

 H V 9 8 7 

 A 8 7 6 5 4 

 H 2 

 - 
 

 
 

 A B 10 6 5 

 9 

 A 3 

 8 7 5 4 2 
 
Vraag 1 
Hóé zou je dit spel met beide handen uitbieden? Zuid is gever en OW passen. 
 
Vraag 2 
Wélk contract zou je het liefst uitbieden? 
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Antwoord op de twee biedvragen 
 

 H V 9 8 7 

 A 8 7 6 5 4 

 H 2 

 - 
 

 
 

 A B 10 6 5 

 9 

 A 3 

 8 7 5 4 2 
 
Vraag 1 
Hoe zou je dit spel met beide handen uitbieden? Zuid is gever en OW passen. 
 
Zuid Noord 
Pas………... Als NZ geen Muiderberg spelen zal zuid moeten beginnen met een pas. 

 1…. Opent in langste kleur 

1…………. Vooral door het ontbreken van steun in harten, geen manchevisioenen 

4…. Met zuids beloofde schoppenvierkaart staat voor noord 4 vast. De 

dubbele sprong in klaveren geeft dat ook aan. Het 4-bod sluit tegelijk 
slem niet uit; belooft minstens een 2e controle* in klaveren  
(cuebid/controlebod). 

4…………. Eveneens een cuebid; belooft minstens een 2e controle* in ruiten. 

4…. Minstens 2e controle* harten.  
4SA**........... Vraagt naar het aantal sleutelkaarten (sleutelkaarten: de vier azen én 

troef()heer).  

5…. Twee sleutelkaarten mét troef()vrouw. 

6…………. Met deze informatie moet 6 kansrijk zijn.  
Pas 

 
* Onder ‘minstens tweede controle’ wordt verstaan: een kaart of verdeling waardoor 
de tegenpartij in die kleur op z’n hoogst één slag zal kunnen maken als ze in die 
kleur uitkomen. In een troefcontract is dat een singleton (één kaart) of een heer. Een 
éérste controle is een renonce (géén kaart) of aas. 
 
** 4SA = de sleutelkaartconventie. De oorspronkelijke antwoorden daarop zijn:  

5: 0 of 3 sleutelkaarten; 5: 1 of 4 sleutelkaarten; 5: twee sleutelkaarten zónder 

troefvrouw; 5: twee sleutelkaarten mét troefvrouw. ‘Oorspronkelijke antwoorden’ 
duidt op een verandering, en inderdaad. Steeds meer bridgers draaien de 

antwoorden 5 en 5 om. 5 belooft dan 1 of 4, en 5 0 of 3. Deze omdraaiing 
wordt ook wel ’14-30’ genoemd.  
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Mét Muiderberg opent zuid 2 (6/11 punten met 5-kaart schoppen en minstens een 
4-kaart in een nog onbekende lage kleur). En ook dán kan noord 

meteen beginnen met 4, dat de schoppenkleur vaststelt en 
sleminteresse toont. 

 
Maar, ik geef het graag toe, veel combinaties zullen het met deze 21 punten al 

gewaagd genoeg vinden om in 4 te eindigen… 
 



bridgetraining totaal 2005 65/227 Rob Stravers 

 

 H V 9 8 7 

 A 8 7 6 5 4 

 H 2 

 - 
 

 
 

 A B 10 6 5 

 9 

 A 3 

 8 7 5 4 2 
 
Vraag 2 
Welk contract zou je het liefst uitbieden? 
 
Een beetje sneaky vraag. Want het goede antwoord kun je alleen geven als je ook 
het goede speelplan ziet.  
 
‘Om te helpen’… geef ik een paar alternatieven. 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 6 

e. 7 

f. Afhankelijk van de uitkomst, 6- of 7 
 
Ik heb nóg een onschuldig voorvraagje: 
 

3. In welk deel van het speelplan maak je A en H? 
a. Zo snel mogelijk. 
b. Rond de zevende slag. 
c. Rond de 11e, 12e slag. 
d. Maakt weinig tot niets uit. 

 
Op het volgend blad verschaf ik helderheid. 
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 H V 9 8 7 

 A 8 7 6 5 4 

 H 2 

 - 
 

 
 

 A B 10 6 5 

 9 

 A 3 

 8 7 5 4 2 
 
Vraag 2 
Welk contract zou je het liefst uitbieden? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 6 

e. 7 

f. Afhankelijk van de uitkomst, 6- of 7 
 
Vraag 3 

In welk deel van het speelplan maak je A en H? 
a. Zo snel mogelijk. 
b. Rond de zevende slag. 
c. Rond de 11e, 12e slag. 
d. Maakt weinig tot niets uit. 

 
We zoeken naar verliezers vanuit de hand met de meeste troefkaarten. Dat kunnen 
we in dit spel niet verkeerd doen, want beide handen hebben er evenveel. Kijk je 
vanuit noord, dan tel je vijf hartenverliezers, en kijk je vanuit zuid dan tel je evenveel 
verliezers, maar dan in de klaveren. Dat betekent dat we vijf aftroevers moeten 
maken, dus beslist níét moeten troeftrekken!  
 
Een bijzonder aangename bijkomstigheid is, dat de troeven van OW alle drie láger 
zijn dan de laagste van ons! Als we de troeven van OW laten zitten en over en weer 
hartens en klaveren aftroeven, lopen we toch geen risico dat ze een aftroever van 
ons overtroeven. 
 
Als OW niet kunnen bekennen én te lage troeven hebben om een overtroever te 
maken, zullen ze op die slagen zo snel mogelijk verlieskaarten in een andere kleur 
opruimen, zodat ze later díé kleur kunnen troeven. In dit spel zullen dat de ruitens 
zijn. Zodra oost of west door het opruimen van ruitens geen of nog maar één 
ruitenkaart heeft, kost ons dat een ruitenslag. We moeten daarom zo snel mogelijk 
de twee ruitenslagen maken (a)!!!  
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Dan het ideale contract. Als we het er met elkaar over eens zijn, dat we géén troef 
moeten trekken, zodat we de vijf troeven aan weerszijden afzonderlijk kunnen 

maken, zijn we het er óók met elkaar over eens, dat we dan - mét A en A en H - 

liefst dertien slagen binnenslepen. We maken dan 7. Behalve… als west met troef 
uitkomt. Dan vallen al meteen twee troeven op elkaar, waardoor we de vijfde harten- 
of klaverenverliezer niet meer kunnen troeven (en OW wél). Het ideale contract van 

6- of 7 is dus inderdaad afhankelijk van de (troef)uitkomst.  
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12  Paaseitjesbridge 
 
Ik geef het helemaal toe, ook in de kop van déze aflevering staat ‘Brios Elektronische 
Bridgetraining’. Je zou dus mogen rekenen op een serieus stuk bridgeproza. Maar… 
de naam ‘paaseitjesbridge’ zal toch op z’n minst enige argwaan oproepen, en 
terecht! In deze aflevering vergeten we namelijk de bekende bridge-instelling van 
zoveel mogelijk hálen.  
 
Afgelopen maandag speelden we op onze Amsterdamse – in Amstelveen gelegen – 
bridgeclub namelijk de paasdrive. En tijdens die drive klonk een doorlopende lach. 
Oorzaak: een lichte aanpassing van de spelregels. En wel de volgende. 
 

1. Alle paren mochten gaan zitten waar en tegen wie ze wilden. Zónder 
paarnummer en zónder loopbriefje! Ook geen scorebriefjes in de spellen! 

2. Voor aanvang van de 1e ronde ontving elk paar een zakje met vijftien 
chocolade eitjes. Na elke ronde schoven alle paren met de klok mee, de NZ-
paren één tafel en de OW-paren twee tafels*. 

3. Per spel waren eitjes te verdienen/verliezen. Het tarief was als volgt: 
 
De leider ontving van de tegenspelers twee eitjes als hij zijn contract precies maakte. 
Voor elke slag méér of mínder ging daar één eitje van af. Als de leider drie 
overslagen maakte (of drie down ging), moest hij dus een eitje aan de tegenpartij 
geven! 
 

Precies Contract De leider ontvangt twee eitjes 

Plus 1 óf mín 1 De leider ontvangt één eitje 

Plus 2 óf mín 2 Niemand krijgt een eitje 

Plus 3 óf mín 3 De leider betáált één eitje 

Plus 4 óf min 4 De leider betaalt twéé eitjes 

Plus 5 óf min 5 De leider betaalt drie eitjes 

Enzovoort  

De hoogte van het contract maakt dus niet echt uit! 
 

4. De prijsuitreiking vond plaats in volgorde van de hoeveelheid eitjes.  
 
Het mooie van dit spel is dat de regel ‘zalig zijn de gevenden’ vooral voor de 
tegenspelers van toepassing is; hoe meer overslagen de leider in zijn maag gesplitst 
kreeg, des te gunstiger dat was voor de tegenspelers. 
 
Vooral de laatste slagen bepaalden wie de (letterlijk) lachende derde was.  
 
Omdat al meteen tijdens het nagenieten duidelijk werd dat diverse leden deze 
spelsoort tijdens de paasdagen in de huiselijke kring willen toepassen, is het geen 
luxe om in deze paasaflevering de techniek van het paas-ei-bridge nader te 
beschouwen… ;-)) En ook dat doen we uiteraard in trainingsvorm. Neem de spelregel 
nog even goed in je op en werp je op de volgende vijf vraagjes… 
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1. Het is verstandig om ook met heel veel punten een zo laag mogelijk contract 
uit te bieden. 
a. Waar 
b. Niet waar 

 

2. Je speelt 1SA tegen. Je komt uit met A, je partner speelt 3 bij. Wat kun je 
nu zeggen over de hand van je partner. 
a. Nog niets  
b. Hij heeft een zwakke hand 
c. Hij heeft een sterke hand 

 
3. Als leider kun je het beste eerst de slagen maken die je hebt geboden, om 

daarna de tegenstanders aan slag te brengen en te laten. 
a. Waar 

 b. Niet waar 
 

4. Leider zuid speelt 1SA. Partner west start met 8; de leider laat dummy H 
leggen.  
Hoeveel eitjes moet je geven (of krijg je) als je goed tegenspeelt? 

 
Dummy noord 

 A V 10 8 

 H V 10 

 A H B 10 

 H 
  Oosthand 

 H B 9 7 

 A B 9 8 

 V 9 8 

 A V 
 

5. Je mag als zuid 3SA spelen. Hoe probeer je precies negen slagen te maken? 

West komt uit met H. 
 

 10 

 A H 9 5 4 3 2   

 9 

 A H V 10 
 

 
 

 A V B 

 B 

 A H V B 10 4 3 2 

 2 
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a. Je duikt de eerste slag 
Je neemt de eerste slag en begint de tweede slag met: 

b. B 

c. A 

d. 2 

e. 2 
 

De antwoorden – en je score – staan op het volgende blad. 
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1. Het is verstandig om ook met heel veel punten een zo laag mogelijk contract 
uit te bieden. 

a. Waar = 0 punten 
b. Niet waar = 2 punten 

 
Dat is niet verstandig. Met veel punten en hulpvaardige tegenstanders zul je 
dan helemaal veel meer slagen maken dan je lief is. Met deze eierentelling 
kun je het beste het tegenovergestelde doen: vrij licht bieden. Bedenk dat de 
tegenstanders graag spelen op het geven van overslagen, én dat twee down 
al geen eieren kost!  

 

2. Je speelt 1SA tegen. Je komt uit met A, je partner speelt 3 bij. Wat kun je 
nu zeggen over de hand van je partner. 

a. Nog niets = 0 punten 
b. Hij heeft een zwakke hand = 0 punten 
c. Hij heeft een sterke hand = 2 punten 

 
Partner heeft een loeisterke hand. Hij wil 1SA gevoelig down spelen. Met een 
zwakke hand zou hij in ieder geval een zo hoog mogelijke klaveren onder jouw 
aas opruimen!!! Speel dus niet op het geven van overslagen maar op dat wat 
je altijd al doet: graaien! 
 

3. Als leider kun je het beste eerst de slagen maken die je hebt geboden, om 
daarna de tegenstanders aan slag te brengen en te laten. 

a. Waar = 2 punten 
  b. Niet waar = 0 punten 
 

Deze stelling klopt. Door te beginnen met het spelen/opruimen van je hoogste 
kaarten, maak je de kans het kleinst om in het eindspel aan slag te komen met 
fatale gevolgen… Zie vraag 5. 

 

4. Leider zuid speelt 1SA. Partner west start met 8; de leider laat dummy H 
leggen.  
Hoeveel eitjes moet je geven (of krijg je) als je goed tegenspeelt? 

 
Dummy noord 

 A V 10 8 

 H V 10 

 A H B 10 

 H 
  Oosthand 

 H B 9 7 

 A B 9 8 

 V 9 8 

 A V 
 

Als je goed tegenspeelt, maakt de leider álle slagen; zes overslagen dus. Je 
kunt op vier eitjes rekenen! Dat bereik je als volgt. Je duikt alle kaarten van 
dummy zo royaal mogelijk. In dat geval kan de leider jou nooit aan slag 
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krijgen! Ook A kan geen kwaad, omdat noord maar driemaal harten kan 
spelen. Noteer 2 punten als je om dezelfde redenen voor vier eitjes koos… 

 
5. Je mag als zuid 3SA spelen. Hoe probeer je precies negen slagen te maken? 

West komt uit met H. 
 

 10 

 A H 9 5 4 3 2   

 9 

 A H V 10 
 

 
 

 A V B 

 B 

 A H V B 10 4 3 2 

 2 
 

a. Je duikt de eerste slag = 0 punten 
Je neemt de eerste slag en begint de tweede slag met: 

b. B = 2 punten 

c. A = 0 punten 

d. 2 = 0 punten 

e. 2 = 0 punten 
 

Dit vraagstuk is misschien wat lastiger… Toch is de kans vrij groot dat je 
precies negen slagen maakt. 
 

Je pakt H met A. Dan: 

B naar A;  

9 naar A; 

H V B 10, daar gooi je de vier noordelijke klaverenkaarten mee weg; 

VB, weg met H en 9! 

Op dit moment heb je precies negen slagen. Nu is het tijd voor 2… Al zijn de 
ruitens en klaveren nóg zo gelijkmatig verdeeld, en zijn OW zo snel mogelijk 
begonnen met het opruimen van hun acht klaveren, ze kunnen op dat moment 
nog niet van al hun klaveren af zijn. Heel vervelend, voor OW! 

Het maken van een hartenslag voordat je OW met 2 aan slag brengt is van 

levensbelang. Doe je dat niet, dan kunnen OW je na het nemen van 2 weer 

met B aan slag brengen! 
 
Waarom kosten de andere speelwijzen eieren? Kijk mee op het volgende blad! 
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Je speelt 3SA. West komt uit met H. 

 10 

 A H 9 5 4 3 2 

 9 

 A H V 10 
 

 
 

 A V B 

 B 

 A H V B 10 4 3 2 

 2 
 

a. Je duikt de eerste slag = 0 punten 
Je neemt de eerste slag en begint de tweede slag met: 

b. B = 2 punten 

c. A = 0 punten 

d. 2 = 0 punten 

e. 2 = 0 punten 
 

Als je H duikt (a)… switcht west klaveren! Daarmee verlies je de kaart 

waarmee je na je negen slagen van slag wilt: 2. Je bent daarmee alle 
controle kwijt.  
 

Na de eerste slag A spelen (c), breekt de brug af om - na B naar A - weer 
naar zuid terug te kunnen keren. Daarmee geef je alle controle uit handen. 
 

2 (d). Hetzelfde probleem als met A beginnen. De zuidhand is 
onbereikbaar; OW kunnen met de noordhand doen wat hen het beste uitkomt. 
En dat zal weinig overeenkomsten hebben met jouw belang… 
 

2 tenslotte (e), is rampzalig. Daarmee blaas je de weg op naar het aan slag 
brengen van OW. In deze spelsoort moet je een ‘twee’ koesteren als een aas 
bij ‘gewoon’ bridge…  

 
Je totaalscore is je rapportcijfer voor paasinventiviteit! 
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* Het roulatiesysteem (voor de technische commissies) 
 

De roulate NZ + één tafel en OW + twee tafels geeft géén technische 
problemen als: 
- het aantal tafels oneven is, en het aantal tafels zeven of meer. 
- vijf tafels geven geen probleem als je niet meer dan vijf ronden speelt. 
- een even aantal tafels van twaalf of meer. 
- voor minder tafels zijn ook oplossingen mogelijk (Relay), maar eenvoudiger 

is het om dan gewone loopbriefjes te gebruiken. 
 

Door de formule hoef je overigens geen onderscheid te maken in een NZ- en 
OW-uitslag. Ook hoeven de paren niet dezelfde spellen te spelen; als het ene 
paar een betere kaart heeft dan de tegenstanders, is het gevecht om het juiste 
aantal slagen versus een zo groot mogelijk verschil een redelijk gelijkwaardig 
gevecht. Het is lastiger om het juiste aantal slagen te maken dan het 
voorkomen daarvan. De twee eitjes voorsprong voor de leider is dan ook een 
getrouwe afspiegeling van de harde paaspraktijk. 
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13  De hoge 5-kaart opening: Wel of niet aantrekkelijk? 
 

Of je nu wel of niet 1/ opent met minstens een 5-kaart, om deze aflevering kun je 
niet heen! Je valt namelijk beslist in één van de volgende drie groepen. 
 

1. Je opent al 1 én 1 met minstens een 5-kaart. 

2. Je sluit niet uit binnenkort over te stappen naar de 1/-opening met 
minstens een 5-kaart. 

3. Je kunt tégenstanders treffen die 1/ openen met minstens een 5-kaart… 
 
Ook als je zelf niet 5-kaart hoog speelt, maar je tegenstanders wél, kan het beslist 
geen kwaad om ook dán te weten wat zich zoal kan afspelen in het vijandelijke 
kamp.  
 
We beginnen met een paar handen die je mag bieden met het systeem dat je nú 
speelt. Ook als je een 4-kaart hoog aanhang(st)er bent, mag je deze handen dus met 
je eigen systeem bieden! Wie ben ik om dat te verbieden?... We proberen zónder 
vooroordeel te kijken naar de plussen en minnen van 4- en 5-kaart-openingen in 
harten en schoppen. 
 
  Zuid West Noord Oost Oosthand 

1    -- 1 2 ??  V 6 3 

 V 9 4 

 V 4 2  

 V 10 8 2 
 

2    -- 1 pas 2  A 3 2 

2SA pas ??  B 6 3 

 H V 4 3 2 

 7 4 
 

3    --   --   -- 1  7 5 

  pas 1SA pas 2  H B 10 8 4 

  pas 2 pas ??  A H B 3 

       B 5 
 

4    -- 1 pas 1  2 

  pas 1 pas ??  V B 9 

       H 8 7 6 2 

       7 6 4 2 
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Hoe bied je deze west- en oosthanden uit met het biedsysteem dat je nu speelt? 
West is gever. 
 

Westhand Zuid West Noord Oost Oosthand 

5  B 8 7 2   -- ?? 1 ??  5 3 

  H V 4 3 pas ?? pas ??  B 10 7 6 

  A 7 6 pas ?? pas ??  H 4 3 2 

  H 10 pas ?? pas ??  V 7 3 
 

6  9 8 4 3   -- ?? pas ??  H B 2 

  H B  pas ?? pas ??  9 8 

  A 10 pas ?? pas ??  V 7 6 3 2 

  H V 4 3 2 pas ?? pas ??  B 9 7 
 
Nogmaals, bied de handen uit met het systeem dat je nu speelt. Op het volgende 
blad kijken we klassikaal. 
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Klassikaal… 
 
  Zuid West Noord Oost Oosthand 

1    -- 1 2 ??  V 6 3 

 V 9 4 

 V 4 2  

 V 10 8 2 

Belooft west met 1 minstens een 5-kaart, dan is 2 het probleemloze antwoord. 

Noords 2 vormt geen enkel probleem.  

Noords volgbod is echter uiterst storend als west op een 4-kaart 1 mag 
openen. Je hebt geen bod voor handen wat je met een volledig weldadig gevoel kunt 

doen. Voor 2SA ben je te zwak, net als voor 3. Een doublet is vaak een schreeuw 
voor een antwoord dat je door het volgbod niet kunt doen. Partner zal in deze situatie 
dan al snel rekenen op een 4-kaart schoppen. Het dilemma gaat daarom tussen pas 

en 2. Mijn voorkeur, met deze lamlendige verdeling? Pas! En goed tegenspelen als 
partner niet meer in de lucht komt. Mogelijk komt partner met een wat grilliger hand 
en/of overwaarde nog in de uitzending… 
 
  Zuid West Noord Oost Oosthand 

2    -- 1 pas 2  A 3 2 

2SA pas ??  B 6 3 

 H V 4 3 2 

 7 4 

Spelers wiens partner met 1 een 5+kaart belooft, antwoorden geen 2. Zonder 

andere conventies als Truscott zal oost dan op 1 met 3 antwoorden. Geen 
dilemma dus voor de 5-kaartopeners.  

Speel je 4+kaart hoog, dan is het 2-antwoord het enige alternatief. Wests 
2SA-rebid belooft minimale openingskracht. Want met ‘een beetje meer’ biedt west 

(met oosts beloofde minimum van tien punten) meteen 3SA uit. Als 1 een 4-kaart 
kan zijn, rest oost niets anders dan op het 2SA-rebid te passen. 
 
  Zuid West Noord Oost Oosthand 

3    --   --   -- 1  7 5 

  pas 1SA pas 2  H B 10 8 4 

  pas 2 pas ??  A H B 3 

       B 5 

Geen probleem voor de 5+ én 4+openers. Met één verschil. De 5+bieders weten 
dat het 1SA-antwoord een 3-kaart harten uitsluit. 

Die garantie hebben de 4+bieders niet. Partner kan twee of minder ruitens 

hebben en daarom met zijn 2-kaart liever voor 2 gaan. Maar een 3-kaart harten is 
evenmin uitgesloten. 
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  Zuid West Noord Oost Oosthand 

4    -- 1 pas 1  2 

  pas 1 pas ??  V B 9 

       H 8 7 6 2 

       7 6 4 2 

Spelers die 5-kaart hoog openen, hebben een kunstmatige 1-opening. Daar zijn 

twee soorten in. Minstens een 3-kaart klaveren, waarnaast de 1-opening minstens 

een 3-kaart belooft; én de soort met minstens een 2-kaart klaveren, met een 1-
opening die minstens een 4-kaart ruiten belooft. Laten we even uitgaan van een 
mogelijke 2-kaart klaveren. Dan heb je met deze hand een redelijk rebidprobleem. 
1SA is een schot in de roos, als west twee hoge 4-kaarten heeft, een 3-kaart ruiten 

en een 2-kaart klaveren. Daarentegen is 2 ideaal tegenover een west met een 5-
kaart klaveren en een hartenvierkaart.  

Dit dilemma kan overigens worden voorkomen met de volgende afspraak: Het 1-

antwoord op 1 belooft minstens vier ruitens en ontként in principe een hoge 4-kaart 

of langer. Gevolg is dat west op 1 zijn eventuele hoge 4-kaart(en) overslaat en met 
een ‘sansverdeling’ kiest voor 1SA! Dat heeft twee grote voordelen.  
1. Als 1SA het eindcontract wordt, weet de speler die moet uitkomen niets over een 
eventuele hoge 4-kaart van de leider.  
2. Als west géén sansverdeling heeft, mét een hoge 4-kaart, biedt hij die hoge 4-
kaart wél. In dát geval vertelt hij twee dingen: een 4-kaart in de geboden hoge kleur 
én… een 5+kaart klaveren! Denk daar even rustig over na voordat je verder leest… 
Met deze afspraak valt tegelijk het dilemma van oost weg. West zou met een 
gelijkmatige verdeling niet zijn hoge 4-kaart hebben geboden maar 1SA. Nu hij tóch 

1 biedt, moet zijn klaverenkaart een 5-kaart zijn. Oost kan dus met een uitstekend 

gevoel 2 bieden! 

 Spelers wiens 1-opening een 4-kaart belooft, hebben geen enkel probleem. 
De klaverenfit is immers al meteen bekend. 
 
Hoe bied je deze west- en oosthanden uit met het biedsysteem dat je nu speelt? 
West is gever. 
 

Westhand Zuid West Noord Oost Oosthand 

5  B 8 7 2   -- ?? 1 ??  5 3 

  H V 4 3 pas ?? pas ??  B 10 7 6 

  A 7 6 pas ?? pas ??  H 4 3 2 

  H 10 pas ?? pas ??  V 7 3 
 
    West Nrd Oost 

 Met 4+kaart hoog: 1 1 2    
    pas 
 

 Met 5+kaart hoog: 1 1 doublet (belooft 4-kaart harten) 

    2 pas pas 
 

Het aanvankelijke nadeel van de 5+openers, dat na noords volgbod van 1 de 
hartenkleur nog niet bekend is valt weg met de betekenis van dit doublet. 
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Westhand Zuid West Noord Oost Oosthand 

6  9 8 4 3   -- ?? pas ??  H B 2 

  H B  pas ?? pas ??  9 8 

  A 10 pas ?? pas ??  V 7 6 3 2 

  H V 4 3 2 pas ?? pas ??  B 9 7 
 
    West Nrd Oost 

 Met 4+kaart hoog: 1 pas 1 

    1 pas pas/2 
 

 Met 5+kaart hoog: 1 pas 1 

    1 pas pas 
 

Met 5+kaart hoog: 1 pas 1  4+krt ruiten, ontkent in principe hoge 

(en 1-afspraak)    4+kaart! 

    1 pas 2    
 

Met 4+kaart hoog staat na wests 1 niet vast dat west een 5-kaart klaveren 
heeft. Een klaverencontract kan dus net zoveel/zo weinig slagen opleveren als 
een schoppencontract. Daar komt bij dat een schoppencontract veel beter 

betaalt én een slag minder nodig heeft om het te maken. Passen op 1 is 
daarom heel aantrekkelijk. 

 

De 5+kaart hoog-spelers hebben eveneens een probleem; omdat de 1-

opening geen 4+kaart garandeert. Dus lijkt passen op 1 het enige alternatief. 

  Alleen de spelers die op de 5+kaart hoog met 1 in principe een hoge 

4-kaart ontkennen, hebben geen enkel probleem. Het 1- (of 1-) rebid van 

de opener, garandeert namelijk tegelijk de 5-kaart klaveren. Als we wests 2 
veranderen in een lage ruiten of harten, heeft west een sansverdeling en zou 

hij na 1 1SA hebben geboden.  
 
 

Wat betreft het conventionele 1-antwoord op de 1-2kaart-opening. Die afspraak 

wordt Walsh genoemd. Als je die speelt moeten zowel het 1- 1- en 1-antwoord 

als het rebid van de 1-opener worden gealerteerd! 1 belooft minstens een 4-kaart 
ruiten en ontkent tegelijk ‘in principe’ een hoge 4-kaart. In principe, want met sterkere 
handen (handen waarmee de manche vaststaat) mag wél de hoge 4-kaart in het 
eerste antwoord in de wachtkamer blijven… Er is dan kracht genoeg om in een later 
stadium die hoge kleur om te roepen… 
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14  Ter relativering een ontspannen sansspel… 
 

 V B 9 6 5 

 A H 5 

 A V 6 

 A 7 

 

 10 

 V B 10 7 3 

 B 10 4 3 

 V 10 4 

 

Noord Zuid 

1 1SA 

3SA pas 

 

Tegen jouw 3SA start west met een lage klaveren.  

 

Vraag 1. Wat doe je? Speel je A of 7?  Of denk je dat dat niet echt uitmaakt? 

 

Bepaal je antwoord en ga dan naar het volgende blad. 
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Antwoord vraag 1 

 

 V B 9 6 5 

 A H 5 

 A V 6 

 A 7 

 

 10 

 V B 10 7 3 

 B 10 4 3 

 V 10 4 

 

Noord Zuid 

1 1SA 

3SA pas 

 

Tegen jouw 3SA start west met een lage klaveren.  

 

Vraag 1, wat doe je? Speel je A of 7?  Of denk je dat dat niet echt uitmaakt? 

 

Antwoord 

Op deze vraag kun je alleen het juiste antwoord geven als je over enig 

voorstellingsvermogen beschikt. Je moet je namelijk voorstellen wat er zou kúnnen 

gebeuren bij wél en níét meteen het aas leggen.  

 

 Meteen A leggen zou alleen geen kwaad kunnen als je kunt voorkomen dat 

oost na het vertrek van A aan slag komt. Die gemenerd zal immers niets 

liever willen doen dan klaveren door jouw overgebleven V10 spelen, naar 
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wests mogelijke HBxx(x). Maar het is duidelijk, je kúnt niet voorkomen dat 

oost aan slag komt. Een hoge schoppen of H is al genoeg.  

 Duiken levert je een tweede klaverenslag op. Of je maakt nu meteen V, of 

later – als oost de uitkomst neemt met H.  
 

Je laat dus dummy duiken  

 

 

Oost neemt met H en speelt klaveren terug voor noords aas. 

 

Vraag 2. Hoe speel je verder? 

 

Ga naar het volgende blad als je een keus hebt gemaakt. 
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Antwoord vraag 2 

 

 V B 9 6 5 

 A H 5 

 A V 6 

 A 7 

 

 10 

 V B 10 7 3 

 B 10 4 3 

 V 10 4 

 

Noord Zuid 

1 1SA 

3SA pas 

 

Tegen jouw 3SA start west met een lage klaveren.  

 

Je laat dummy duiken, oost neemt met H en speelt klaveren terug. Hoe verder? 

 

Natuurlijk had je je vaste slagen al geteld vóórdat je vraag één beantwoordde. Dat 

maakt het namelijk gemakkelijker om de juiste voortzetting te vinden. 

 

Met A en V mee, tel je nu acht vaste slagen: A, V, A, en vijf hartenslagen. 

 

Omdat je nog maar één opvang hebt in klaveren (V) mag je nog maar éénmaal van 

slag. Om schoppenslagen te kunnen maken, moet je de vijand twéé slagen gunnen. 
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Dat is te veel van het slechte, OW zullen na de eerste schoppenslag V wegspelen, 

om na de tweede schoppenslag hun resterende klaveren vrij baan te geven. Speel 

daarom na A: A, V! Je geeft daarmee ogenschijnlijk H cadeau, maar daarmee 

stel je wél tegelijk je negende slag veilig. OW moeten na H heel snel AH 

oppakken voor 3SA-C, omdat je anders zelfs 3SA +1 noteert. De kans dat OW na 

H weer klaveren doorspelen – omdat geen klaveren meer op tafel liggen – is echter 

aangenaam groot. Zodra je weer aan slag komt maak je V en al je rode kaarten. 

 

Prettig detail: 3SA+1 scoort in paren hoger dan 4 precies gemaakt! 
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15  Wél of niet snijden? 
 

 A 6 3 

 H V 9 7 3 

 A B 10 

 9 4 
 

 
 

 H V B 8 5 4 

 10 4 

 H 9 

 8 6 2 
 

Zuid speelt 4. West start met A, gevolgd door troef: 7 (oost 10). 
 
Kruis de stelling aan waar je een goed gevoel bij hebt. 
 

a. Om dit contract te maken zal de leider een geslaagde snit moeten maken op 

V. 

b. Als de leider met succes snijdt op V, is dat goed voor een overslag. 

c. Als dit een viertallenwedstrijd is, mag de leider niet op V snijden; in een 
parenwedstrijd juist wél. 

 
Op het volgende blad controleren we de juistheid van de verschillende gevoelens… 
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Antwoord 

 A 6 3 

 H V 9 7 3 

 A B 10 

 9 4 
 

 
 

 H V B 8 5 4 

 10 4 

 H 9 

 8 6 2 
 

Zuid speelt 4. West start met A, gevolgd door 7 (oost 10). 
 
Kruis de stelling aan waar je een goed gevoel bij hebt. 
 

a. Om dit contract te maken zal de leider een geslaagde snit moeten maken op 

V.  

b. Als de leider met succes snijdt op V, is dat goed voor een overslag. 

c. Als dit een viertallenwedstrijd is, mag de leider niet op V snijden; in een 
parenwedstrijd juist wél. 

 
Noteer 10 punten als geen van de stellingen jou een goed gevoel geeft!!! 
 
Het gaat om een troefcontract; dus beginnen we met het tellen van de verliesslagen. 
Daarbij gaan we uit van de hand met de meeste troeven. Met dit spel dus vanuit de 
zuidhand. Dat werkt het overzichtelijkst! 
 
Tel mee: in harten één en in klaveren dríé! Er dreigen dus vier verliesslagen. 
 
Eén klaverenverliezer kunnen we voorkomen. Namelijk door met troefspelen te 
wachten tot we zuids derde klaveren in noord hebben afgetroefd. 
 

Vooral vanuit de zuidhand gezien, kún je geen ruitenverliezer tellen. 9 verdwijnt 

namelijk onder A. En daarmee zijn zuids ruitens op.  
Snijden op ruiten, om op noords derde ruiten een klavertje op te ruimen oogt 
misschien aantrekkelijk, maar levert geen drol op. Ja, ik moet even hard zijn, dan 
blijft het beter hangen. Want ook als zuid een klavertje heeft opgeruimd, heeft hij nog 
altijd twee klaverenverliezers!  

Het enige dat je met snijden op V creëert, is een 50% kans op één down! Want je 

geeft dan af: A, V en twee harde klaverenverliezers. 
 
Op het volgende blad geef ik het volledige speelplan. 
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Het juiste speelplan: 

 A 6 3 

 H V 9 7 3 

 A B 10 

 9 4 
 

 
 

 H V B 8 5 4 

 10 4 

 H 9 

 8 6 2 
 

Zuid speelt 4. West start met A, gevolgd door 7 (oost 10). 

Wests 7 neem je met A. 
Klaveren na voor OW. Daarmee is noords laatste klaverkaart van tafel. 
Zodra je weer aan slag bent: klaveren troeven, dán pas OW’s laatste troef/troeven 

ophalen en aan de hartens beginnen door (naar) 10 te spelen. Na A zul je niets 
meer verliezen. 
 
Hoe mijn partner dit spel speelde? Uitstekend, hij maakte precies het contract. Hij 

sneed namelijk met succes op V… 
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16  Zomaar wat spellen 
 

Spel 1: 

Je opende als zuidspeler 3; partner noord maakte daar 4 van.  

 

 A B 6 5 4 

 V 10 8 

 A H 4 2 

 A 

 

 - 

 H B 9 7 6 4 2 

 8 3 

 V B 10 9 

 

Tegen jouw 4 start west met 8. Uiteraard voor noords A. Hoe ga je verder?  
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 A B 6 5 4 

 V 10 8 

 A H 4 2 

 A 

 

 - 

 H B 9 7 6 4 2 

 8 3 

 V B 10 9 

 

 

Tegen jouw 4 start west met 8. Uiteraard voor noords A. Hoe ga je verder?  

 

Het is een troefcontract, dus begin je met een vlootschouw van je verliezers. En dat 

doe je vanaf de hand met de meeste troeven. Vanaf de zuidhand dus. En dat 

betekent: 

- geen schoppenverliezer (want zuid heeft geen schoppens); 

- één hartenverliezer (want OW hebben alleen A met twee kleintjes); 
- geen ruitenverliezer (want tegenover zuids twee lage ruitens staan noords 

AH; 

- één klaverenverliezer (want je mist alleen H).  
 

Maar, vooral in een parencontract zijn we niet vies van zoveel mogelijk extra slagen. 

Want als iedereen 4+1 noteert, is 4+2 goed voor de top. 

 

Hoe proberen we slechts één slag af te staan? 
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 A B 6 5 4 

 V 10 8 

 A H 4 2 

 A 

 

 - 

 H B 9 7 6 4 2 

 8 3 

 V B 10 9 

 

 

Tegen jouw 4 start west met 8. Uiteraard voor noords A. Hoe ga je verder?  

 

Hoe proberen we geen enkele slag weg te geven? 

 

Door te voorkomen dat zuid een klaverenslag verliest. Daarvoor hoeven we slechts 

twéé klaverenkaarten af te troeven. Want één valt al meteen onder A, en één onder 

A. Bang voor overtroevers hoeven we niet te zijn, omdat alleen A, de enige kaart 

die OW altijd maken, hoog genoeg is voor een aftroever.  

 

Speelplan 

Na de eerste slag genomen te hebben met A: 

- A, H; 

- A (klaveren weg); 

- 4, in zuid getroefd met 6 (west zál maar overtroeven met 3 of 5…); 

- B, in noord getroefd; 

- 5, in zuid getroefd met 7; 

- V, in noord getroefd met V; 

- zuid heeft nu alleen nog maar troef; 8 naar B en hoge troeven spelen tot 
alles van het toneel is. 
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Heb je achteraf 6 gemist? Met deze uitkomst wél, maar als west was gestart met 

A, harten na… zul je naast A zeer waarschijnlijk toch ook H moeten afstaan. 

 

Het zijn daarom wél de slems die het meeste opleveren ;-)) 

 

 
Spel 2: 
 

 A B 9 2 

 V B 10 

 A B 10 9 8 

 7 
 

 
 

 H 10 3 

 A H 7 6 4 

 7 6 3 

 8 4 

Je zit als zuidspeler in 4. West start met 5. 
 
Uiteraard tel je je mogelijke verliesslagen en zoek je naar listigheden om die zoveel 
mogelijk te voorkomen voordat je dummy de eerste kaart laat bijspelen. Pas na dat 
denkproces ga je over tot zichtbare actie. Welke aanpak is de jouwe nadat je de 

eerste slag nam met 10? 
 

a. Ik speel meteen klaveren na. 
b. Ik vervolg éénmaal troef en speel dan klaveren. 
c. Ik trek alle ontbrekende troeven en speel dan klaveren. 

d. Ik trek alle ontbrekende troeven en snijd dan op V. 
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Antwoord 
 

 A B 9 2 

 V B 10 

 A B 10 9 8 

 7 
 

 
 

 H 10 3 

 A H 7 6 4 

 7 6 3 

 8 4 

Je zit als zuidspeler in 4. West start met 5. 
 

Welke aanpak is de jouwe nadat je de eerste slag nam met 10? 
 

a. Ik speel meteen klaveren na. 
b. Ik vervolg éénmaal troef en speel dan klaveren. 
c. Ik trek alle ontbrekende troeven en speel dan klaveren. 

d. Ik trek alle ontbrekende troeven en snijd dan op V. 
 
Je telt vijf mogelijke verliesslagen: één in schoppen, twéé in ruiten en twéé in 
klaveren. Noteer drie punten voor die vaststelling!  

De schoppenverliezer voorkomen heeft geen haast. Want zodra oost of west 

schoppen inspeelt, kun je V niet verliezen; speelwijze d valt af! Noteer drie punten 
voor deze conclusie.  

De tweede klaverenverliezer voorkomen heeft wél haast. Dat kan namelijk 
alleen door zuids tweede klaverenkaart in noord af te troeven. Eénmaal met troef 
vervolgen en dán klaveren na spelen, geeft OW de gelegenheid om na de 
klaverenslag noords laatste troef weg te spelen. Waarmee twee klaverenverliezers 
niet zijn te voorkomen. Speelwijze b valt ook af, om over speelwijze c maar te 
zwijgen. Noteer drie punten voor het onderkennen van dit gevaar. 

Blijft over: meteen klaveren naspelen (speelwijze a). Ook als OW dan met 
harten vervolgen, houdt noord voor zuids tweede klaveren een troefkaart over.  

Noteer één bonuspunt als je er al negen punten hebt ;-)) 
 

Na die aftroever is het vroeg genoeg voor de dubbele snit op HV. Zelfs als beide 
plaatjes bij oost zitten, maak je je contract. Want op noords laatste ruitens hoef je 
maar één schoppenkaart op te ruimen om een schoppenverliezer te voorkomen. 
Meer dan een klaverslag en twee ruitens zul je dus niet afgeven. 
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Spel 3: 
 

 6 

 A 9 

 V B 8 6 4 2 

 H 10 7 4 
 

 
 

 H V 9 8 

 H 10 7 2 

 A 10 9 

 B 2 
 

West komt uit met 5. Je laat dummy 4 leggen. Oost wint de slag met V. 

Oost speelt 7 terug. Jij legt H, west wint met A. 

West zet de schoppenaanval door met 4. Oost legt 10, jij komt aan slag met V. 
 
Vraag 1 

Welke noordelijke kaart ruimde je op in de derde slag: 9, 2 of 7? 
 
Vraag 2 

Hoe ga je verder na V? 
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Antwoorden 
 

 6 

 A 9 

 V B 8 6 4 2 

 H 10 7 4 
 

 
 

 H V 9 8 

 H 10 7 2 

 A 10 9 

 B 2 
 

West komt uit met 5, dummy 4, oost wint de slag met V. 

Oost speelt 7 terug. West neemt jouw H met A. 

West zet de schoppenaanval door met 4. Oost 10, voor jouw V. 
 
Vraag 1 

Welke noordelijke kaart ruimde je op in de derde slag: 9, 2 of 7? 
 
Antwoord 
Deze vraag kun je alleen goed beantwoorden nadat je een speelplan in elkaar hebt 
getimmerd. En in een sanscontract bestaat het geraamte uit: het tellen van de vaste, 
direct gevolgd door de telling van de te ontwikkelen slagen.  

 De vaste slagen zijn overigens snel geteld: drie! AH en A. Gelukkig zijn er 
méér te ontwíkkelen: één in schoppen – die is trouwens al binnen; vier, misschien 
vijf, in ruiten en één in klaveren.  

Duidelijk is dat de ruitenkleur in dit spel de hofleverancier moet zijn voor de 

noodzakelijke extra slagen. En die zekerheid sluit uit dat we 2 opruimen, hoe 
aantrekkelijk laag die ook is.  

Nadat A is vertrokken, vormt 9 de enige verbinding naar de zuidhand. 
Vooral in spellen die ingewikkeld ogen, is het goed om de communicatie tussen 
beide handen zo goed mogelijk intact te laten.  

Blijft over: het opruimen van 7. Daar verliezen we niets wezenlijks mee. We 

houden in noord H10 over, wat met zuids B goed is voor een klaverenslag als 

OW, of wij, die kleur aanspelen. V ligt immers al plat op tafel! 
 
Vraag 2 

Hoe ga je verder na V? 
 
Als je inzicht door het voorgaande is veranderd, kun je jezelf even hergroeperen 
voordat je mijn antwoord over je heen roept. 
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Na de eerste drie slagen zijn de grote kaarten nog over. 
 

 6 

 A 9 

 V B 8 6 4 2 

 H 10 7 4 
 
 

 
 H V 9 8 

 H 10 7 2 

 A 10 9 

 B 2 
 

West kwam uit met 5, dummy 4, oost won de slag met V. 

Oost speelde 7 terug. West nam jouw H met A. 

West zette de schoppenaanval door met 4. Oost 10, voor jouw V. In noord 

ruimde je – na ampele overweging – 7 op. 
 
Hoe ga je verder? 
 
Antwoord 

Je kunt op twee manieren de ruitenkleur aanspreken: ‘Gewoon’ A, 10 – en als H 

dan nog niet is verschenen – 9 overnemen met V en met de ruiten doorgaan. Een 

andere mogelijkheid is: 2 naar A; V voor en snijden op H. Aan deze 

aantrekkelijke snitpoging kleven echter nadelen. Als oost Hxx heeft, en twee keer 

duikt, vangt A in de derde ruitenslag H, maar… zijn de overige ruitens 

onbereikbaar. Datzelfde probleem zal ontstaan als we na de oversteek naar A, V 

voorspelen en oost niet bekent. West heeft dan H-vierde. Zelfs als je dan V 

overneemt met A en 10, 9 naspeelt, zijn noords ruitens onbereikbaar als west 

H even vasthoudt. 
 

Speel daarom na V: 

A, 10, 9 overnemen met V, B… Zodra OW met H aan slag komen, kunnen 

ze niet echt kwaad. Alleen A en B kunnen ze incasseren. De rest is voor jou! 3SA 
gemaakt. 
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Spel 4: 
 

 V 6 

 9 8 4 

 9 8 

 9 8 7 6 5 3 
 

 
 

 A H 9 7 4 3 

 7 6 5 

 A H 

 A V 
 

Je zit in 4; west komt uit met V.  
 

Ik heb dit keer een héél eenvoudig vraagje. Hoeveel keer haal je troef nadat jouw H 

zich over V ontfermde? 
 

a. Nog helemaal niet 
b. Éénmaal 
c. Twéémaal 
d. Driemaal 

 
Laat je niet ‘ringeloorn’; maak gewoon je speelplan voordat je ook maar nádenkt over 
deze specifieke vraag!  
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Antwoord 
 

 V 6 

 9 8 4 

 9 8 

 9 8 7 6 5 3 
 

 
 

 A H 9 7 4 3 

 7 6 5 

 A H 

 A V 
 

Je zit in 4; west komt uit met V.  
 

Hoeveel keer haal je troef nadat jouw H zich over V ontfermde? 
 

a. Nog helemaal niet = 8 punten 
b. Éénmaal = 9 punten 
c. Twéémaal = 10 punten 
d. Driemaal = 0 punten 

 
Juich nog niet te vroeg als je koos als achter je antwoord een hoge score staat. Want 
je moet ook voldoen aan de juiste voorwaarde… 
 

a. Nog helemaal niet = 8 punten, mits… je van de klaveren en harten afblijft en 

meteen ná het maken van V snijdt op H! 

b. Éénmaal = 9 punten, mits… je dan naar V speelt en meteen vervolgt met de 

snit op H! 

c. Twéémaal = 10 punten, mits… je begint met A of H, in de tweede 

schoppenslag oversteekt naar V en klaveren aanspeelt voor de snit op H. 

d. Driemaal = 0 punten, want je komt nu niet meer in noord om op H te kunnen 
snijden… 

 
Alleen als OW elkaar geen slag gunnen maak je kans op een hartenslag ;-)) Maar als 
je een beetje realist bent, tel je drie hartenslagen. Meer mag je niet verliezen dus 
stellen we ons verder positief op. De ontbrekende schoppens zitten uiteraard 3-2 én 

H bij oost. Want alleen dán leveren we geen klaverenslag in. Om te snijden moeten 

we oversteken naar noord. Dat kan door metéén naar V over te steken, maar ook 

door eerst A of H te slaan en pas in de tweede schoppenslag naar V over te 
steken.  
 

Pas in de tweede schoppenslag naar V spelen is (een fractie) kansrijker dan 

meteen oversteken en snijden op H. Als oost namelijk vijf kaarten in klaveren heeft 
met drie troefkaarten, heeft west geen enkele klaveren en twéé troeven. Als je dan 

meteen oversteekt naar V, kan west je klaverennaspel aftroeven met zijn laatste 
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troefkaart. Een kleine extra kans dus, want als west naast die renonce klaveren vanaf 
het begin drie troefkaarten heeft, helpt de oversteek in de tweede schoppenslag ook 
niet. 
 
 
 
 

Spel 5: 

 A B 10 7 

 B 9 4 2 

 A V 6 3 

 7 

 

 V 5 4 3 

 A V 6 

 H 9 4 

 9 5 2 

 

Beide tegenstanders boden klaveren. Jij speelt als zuid 4; start A; 7 na (op 

noords 3 speelt oost 5 bij. 

 

Vertel, hoe ga je als leider om met dit moois?  
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 A B 10 7 

 B 9 4 2 

 A V 6 3 

 7 

 

 V 5 4 3 

 A V 6 

 H 9 4 

 9 5 2 

 

Beide tegenstanders boden klaveren. Jij speelt als zuid 4; start A; 7 na (op 

noords 3 speelt oost 5 bij. 

 

Hoe speel je verder? 

 

Antwoord 

Als je het speelplan maakt vanuit zuid, tel je vijf mogelijke verliesslagen: 

één in schoppen; één in harten en dríé in klaveren. 

De harten- en schoppenverliezer zijn afhankelijk van de verblijfplaats van de 

gelijkkleurige heren.  

De drie klaverenverliezers kun je tot één verliezer reduceren door zuids twee 

resterende klaveren in noord te troeven. Met slechts één klaverenverliezer mag je 

zowel in harten als in schoppen een verliesslag afgeven. Dan is je contract dus 

binnen.  

Daarom begin je – na de hartenuitkomst te hebben genomen met V – níét met 

troeftrekken maar met het aftroeven van zuids 5. 3 naar H en 9 getroefd met 

10. Zuid heeft geen klaveren meer. Om te voorkomen dat OW je hoge kaarten in de 

rode bijkleuren aftroeven, zou je met A, B kunnen vervolgen. Je hebt nog alle 

controles, dus kwaad doen kunnen ze je niet.  
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Spel 6: 

 

 A V 9 8 3 

 A 8 7 

 A H 4 3 

 V  

 

 7 6 

 H V B 5 

 B 5 2 

 A H B 4 

 

Zuid zit in 6SA. West komt uit met 6. 

 

Maak eerst je eigen speelplan alsof je ‘gewoon’ aan de bridgetafel zit. Geef daarna 

antwoord op de volgende vraag. 

 

De leider neemt de uitkomst met A; slaat dan A en vervolgt met 3 naar B. 

 

Wat vind je van dit begin? 

 

a. Sterk, had ik zelf kunnen bedenken. 
b. Zwak, had ik zelf kunnen bedenken. 
c. Sterk, was ik zelf niet opgekomen. 

d. Zwak, de leider kan beter beginnen met snijden op H. 

e. Zwak, de leider kan beter B voorspelen in de hoop dat V bij west zit. 
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 A V 9 8 3 

 A 8 7 

 A H 4 3 

 V  

 

 7 6 

 H V B 5 

 B 5 2 

 A H B 4 

 

Zuid zit in 6SA. West komt uit met 6. 

 

De leider neemt de uitkomst met A; slaat dan A en vervolgt met 3 naar B. 

 

Wat vind je van dit begin? 

 

 

a. Sterk, had ik zelf kunnen bedenken. 
b. Zwak, had ik zelf kunnen bedenken. 
c. Sterk, was ik zelf niet opgekomen. 

d. Zwak, de leider kan beter beginnen met snijden op H. 

e. Zwak, de leider kan beter B voorspelen in de hoop dat V bij west zit. 
 

 

We beginnen met het tellen van de vaste slagen, want het gaat om een sanscontract. 

En uiteraard tellen we niet genoeg vaste slagen om 6SA even te maken. We tellen er 

één minder: één in schoppen, vier in harten, twee in ruiten en vier in klaveren. Het 

gaat dus om het versieren van slechts één slag. Dat kan in schoppen en in ruiten. In 

schoppen maken we een tweede slag als we met succes over west snijden op H. 

En in ruiten wordt B de twaalfde slag als oost V heeft. Daarvoor moet de leider 
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wel ruiten vanuit noord naar B spelen. Alle reden om in te zoomen op het omgaan 

met deze twee kleuren. Én de ruitenkleur geeft nog een tweede kans: namelijk de 

ontbrekende ruitens 3-3. In dat geval maken we óók een extra slag met V aan de 

verkeerde (west)kant. En een héél klein extra kansje pakken we mee door eerst A 

te spelen. V zal maar kaal zitten en dus vallen. 

 

 A V 9 8 3       A H 4 3 

 

 (x x x) H (x x)      (x x x)   V (xx)  

 

 7 6        B 5 2 

 

 

Herkansing… 

 

Vraag is nu, wat moet de leider eerst proberen: de snit op H; óf A, 3 naar B? 
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 A V 9 8 3       A H 4 3 

 

 (x x x) H (x x)      (x x x)   V (xx)  

 

 7 6        B 5 2 

 

 

Herkansing… 

 

Vraag is nu, wat moet de leider eerst proberen: de snit op H; óf A, 3 naar B? 

 

Antwoord: 

 

Beslist eerst A, 3 naar B! Antwoord a én c 

 

Als dat mislukt, én de ontbrekende ruitens níét 3-3 zitten, ben je één slag kwijt en kun 

je altijd nog snijden op H.  

 

Stel dat je begint met de snit op H, dan ben je al één slag kwijt. De extra slag in 

ruiten kun je alleen maken door eerst een ruitenslag weg te geven aan V. Dus zelfs 

als die gunstig zit, of de ruitens 3-3, waarmee je je contract had kunnen maken, ga je 

één down als je begon met een mislukte snit op H! 
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Spel 7: 

 In het volgende spel ging de leider down in 3SA. Je bent dus gewaarschuwd. 

 

 B 5 4 3 

 A 4 2 

 H B 3 

 B 10 

 

 V 6 2 

 H V 9 

 V 4 2 

 A H V 5 

 

Tegen jouw 3SA start west met B. Hoe probeer je je contract te maken? 
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 B 5 4 3 

 A 4 2 

 H B 3 

 B 10 

 

 V 6 2 

 H V 9 

 V 4 2 

 A H V 5 

 

Tegen jouw 3SA start west met B. Hoe probeer je je contract te maken? 

 

Antwoord 

Een gemakkelijk spel, als je de basisvoorwaarden toepast voor het maken van een 

speelplan. Vaste slagen tellen, zoeken naar te ontwikkelen slagen én… kijken naar 

mogelijke gevaren.  

1. Je telt je vaste slagen, de slagen dus die je kunt maken zonder eerst van slag 
te moeten. Dat zijn er zeven: drie in harten en vier in klaveren. Je moet dus 
twee slagen ontwikkelen.  

2. Zowel in schoppen als in ruiten kun je slagen ontwikkelen. In schoppen heb je 
meer kaarten en lengte dan in ruiten. Dus lijkt schoppen de aangewezen kleur 
als producent voor de noodzakelijke twee extra slagen. Dat dacht - in de 
meedogenloze praktijk - de leider ook… 

3. Gevaren zijn er niet direct. Maar… die kun je wél creëren! Bijvoorbeeld door 
zelf de schoppenkleur aan te vallen! Onthoud dat een kleur met Vrouw/Boer 
tegenover elkaar, een zékere slag oplevert, mits de tegenpartij die kleur 
aanspeelt. Speel je zo’n kleur zélf aan, dan loop je een heel groot risico dat je 

daar géén slag in maakt. Als de ontbrekende A en H niet bij elkaar zitten, 
kun je in dit spel geen schoppenslag maken als je zelf met schoppen begint. 
Sterker, je kunt dan zelfs finaal opgerold worden in die kleur! Kijk even mee. 

 

 



bridgetraining totaal 2005 106/227 Rob Stravers 

 

 B 5 4 3 

 

 A 10 8 7    H 9 

 

 V 6 2 

Stel, je neemt de eerste slag met H, en je vervolgt met 2 naar B. Dan lever je 

meteen vier schoppenslagen in. Oost neemt B met H en speelt 9 na, waarmee 

jouw V6 op het hakblok komt te liggen. Wat je ook legt, west maakt fluitend drie 

schoppenslagen. 

 Blijf je van de schoppen af, en west speelt – bijvoorbeeld na A – de 

schoppenkleur aan, dan ben je verzekerd van een schoppenslag, op voorwaarde dat 

je in noord kléín legt! Ook als west 10 voorspeelt, duik je in noord. Oost móét dan 

wel H leggen, anders maak je meteen al V. En ná H kan wests A niet 

voorkomen dat óf V, óf B een slag wordt. Zou je 10 dekken met B, dan ga je 

net zo de bietenbrug op als wanneer je zélf de schoppens had aangesneden.  

 

Speelplan 

Je neemt met H en speelt meteen ruiten na. Daarmee verzeker je je van twee 

ruitenslagen, dus van het contract. Als OW de eerste ruitenslag duiken, speel je nog 

één keer ruiten na. Duiken ze die slag ook, dan heb je al wat je hebben wilt en maak 

je je overige vaste slagen! 
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Spel 8: 
 
Hoe ga je met de volgende zuidhand om in de verschillende gegeven situaties?  
 
 West Noord Oost Zuid 

a.   -- 1 pas ?? 
 

b.   -- 1 pas ?? 
 

c.   -- 1 2SA* ?? *Ghestem; belooft twee 5+kaarten in ruiten en harten 
 

d. 1 doubl. pas ?? 
 
e.   -- 1SA pas ?? 
 
f.   -- 1SA doubl. ?? 
 

g. 1 doubl. redoubl ?? 
 
Zuidhand 

 H 4 3 

 V 6 4 3  

 H V 10 6 3 

 6 
 
Mijn ideeën beginnen op het volgende blad… 
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 West Noord Oost Zuid 

a.   -- 1 pas 4 !!! 
 
Zuidhand 

 H 4 3 

 V 6 4 3  

 H V 10 6 3 

 6 
 

Met 10/11 kun je met 3 naar partners overwaarde vragen. Maar als je naast 
tien punten deze mooie verdeling hebt; maximaal één klaverenverliezer en 

een mooie ruitenkleur, is ook met een minimale openingshand van partner 4 

een zeer kansrijk contract. Nadeel van ‘opbouwen’ met 2, is dat je ook de 
tegenstanders allerlei informatie geeft waarmee ze hun voordeel kunnen doen. 

 
West Noord Oost Zuid 

b.   -- 1 pas 4/2 !! 
 

Als partners 1-opening minstens een 5-kaart belooft, zou ik niet aarzelen: 
volgooien die manche. Zonder enige informatie aan de tegenstanders. 

Belooft partners 1 minstens een 4-kaart, dan staan de schoppens nog niet 

vast als speelkleur. 2 ligt dan voor de hand, minstens 10 punten met een 

4+kaart in ruiten. Maar… 2 heeft ook iets aantrekkelijks. Noord zóú een 
5(schoppen)/4(harten) kunnen hebben. In dat geval zal noord de hartens 

echter nog wel laten horen; ook na een eventuele 3 van west. 
 

West Noord Oost Zuid 

c.   -- 1 2SA* pas! *Ghestem; belooft twee 5+kaarten in ruiten en harten 
 

Oost belooft lengte in jouw kleuren. Alle reden om even te passen en alvast 
een strafdoublet op te poetsen. Met openingskracht bij partner, zelf tien punten 
én minstens vier troeven tegen, kan tegenspelen een heel leuke bezigheid 
worden… 

 
West Noord Oost Zuid 

d. 1 doubl. pas pas! 
 

Noord belooft met zijn informatiedoublet geen ruitens. Maar dat hoeft ook niet, 
die heb je zelf in ruime mate. En gezamenlijk minstens 23 punten tegen moet 
voldoende zin voor iets moois… 

 
West Noord Oost Zuid 

e.   -- 1SA pas 2! 
 

Een leuk handje voor Stayman. Antwoordt partner 2, dan kies je voor 4, en 
na elk ander antwoord voor 3SA. 
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 West Noord Oost Zuid 
f.   -- 1SA doubl. Redoublet! 
 

Daarmee is de schiettent geopend. Alleen als west klaveren biedt en noord 
níét doubleert kan het beter zijn om zelf te spelen. In alle andere gevallen 
verheug je je op een gedoubleerd tegenspel. 
 
 

 West Noord Oost Zuid 

g. 1 doubl redoubl. pas… 
 

Zuidhand 

 H 4 3 

 V 6 4 3  

 H V 10 6 3 

 6 
 

Een ‘stinkertje’. West belooft met zijn opening 13 punten, partner ook en oost 
met z’redoublet minstens 10. Dat zijn samen al 36 punten. Met jouw tien zitten 
er dus liefst minstens 46 in dit spel. Veel spelers voelen dan te veel argwaan 
om mee te gaan in zo’n biedinflatie, en passen. Wat is nu wijsheid? 
 
Vast staat dat minstens één van de voorgangers de kluit belazert. Neem in 
zo’n situatie – vooral uit lijfsbehoud – altijd je pártner serieus! Natúúrlijk heeft 
hij voldoende kracht voor een informatiedoublet! Ga dáárvan uit. Je móét 
beginnen met een pas. Partner zal het redoublet beslist niet inlaten. 
Vervolgens laat je je kracht horen! Je pas is dus éénmalig. Want partner noord 
verwacht door oosts redoublet maximaal bij jou een punt of vier. Om die reden 
kun je het beste eerst passen. Want als je meteen biedt, is het risico te groot 
dat partner verwacht dat je dat alleen op lengte doet, zonder enige kracht, en 
om die reden passen.  
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Spel 9: 
 
Een lastig, maar mooi spel  
We stappen over naar een heel mooi spel dat ik kreeg toegezonden van Siger 
Seinen. Ik goot zowel het bieden als spelen in een soort dilemmavorm. Gooi even 
alles van je af, en werp je met alles wat je nog over hebt op deze boeiende 
kaartverdeling. 
 
Dilemma 1 

Je partner (noord) opent 1; oost past. Wat antwoord je met deze zuidhand? 
 
Zuidhand 

 A 10 9 5 2 

 V 2 

 A 

 A H V 8 5 
 

a. 1 
b. Iets sterkers 

 
 
Dilemma 2 

In de praktijk koos zuid voor 1. Het bieden ging daarna als volgt: 
 
Noord Zuid 

1 1 

2………..  belooft minstens een 4-kaart schoppen mee 

 4… stelt de schoppenkleur vast als troefkleur; belooft een controle (opvang) 
in klaveren 

4……….. belooft een controle in harten 

 4SA… Vraagt naar het aantal azen, waarbij troefheer ook als aas wordt 
geteld 

5……….. Twee azen én troefvrouw (5= twee azen zónder troefvrouw;  

5= 1 of 4 azen en 5 0 of 3 azen) 

 7! 
 

Wat vind je van 7 als eindbod? 
a. uitstekend 

b. riskant, ik had gekozen voor 6 
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Dilemma 3 
Je moet als westspeler uitkomen. Stel dat je als westspeler de volgende hand hebt; 

met welke kaart kom je dan uit tegen 7? 
 
Westhand 

 8 7 

 H 8 7 

 H V 9 

 B 9 4 3 2 
 

a. met troef 

b. met H 
 
 

Dilemma 4 

West kwam in de praktijk uit met H. De handel van noord komt op tafel, zodat je 

eindelijk ziet met wat voor hand hij 1 opende.  
 

 H V 4 3 

 A 10 9 5 4 3 

 B 7 6 

 - 
 
 

 A 10 9 5 2 

 V 2 

 A 

 A H V 8 5 
 
Uitgaand van de zuidhand tel je één mogelijke verliesslag, in harten. Hoe probeer je 
die te voorkomen? 

a. Door in het eindspel V voor te spelen, in de hoop dat west H heeft en legt, 

en oosts B daaronder valt waardoor 10 goed is voor de 13e slag. 

b. Door in het eindspel 2 naar A te spelen, en te hopen dat H dan valt en 

V de 13e slag maakt. 
 
Ben je eruit; kijk dan mee naar de juiste antwoorden. 
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De antwoorden 
 
Dilemma 1 

Je partner (noord) opent 1; oost past. Wat antwoord je met deze zuidhand? 
 
Zuidhand 

 A 10 9 5 2 

 V 2 

 A 

 A H V 8 5 

a. 1 
b. Iets sterkers 

 
Antwoord 
Uiteraard denk je met deze hand meteen aan slem. En de kracht is meer dan 
voldoende voor een sprong. Maar… nog niet bekend is wat de speelsoort moet gaan 
worden. Zowel klaveren, harten als schoppen behoren tot de mogelijkheden. Daarom 

is het rustige 1-antwoord de beste keus. Daarmee geef je je partner ook de meeste 

ruimte om iets naders te vertellen over zijn kracht en verdeling. Noteer voor 1 (a) 3 

punten en voor iets sterkers 0 punten. Bedenk dat rondpassen op jouw 1-antwoord 
is uitgesloten. Je belooft daar immer 6/27 punten mee ;-)) 
 
Dilemma 2 

In de praktijk koos zuid voor 1. Het bieden ging daarna als volgt: 
 
Noord Zuid 

1 1 

2………..  belooft minstens een 4-kaart schoppen mee 

 4… stelt de schoppenkleur vast als troefkleur; belooft een controle (opvang) 
in klaveren 

4……….. belooft een controle in harten (omdat noord 1 opende, minstens A of 
H. 

 4SA… Vraagt naar het aantal azen, waarbij troefheer ook als aas wordt 
geteld 

5……….. Twee azen én troefvrouw (5= twee azen zónder troefvrouw;  

5= 1 of 4 azen en 5 0 of 3 azen) 

 7! 
 

Wat vind je van 7 als eindbod? 
a. uitstekend geboden door zuid. 

b. riskant, ik had gekozen voor 6 
 
Antwoord 

Noords beloofde vierkaart schoppen, waarin HV, én de zekerheid van A, maakt 

7 wel heel aantrekkelijk. Je telt eigenlijk hoogstens één hartenslag. Want je hebt 

geen zekerheid over de aanwezigheid van H. Maar… als noord die niet heeft en 

wél H, verlies je eveneens geen hartenslag. Want na A, vertrekt de 
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hartenverliezer onder de vlag van H (zuids andere harten onder A). Met andere 

woorden: 7 (a) is een uitstekende poging:  
 
Dilemma 3 
Je moet als westspeler uitkomen. Stel dat je als westspeler de volgende hand hebt; 

met welke kaart kom je dan uit tegen 7? 
 
Westhand 

 8 7 

 H 8 7 

 H V 9 

 B 9 4 3 2 
a. met troef 

b. met H 
 
Antwoord 
Nadeel van een troefstart is, dat je daarmee de leider het initiatief geeft. Die komt 
beslist aan slag, en kan daardoor voor de kleurvolgorde kiezen die hij het kansrijkst 
vindt. Onder een heer uitkomen in een bijkleur kan eveneens de leider (met AV) een 
slag geven die hij zonder die uitkomst nooit had kunnen maken. Maar met HV in een 
kleur heb je tegen een groot slem een veilige uitkomst. De leider mag je heer pakken, 
maar je vrouw is dan hoog. 
. 
 
Dilemma 4 

West kwam in de praktijk uit met H. De handel van noord komt op tafel, zodat je 

eindelijk ziet met wat voor hand hij 1 opende.  
 

 H V 4 3 

 A 10 9 5 4 3 

 B 7 6 

 - 
 

 
 

 A 10 9 5 2 

 V 2 

 A 

 A H V 8 5 
 
Uitgaand van de zuidhand tel je één mogelijke verliesslag, in harten. Hoe probeer je 
die te voorkomen? 

a. Door in het eindspel V voor te spelen, in de hoop dat west H heeft en legt, 

en oosts B daaronder valt waardoor 10 goed is voor de 13e slag. 

b. Door in het eindspel 2 naar A te spelen, en te hopen dat H dan valt en 

V de 13e slag maakt. 
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Antwoord 
Laten we eerst eens kijken wat we weten en kunnen concluderen. 
 

We missen vijf hartenkaarten. De kans dat die 4-1 zitten, is vervelend klein. En 

áls die al 4-1 zit, is het nog een kans van één op vijf dat dan nét B ‘kaal’ zit. 

Door wests uitkomst met H is V gemarkeerd, zoals dat soms mooi wordt 

omschreven. Anders gezegd: V moet bij west zitten, want het zou van harakiri 

getuigen als west met H zou uitkomen met alleen een paar kleintjes daarnaast. 

 Als west naast V ook H in handen heeft, heeft hij twee plaatjes waar hij 

heel zuinig op moet zijn. V is de hoogste ruiten, daar hoeft hij geen lage ruiten bij te 

bewaren, maar H moet in A zijn meerdere erkennen. Als zuid een lage harten 

naar A speelt, moet H een stap opzij kunnen doen om te voorkomen dat zuids V 
daarna de 13e slag maakt. In dat probleem liggen zuids kansen. Omdat we weten dat 

west V heeft, weten we tegelijk dat oost geen enkel probleem heeft als daar B zit. 
Alle andere kaarten kan oost missen (als kiespijn).  
 
We maken dit spel door west in dwang te brengen. En denk nu niet meteen dat het 
spelen op dwang voor jou veel te moeilijk is. Want als je de (eenvoudige) 
voorwaarden weet voor het creëren van een dwangpositie, kun je die met één oog 
dicht en drie vingers in je neus voor elkaar krijgen. Jawel, niet sputteren; droog je 
ogen en kijk mee! 
 
Regel 1: Ga ervan uit dat alles zit zoals het moet zitten om het contract te kunnen 
maken! Klinkt misschien een tikkeltje naïef, maar je moest eens weten wat voor een 
goed gevoel naïviteit kan geven ;-)) 
 
Regel 2: Een dwangpositie kan alleen ontstaan als je de slagen die je af mag en 
moet geven, zo snel mogelijk afgeeft. (Bij groot slem is dat dus al gesneden koek, 
want we willen dan uiteraard geen enkele slag afgeven.) Voor dit spel mag je regel 2 
meteen vergeten! 
 
Regel 3: Maak eerst alle te maken slagen die niets te maken hebben met de kleuren 
waarin de tegenstanders een gevaarlijke kaart hebben; pas op het moment dat je je 
laatste slag in een veilige kleur maakt, haal je je vingers uit je neus… 
 
Let op, ik schakel in! 
 

 H V 4 3 

 A 10 9 5 4 3 

 B 7 6 

 - 
 

     
 

 A 10 9 5 2 

 V 2 

 A 

 A H V 8 5 
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H nemen we met A; we gaan nu zoveel mogelijk slagen maken (regel 3): 

5 troeven we met 3; 7 met 2; 8 met 4; H (O en W bekennen) 
 
De situaties is nu: 
 

 V 

 A 10 9 5 4 3 

 B 

 - 
 

 A 10 9 

 V 2 

  

 A H V 
 

Als we nu V spelen en in zuid duiken, blijft noord aan slag. En gaat het mis! Want 

vanuit noord de hartenkleur spelen zou een zekere hartenverliezer opleveren. En B 

móéten we in zuid troeven, anders pakt west die met V. Dus… gaan we uit van 

regel 1; de ontbrekende troeven zitten zoals ze moeten zitten (2-2). We nemen V 

over met A, waarna OW geen troeven meer hebben. 
 
Dan zetten we het afdraaiwerk voort met achtereenvolgens: 

AHV en A. 
 
De situatie is dan: 

  

 A 10 

 B  

 - 
 

     

 H 8     B 6 

 V     10 

      
 

 10 

 V 2 
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En zie; zonder dat we ons hoofdpijn maakten over hoe de kaarten moesten zitten, 

heeft west – dankzij zijn rijke bezit van H en V – een verschrikkelijk probleem als 

wij nu 10 neerleggen. Want… 

 Of hij ruimt V op, in welk geval wij onmiddellijk weten dat noords B hoog is 

en op 10 10 opruimen. 

 Of hij gooit een kleine harten bij, in welk geval wij nog níét weten wat voor 

weldadigs ons staat te wachten… Omdat wij weten dat west V moet hebben, 

heeft noords B geen enkele waarde meer; dus ruimen we die op. Daarmee 

houden we de noodzakelijke weg vrij naar V. 
 

Want pas als we na 10 onze 2 op tafel leggen, zien wij H vallen. Noords A en 

10 naar zuids V leiden vervolgens de staande ovatie in. Het is van groot belang 
om dan niet te verraden dat je alleen maar deze regeltjes volgde. Met een geleerd 
gezicht zeg je dan dat alleen dwang je nog kon helpen… Én dat je graag tegelijk 

zonder premiebetaling de kans meenam van H-sec bij oost. 
 
 
 

 H V 4 3 

 A 10 9 5 4 3 

 B 7 6 

 - 
 

 8 7     B 6 

 H 8 7    B 6 

 H V 9    10 8 5 4 3 2 

 B 9 4 3 2    10 7 6 
 

 A 10 9 5 2 

 V 2 

 A 

 A H V 8 5 
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Spel 10: 

 

 V 5 4 

 H V B 3 

 8 3 2 

 B 10 9 

 

 A H B 10 6 

 A 

 A 7 6 5 4 

 A V 

 

Tegen jouw 4 start west met H. 

 

Hoe probeer je je contract te maken? 
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 V 5 4 

 H V B 3 

 8 3 2 

 B 10 9 

 

 A H B 10 6 

 A 

 A 7 6 5 4 

 A V 

 

Tegen jouw 4 start west met H. 

 

Je begon met het tellen van je mogelijke verliesslagen. Dat is meestal het 

overzichtelijkst vanuit de hand met de meeste troefkaarten. 

 

Tel je ook vijf verliezers? Eén in klaveren en vier in ruiten! 

  

Gelukkig geeft de noordhand mogelijkheden om een stel verliezers te voorkomen. Na 

A heeft noord liefst drie hartenslagen waarop zuids grof vuil de deur uit kan.  

 

Rijst de vraag: ‘Hoe flikken we dat?’ 

 

Als volgt: 

We zien geen enkel voordeel in het duiken van H; dus halen we meteen A van 

stal. Vervolgens moeten we – om in paardentermen te blijven – proberen ons 

automatisme in toom te houden. Dus NIET kleine troef naar V en schoppen terug 

om met AH de troeven van OW op te halen. Want dán hebben we een probleem; 

we kunnen namelijk niet meer –na A – terug naar noord voor het berijden van diens 

hoge hartens.  
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 Na A; A; kleine schoppen naar V, om dan op de hoge hartens zuids lage 

ruitens naar de reddingsboten te dirigeren, verdient evenmin een schoonheidsprijs. 

OW hebben nog troef, waardoor het risico bestaat dat ze met een plotseling troefje 

de hele paardengroep op hol helpen.  

 Het veiligst is: A; A; H; A; 6 naar V. Bij een normaal zitsel zijn 

daarmee OW’s troeven verwijderd en hebben de hartens van noord vrij baan. Daar 

kun je liefst drie ruitens mee laten verdwijnen. Blijft over: één ruitenverliezer en één 

klaverenverliezer. 4+1 staat dus al vast. Je kunt je nu zelfs de snit op H 

veroorloven voor een tweede overslag! 
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Spel 11: 

Tijd voor een slemmetje 

 6 2 

 5 4 3 2 

 A H 9 8 7 6 

 4 
 

 

 A H 5 4 

 A H V B 

 3 2 

 A 6 5 
 

Tegen jouw 6 start west met H.  

Je neemt met A en slaat AH. Op A bekenden OW; op H speelt west 2 bij. 2 

vraagt volgens de systeemkaart om klaveren. Oost heeft dus vanaf het begin vier 

troeven tegen.  

Hoe probeer je dit contract te maken ondanks dit vervelende troefzitsel? 
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Antwoord 
 

 6 2 

 5 4 3 2 

 A H 9 8 7 6 

 4 
 

 

 A H 5 4 

 A H V B 

 3 2 

 A 6 5 
 

Tegen jouw 6 start west met H.  

Je neemt met A en slaat AH. Op A bekenden OW; op H speelt west 2 bij. 

Oost heeft dus vanaf het begin vier troeven tegen.  

Hoe probeer je dit contract te maken ondanks dit vervelende troefzitsel? 

 
Je begint met het tellen van je mogelijke verliesslagen  
Jawel; zelfs als jouw aantal verliesslagen afwijkt van dat van mij. Het gaat om de 
structuur van je speelplan. Als je dat telkens toepast, komt het juiste aantal vanzelf.  
 We tellen er vier: twee in schoppen en twee in klaveren als we vanuit de 
zuidhand tellen. Tellen we vanuit de noordhand, dan tel je uiteraard eveneens vier 
verliezers, maar dan alleen in de ruitens. Want… tegenover noords twee lage 

schoppens heeft zuid AH, en tegenover noords 4 geldt A als betrouwbaar 
schild. Merk op dat je dus vanuit beide handen kunt zoeken naar verliesslagen. Het 
totaal aantal verliezers zal hetzelfde zijn, maar per kleur kunnen die wezenlijk 
verschillen. Kijk vooral naar de techniek van het tellen. In de eerste fase let je daarbij 
nog NIET op aftroevers! 
 
Na de eerste telling van mogelijke verliezers, zoeken we naar alternatieven ter 
voorkoming daarvan! 
In een troefcontract zullen dat vaak aftroevers zijn, maar beslist niet altijd. Dat wordt 
bijvoorbeeld onaantrekkelijk als het gevaar op overtroeven door de vijand groot is. 
 
Wat bij een troefcontract vooral van groot belang is, is de zogenaamde troefcontrole. 
Probeer ervoor te zorgen dat jij de baas blijft in troef! 
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Als de troeven normaal (3-2) hadden gezeten, en de ruitens ook, had je fluitend 

6+1 gemaakt. Je trekt dan driemaal troef; slaat AH; troeft in zuid een ruiten en in 
noord een klaveren, waarna op noords resterende drie ruitens zuids twee 
schoppenverliezers en de laatste klaverenverliezer het front verlaten.  
Door het beroerde schoppenzitsel gaat díé vlieger echter niet op.  
 
Laten we even proberen ons doel scherp te stellen: 

- we willen de baas blijven in troef; 
- we willen noords lange ruitenkleur benutten. 

 
Hoe flikken we dat? 
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 6 2 

 5 4 3 2 

 A H 9 8 7 6 

 4 
 

 

 A H 5 4 

 A H V B 

 3 2 

 A 6 5 
 
We hebben twee slechte berichten en één goed bericht. De twee slechte berichten 
zijn:  

a. De ruitenkleur is niet sterk genoeg om achter elkaar af te draaien. Met 

AHV876 had dat wél gekund. 
b. Als we alle troeven van west ophalen hebben we zelf ook geen troefkaart 

meer. Zodra OW dan aan slag komen met ruiten, krijgen we alle klaveren over 
ons heen.   

 
En het goede bericht luidt: 

We spelen 6. We mogen dus één slag afgeven.  
 
En áls we aan slag afgeven, doen we dat het liefst op ’n moment dat we alles nog 
onder controle hebben; inclusief de controle over de troefkleur! 
 
Als je de oplossing nog niet ziet en die zelf wilt vinden, kun je nog even kijken. Op 
het volgend blad  
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 6 2 

 5 4 3 2 

 A H 9 8 7 6 

 4 
 

 

 A H 5 4 

 A H V B 

 3 2 

 A 6 5 
 
 

Je kunt na A en AH ook nog V spelen. Daarna is de situatie als volgt: 
 

 6 2 

 5  

 A H 9 8 7 6 

 - 
    Oost 

  10 

 A H 5 4 

 B 

 3 2 

 6 5 
 

Speel nu 2 naar…6! Je geeft nu al een ruitenslag weg. Op een moment dat je 
alles nog onder controle hebt.  
Stel dat OW:  

- klaveren terugspelen: dan troef je in noord; 2 naar A; met B oosts 
laatste harten ophalen en met zuids laatste ruiten naar noord voor de hele 
ruitenoptocht. 

- Troef terugspelen: dan neem je met B, iets anders kan niet, en maak je 
meteen al je overige ruitens..  

 
  



bridgetraining totaal 2005 125/227 Rob Stravers 

 

Spel 12: 

 
Op grond van pure logica… 

 

 8 6 4 

 8 7 

 H 7 6 3 

 A 10 7 6 

 

 
 

 A 

 A H  

 A V 9 8 4 

 H V 9 8 4 

 
Op werkelijk briljante wijze bood je met je partner 7SA uit. 

Om het extra spannend te maken, start west met H.  

 

Het is een sanscontract, dus begin je met het tellen van je vaste slagen.  
Voor de goede orde: vaste slagen zijn slagen die je achter elkaar kunt 

maken zodra je aan slag bent! 
 

Vraag 
Hoeveel vaste slagen tel je? 

a. 9 

b. 11 
c. 13 

d. anders 
 

Meer vragen hoef je niet te beantwoorden. Met het antwoord op dit ene 
vraagje vertel je namelijk álles over je speelplan… Meer hinten geef ik niet 

;-)) 
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De inspiratie om dit spel te ontwerpen, ontstond op onze clubavond in de 

A-groep. Het viel mij op dat een A-speler een slag weggaf door een 
verkeerde behandeling van een kleur. 
 
 8 6 4 

 8 7 

 H 7 6 3 

 A 10 7 6 

 
 

 

 A 

 A H  

 A V 9 8 4 

 H V 9 8 4 

 
Je speelt 7SA; west start met H.  

 

Hoeveel vaste slagen tel je? 
a. 9 

b. 11 
c. 13 

d. anders 
 

Antwoord 
Zuiver taalkundig gesproken, kun je deze vraag niet verkeerd 

beantwoorden. Want… als jij er 11 telt, tel je er elf… En als je er niet één 
telt, tel je er niet een ;-)) 

 
Wacht nog even met het schrijven van een protestmail. Alhoewel ik die 

héél graag ontvang. Laten we even samen tellen. 
 

Over A en AH is geen discussie. Over AHV en AHV ook niet. Dus 

negen vaste slagen tellen we in ieder geval.  

We hebben negen klaverenkaarten; we missen B en drie kleintjes. 

Als dit viertal 2-2 zit of 3-1, hebben we geen probleem. Dan valt het hele 
zwikkie onder AHV en zijn zuids resterende klaveren goed voor nóg twee 

slagen.  
We moeten alleen rekening houden met een mogelijk 4-0-zitsel. 

Voordeel van een 4-0-verdeling is, dat al meteen in de eerste slag één 
van de twee tegenstanders niet bekent. Ná de eerste slag weten we dus 

waar B zich ophoudt met de twee resterende klavertjes. Als we beginnen 

met H (de zijde van de zogenaamde ‘dubbele honneur’), hebben we na 

de eerste slag aan beide zijden een hoge klaverenkaart. Als west in de 
eerste klaveren slag niet bekent, kan de leider over oost B eruit snijden. 

En bekent oost niet, dan is west het haasje! 
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 Hoe de klaveren ook verdeeld zitten, 2-2, 3-1 of 4-0, we maken vijf 

klaverenslagen op rij als we de klaveren op de juiste wijze spelen (eerst 
H of –V). Dat is de reden dat we 11 vaste slagen mogen tellen. 

 

 A 10 7 6 

 

 -     B 5 3 2    

 

 H V 9 8 4 

 

Zuid speelt H. West bekent niet. Zuid steekt dan met 4 over naar 

noords A. Dan vanuit noord naar zuids V9. Oosts B5 zit in de tang. 

 
 

 A 10 7 6 

 

 B 5 3 2    - 

 

 H V 9 8 4 

 

Zuid speelt H. Oost bekent niet. Zuid kan dan V spelen en 4 naar 

noords A10. Er is voor west geen ontkomen aan.  

Maar… stel dat je bij dit zitsel niet met H begint maar met A. Dan 

bekent oost niet en is het meteen al te laat! Want A is dan vertrokken, 

waardoor wests Bxx ongrijpbaar is achter zuids HVxx. 

 

Het is heel goed mogelijk dat je door dit antwoord met meer argwaan 
kijkt naar de ruitenkleur. Waarom wél vijf vaste slagen in de klaverenkleur 

tellen en níét in de ruiten? Ik geef je graag alle ruimte om opnieuw naar 

de ruitenkleur te kijken. Ga daarna naar het volgende blad. 
 

Leg het spel eventueel met echte kaarten uit, waarbij je de vier 
ontbrekende kaarten eerst bij de ene tegenstander legt en daarna bij de 

andere. 
 

 8 6 4 

 8 7 

 H 7 6 3 

 A 10 7 6 

 

 
 

 A 

 A H  

 A V 9 8 4 

 H V 9 8 4 
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Voor het overzicht lichten we de ruitenkleur eruit. 

 
Ook voor de ruitenkleur geldt, dat als het ontbrekende kwartet 2-2 of 3-1 

zit, we fluitend vijf ruitenslagen zullen maken. We concentreren ons dus 

weer op de twee mogelijke 4-0-zitsels. 
 

 H 7 6 3 

 

 -     B 10 5 2 

 

 A V 9 8 4 

 

Stel dat je weer begint met een ‘dubbele honneur’, zodat je bij direct niet-
bekennen nog over twee kanten kunt snijden. Je begint daarom met A. 

West bekent niet. Oost heeft dus B10xx. Wat blijkt dan? Dat na de 

eerste slag de situatie als volgt is: 

 
 H 7 6 

 
 -     B 10 5 

 
 V 9 8 4 

 
De leider heeft slechts één plaatje dat boven B10 uitsteekt. Dat betekent 

dat zuid niet kan voorkomen, dat één van oosts ruitens een slag zal 

worden! Als noord H speelt, legt oost klein. En als noord in plaats van 

H 6 neerlegt, móét oost B of 10 bijspelen. Zuid zal pakken waarna 

oosts laatste hoge ruiten ongrijpbaar is. 
 

Als de leider was begonnen met H, had oost geen ruitenslag kunnen 

maken. Want west bekent niet, de leider weet na de eerste ruitenslag dus 

hoe het zit. 
 

 7 6 3 

 

 -     B 10 5 

 

 A V 9 8 

 

Omdat zuid nog beschikt over twee hoge honneurs, kan de leider oosts 
B10x onschadelijk maken. 7 voor, als oost duikt is het meteen 

helemaal gedaan. Als oost 10 bijspeelt neemt de leider met V, steekt in 

een andere kleur over naar noord, om voor de laatste keer ruiten te 

spelen door oosts B5 naar zuids A98. 

 

Met alle vier de ruitenkaarten bij oost, kunnen wij dus evengoed vijf 

ruitenslagen maken.  
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 H 7 6 3 

 
 B 10 5 2    - 

 

 A V 9 8 4 

 

Met de vier ontbrekende ruitens bij west is de leider echter kansloos. H 

kan nooit in zijn eentje B én 10 pakken. Zelfs niet met open kaarten. 

Daarom hoeven we met dat zitsel ook geen rekening te houden. Met B 

én 10 buitenboord, begint de leider dus juist níét met de dubbele 

honneur.  
 

Met andere woorden, we kunnen de twee lage ruitenkaarten nog niet 
tellen als twee vaste slagen. Vandaar die elf vaste slagen…  
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Spel 13: 

 

 10 5 4 

 H V 2 

 H B 5 2 

 H 6 5 

 

 H V B 3 2 

 5 

 V 9 8 4 

 A 4 2 

 

Tegen deze 4 beproeft west met V zijn geluk. Hoe gaat je daarmee 

om? 

 

Op het volgende blad kijken we samen.
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 10 5 4 

 H V 2 

 H B 5 2 

 H 6 5 

 

 H V B 3 2 

 5 

 V 9 8 4 

 A 4 2 

 

West start met V tegen jouw 4. Hoe gaat je daarmee om? 

 

Antwoord 
Je begint met het tellen van je verliezers. Het gaat immers om een 

troefcontract. 
 

 
Vervolgens zoek je naar middelen om verliesslagen te voorkomen. Ook die 

poging is alleen al goed voor 1 punt. 
 

Als je daarbij ziet dat de klaverenverliezer kan worden voorkomen door 
een klaverkaart op een hartenslag op te ruimen, mag je wederom 1 punt 

bijtellen. 
 

 

Hoe zien je twee eerste slagen eruit? 
 

a. Je neemt de uitkomst met H en speelt troef. 

b. Je neemt de uitkomst met H en speelt harten. 

c. Je neemt de uitkomst met A en speelt troef. 

d. Je neemt de uitkomst met A en speelt harten. 
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 10 5 4 

 H V 2 

 H B 5 2 

 H 6 5 

 

 H V B 3 2 

 5 

 V 9 8 4 

 A 4 2 

West start met V tegen jouw 4. Hoe zien je eerste twee slagen eruit? 

 

a. Je neemt de uitkomst met H en speelt troef. = 0 punten 

b. Je neemt de uitkomst met H en speelt harten. = 2 punten 

c. Je neemt de uitkomst met A en speelt troef. = 0 punten 

d. Je neemt de uitkomst met A en speelt harten. = 6 punten 

 

We zijn het erover eens dat je met behulp van de hartens de 
klaverenverliezer kunt voorkomen. Je speelt namelijk (naar) H. Leggen 

OW meteen A, dan is noords V goed voor een slag. En op die slag kan 

zuid een klavertje opruimen. De derde klaverenslag wordt dan niet 

afgegeven doch getroefd! Als OW niet meteen A leggen, verlies je geen 

hartenslag en ben je eveneens binnen. 
 

De enige juiste aanpak is speelwijze d; je neemt de uitkomst met A en 

speelt meteen harten naar H. OW mogen nemen. Wat ze ook 

terugspelen, zodra jij aan slag bent, speel je V om een klein klavertje in 

zuid op te ruimen. Dankzij de aanwezigheid van H kun je direct naar 

noord oversteken om V te spelen.  

 

Neem je met H en dan harten (b), dan heb je een probleem als OW 

nemen met A en meteen klaveren terugspelen. Je bent dan in zuid aan 

slag. En je kunt niet naar noord om meteen de reddende V van stal te 

halen. Zowel in ruiten als schoppen kun je niet voorkomen dat OW nemen 

en de fatale klaverenslag maken. Toch twee punten, omdat je wél het 
belang ziet van harten spelen vóór het troeftrekken. 
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Speel je meteen troef na het pakken van de eerste slag (a en c), dan 

maakt het niet uit of je de eerste slag neemt met A of H; in beide 

gevallen ga je down, omdat OW meteen zullen nemen met A en hun 

klaverenslag maken. 
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Spel 14: 

Ditmaal een tegenspelvraagstuk uit de praktijk. 

 

Biedverloop 

Zuid Noord 

1 1 

3SA 7SA 

Toegegeven, een biedverloop van twee houthakkers ;-)) 

 

   Dummy 

 A 7 5 

 A B 4 2 

 9 7 6 

 A V 6 

Jouw westhand 

 V B 10 8 4 

 H 10 7  

 8 3 2  

 5 2   

 

Je start met V; je partner seint af met 3. 

De leider neemt met H en speelt achtereenvolgens:  

- 7 naar A;  

- A, waarop hij 9 bijspeelt (je partner 6); 

- A, waarop hij 8 laat verdwijnen; 

- V, gevolgd door 6 naar H; 
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- AHVB10; 

- en dan speelt hij zijn twaalfde kaart: B. 

 

Vanwege je twee belangrijke kaarten in harten en schoppen (B en H), 

lette je goed op de kaarten die je partner opruimde in deze twee kleuren. 

Vanaf de eerste t/m de elfde slag speelde hij/zij twee schoppenkaarten en 

drie hartens bij. 

 

Welke kaart heb jij ná de twaalfde slag nog in je handen: B of H? 
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Antwoord 

Dat moet B zijn! Als je partner drie schoppens had gehad, had hij ook 

die derde (2) zo snel mogelijk bijgespeeld om jou daarmee te vertellen 

dat de leider in die kleur niets meer kan hebben.  

Laat je vooral niet misleiden door het vroegtijdig spelen van A en het 

daaronder gooien van 9. Dat zou eerder een extra reden moeten zijn om 

B vast te houden! Een grootmeester vertrouwde mij jaren geleden de 

volgende wet toe:  

‘Laat je nooit oetsen (Oetsen is een mooi woord voor beetnemen). Kies 

desnoods liever voor een minder kansrijke speelwijze, dan dat je het risico 

neemt geoetst te worden!’ 
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  Dummy 

 A 7 5 

 A B 4 2 

 9 7 6 

 A V 6 

Jouw westhand 

 V B 10 8 4    6 3 

 H 10 7    V 9 6 5 3 

 8 3 2    5 4 

 5 2     10 9 4 3 

 

 H 9 2 

 8 

 A H V B 10 

 H B 8 7 

 

Merk op dat de leider met opzet al vroeg A speelde om het voor OW 

extra aantrekkelijk te maken een hoge harten vast te houden. En dat het 

bijspelen van 9 onder A maar één doel had: suggereren dat zuid verder 

geen schoppen had… 

Zorg er als leider voor dat je de laatste slagen bij voorkeur maakt 

uit de gesloten hand. Alleen dán kun je het de tegenstanders extra lastig 

maken.  
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Spel 15: 

We gaan ons biedsysteem doormeten. 

 

Nr.  West Noord  Vraag 

 

1  1 1 ………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

2  1 1………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

3  1 2………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

4  1 2………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

  West Noord Oost Zuid Vraag 

5    --   --   --    1 

  pas 1SA   pas    2 

  pas 3………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 
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6    --   --   -- 1 

  pas 1SA 2 pas 

  pas 2………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

7    --   --   1   pas 

1  pas …….….. ……… Welke kracht en lengte mag je bij de 

- passende - noord verwachten? 
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Mogelijke betekenissen 

 

Nr.  West Noord  Vraag 

 

1  1 1 ………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

Noord neemt geen biedruimte weg; in plaats van dat hij OW stoort, geeft 

hij (ook hén) belangrijke informatie. Omdat Noords bod geen 

verdedigende waarde heeft, mag je van noord toch wel 12/15 punten 

verwachten, met minstens een goede 5-kaart schoppen. 

 

  West Noord 

2  1 1………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

Nu neemt noord maximale biedruimte weg. Voor een oostspeler die van 

plan was 1- of 1 te antwoorden is dit volgbod bijzonder vervelend. Dat 

maakt het extra aantrekkelijk om 1 te bieden. Er zijn zelfs spelers die 

dat al doen met een 4-kaart schoppen. Bedenk dat een OW die met 1 

minstens een 2-kaart klaveren beloven, nog geen enkele informatie is 

uitgewisseld over een alternatieve speelkleur. Met ongeveer 8 tot 11 

punten, en een 5-kaart schoppen, zou ik 1 van stal kunnen halen.  

 

  West Noord 

3  1 2………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

Kwetsbaar: constructief, een 15+ met minstens een 6-kaart harten;  

niet kwetsbaar: verdedigend, 7/10 met een zeskaart. 
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  West Noord 

4  1 2………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

Zuiver een kwestie van afspraak. Er zijn spelers die met een bod in de 

kleur van de tegenpartij een heel sterk spel aangeven; minstens manche-

inviterend. Rondeforcing dus met een schreeuw om informatie. Daarnaast 

schijnt het legertje te groeien dat met 2 in de openingskeur van de 

tegenstanders verdedigend bezig is: een zwak spel met lengte in de twee 

ongeboden kleuren die het verst uit elkaar liggen. In deze situatie dus 

klaveren en schoppen. ‘Vroeger kon partner rekenen op minstens twee 5-

kaarten. Maar ook die grens bleek aan inflatie onderhevig; Niet zelden 

wordt deze conventie (een onderdeel van Ghestem) ook met een 5-4 van 

de plank getrokken. Voor de volledigheid van Ghestem: met lengte in de 

twee laagste (ongeboden) kleuren, biedt noord 2SA, en met lengte in de 

twee hoogste ongeboden kleuren: 3. 3 na wests 1-opening geeft dus 

ruiten en schoppen aan. 

 

  West Noord Oost Zuid Vraag 

5    --   --   --    1 

  pas 1SA   pas    2 

  pas 3………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

Noord zal waarschijnlijk niet meer dan negen honneurpunten hebben (met 

een 4-3-3-3-verdeling kan ook met 10 punten 1SA een goed antwoord 

zijn). Daarnaast heeft noord minstens een 4-kaart harten mee, dat 

kunnen er zelfs zes zijn! Zijn kracht is door zuids hartenrebid in waarde 

omhoog gespróngen! 
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Noord kan iets hebben als: 

 H 3 

 H V 10 8 3 

 9 8 7 5 4 

 10 

Te zwak om na 1 2 te antwoorden, omdat daarmee minstens 10 punten 

worden beloofd. 

 

  West Noord Oost Zuid Vraag 

6    --   --   -- 1 

  pas 1SA 2 pas 

  pas 2………………… Welke kracht en lengte mag je bij 

noord verwachten? 

 

Noord heeft 6/9 punten, met geen enkele interesse voor zuids minimale 5-

kaart schoppen en 4-kaart klaveren. We mogen rekenen op een 6-kaart 

ruiten. Met 2 belooft noord beslist geen maximale hand van 8/9 punten. 

Noord wil maar één ding: de beste speelsoort vinden. 
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  West Noord Oost Zuid Vraag 

 

7    --   --   1   pas 

1  pas …….….. ……… Welke kracht en lengte mag je bij de 

- passende - noord verwachten? 

 

  Schrik niet: 0 t/m 20 punten! Uiteraard afhankelijk van jóúw 

puntenbezit. Jazeker, zelfs 20 punten zijn niet uitgesloten. Stel 

dat noord inderdaad iets heeft als: 

 A H 

 H V 5 4  

 A V 6 5 4 

 V 5 

Wat moet noord dan bieden? Een informatiedoublet, of 2SA, 

werd vanaf de steptribune geroepen, toen ik in een 

soortgelijke situatie met 20 punten paste. Maar waarom? Met 

deze hand weet noord twee dingen. Hij mag blij zijn als 

partner zuid één punt heeft; meer kan hij normaal gesproken 

niet hebben. Daarnaast zal partner zuid waarschijnlijk een 

antwoord geven waar noord niet op zit te wachten. Een andere 

reden waarom een pas niet verkeerd kan zijn, is dat oost niet 

mag passen op het 1-bod van zijn partner. En wie weet, kiest 

de tegenpartij wel voor een rode speelsoort. Noord heeft dus 

nog alle controle voor het geval hij nog wél iets zou willen 

doen… Maar voor alle duidelijkheid; jij mag best wat doen met 

deze hand, maar ik doe er niet aan mee… ;-)) 
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Spel 16: 

 
We sluiten af met een uitspeelvraagstuk. 

 

 V 2 

 A H 

 5 4 

 8 7 6 5 4 3 2 

 

 
 

 H 

 5 4 3 2 

 A H B 2 

 A H 10 9 

 
Vraag 1: Welk contract zou je met deze twee handen het liefst uitbieden? 
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 V 2 

 A H 

 5 4 

 8 7 6 5 4 3 2 

 

 
 

 H 

 5 4 3 2 

 A H B 2 

 A H 10 9 

 
Vraag 1: Welk contract zou je met deze twee handen het liefst uitbieden? 

 
6SA! Dat levert beduidend meer punten op dan 6. Noteer 5 punten voor 

6SA en 2 voor 6. 

 

Vraag 2: Je mag inderdaad 6SA spelen. West komt uit met V. Hoe speel 

je dit contract? 
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 V 2 

 A H 

 5 4 

 8 7 6 5 4 3 2 

 

 
 

 H 

 5 4 3 2 

 A H B 2 

 A H 10 9 

 
Vraag 2: Je mag inderdaad 6SA spelen. West komt uit met V. Hoe speel 

je dit contract? 
 

Na de eerste slag met A te hebben genomen, speel je 2 naar A, dan 

H (snijden is niet aan de orde want OW hebben alleen VB. Na H zijn 

die weg!)  
Dan 10 en 9, gevolgd door… H! OW mogen die nemen, maar noords 

V promoveert dan wél tot de 12e slag! 

 

Noteer 5 punten als je meteen zuids vier klaverenslagen maakte en H 

naspeelde. Eventueel voorafgegaan door A; maar meer ruitens ook niet! 

Anders krijg je na A op z’n minst ook een ruitenslag voor je kiezen ;-)). 

 

Deze speelwijze ontstaat haast vanzelf als je begint met het tellen van je 
vaste slagen. 

Twee harten, twee ruiten en zeven klaverenslagen. Je komt dus één slag 
te kort. H en V zijn samen goed voor de noodzakelijke extra slag. In dit 

spel moet je dus je kórtste kleur ontwikkelen! Dat geeft 100% zekerheid. 
Gok je op V bij oost, dan heb je slechts 50% kans op succes!!! Want als 

die bij west zit, verlies je V én A. 

 
Merk ook op dat noord na de hartenuitkomst maar één entree heeft: H. 

Op het moment dat noord daarmee aan slag komt mag zuid geen klaveren 
meer hebben én moet H zijn gespeeld! 
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Spel 17: 

Voor het gestructureerd tellen van distributies is het noodzakelijk dat je 

allereerst goed luistert naar wat wel – en vooral ook níét – geboden 

wordt. Ik geef drie voorbeelden. Probeer per voorbeeld je conclusies te 

trekken over de verdelingen. 

Voorbeeld 1 

West Oost 

1 1SA 

pas 

 

Wat weet je van oost over zijn verdeling? 

 

Voorbeeld 2 

West Oost 

1 

2 3 

4 pas 

 

Jouw zuidhand 

 5 

 A 2 

 9 6 4 3 

 A 9 8 5 3 2 

 

Wat weet je van partner noords verdeling? 

 

 



bridgetraining totaal 2005 148/227 Rob Stravers 

 

Voorbeeld 3 

Noord Zuid 

1  1 

2  pas 

 

Wat weet je van Oost/wests kaartverdeling? 
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Voorbeeld 1 

West Oost 

1 1SA 

pas 

 

Wat weet je van oost? 

 

Uit wat oost níét vertelt, weet je dat oost minstens een 4-kaart klaveren 

heeft. Hij ontkent namelijk met 1SA een hoge 4-kaart, en met een 4-kaart 

ruiten mee had hij heel waarschijnlijk 2 geboden. Maximaal 3-kaarten in 

ruiten, harten en schoppen, belooft minstens een 4-kaart in klaveren! 

 

Voorbeeld 2 

West Oost 

1 

2 3 

4 pas 

 

Jouw zuidhand 

 5 

 A 2 

 9 6 4 3 

 A 9 8 5 3 2 

 

Wat weet je van partner noord? 
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Dat noord maximaal één kaart in ruiten heeft. Dus… dat ruitenstart zal 

leiden tot 1 down. Uitkomst ruiten, als noord niet meteen troeft, voor de 

leider. Troefspel meteen nemen en ruiten na voor noords introever; met 

je ruitenkaart sein je A. Na A weer ruiten na voor de downslag.  

OW bieden beiden ruiten; daarmee geven ze samen minstens acht 

ruitens aan. 

 

Voorbeeld 3 

Noord Zuid 

1  1 

2  pas 

 

Wat weet je van Oost/west? 

 

Dat de ontbrekende punten én de kaarten per kleur gelijk verdeeld 

moeten zitten. Met een 5-kaart wordt er immers al snel een volgbodje in 

de ring gegooid. 
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Hoi Rob, 

 Even een vraagje over Lavinthal. Heb je een ietwat simpele uitleg voor mij, snap er 

niks van en mijn partner op de club wil graag dat ik het leer. 

 

17  Lavinthal 
 

Lavinthal is een signaal dat vooral wordt gebruikt in troefcontracten. En 

dan met name in situaties waarin jij aan slag bent en je een kleur speelt 

die zeer waarschijnlijk door je partner zal worden afgetroefd.  

Met de hoogte van je kaart, vertel je je partner welke kleur hij het 

beste kan terugspelen. Een hoge kaart vraagt om de hoogste van de twee 

overige bijkleuren, en een lage om de laagste van die twee kleuren. De 

troefkleur is de ene kleur; de kleur die je speelt - en waarmee je dus 

signaleert - de tweede. De andere twee zijn de ‘overige twee kleuren’. Als 

harten troef is, en je speelt de ruitenkleur, dan zijn klaveren en schoppen 

de overige kleuren. 

 

Ik geef vier spellen om het erin te rammen 

Spel 1 

Dummy west 

 H B 5 

 H V 5 2 

 V 10 3 

 9 7 3 

Jouw zuidhand 

 A 6 4 

 4 3 

 A 9 8 7 6 2 

 6 5 
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Tegen 4 kom je uit met A. Je partner speelt H bij. Hij zal 

hoogstwaarschijnlijk maar één ruitenkaart hebben. Je wilt maar één ding, 

namelijk dat hij, ná het aftroeven van je ruitenvervolg, schoppen 

terugspeelt. Want dan kun je hem nóg een ruitenaftroever geven. Welke 

kaart speel je na? 

Spel 2 

Dummy west 

 H B 5 

 H V 5 2 

 V 10 3 

 9 7 3 

Jouw zuidhand 

 9 7 6 4 2 

 4 3 

 A 9 8 7 6 2 

 - 

 

Ook nu start je tegen 4 met A. En je partner speelt wederom H bij. 

Welk kaart speel je na? 
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Spel 3 

Dummy óóst 

 5 4 3 

 B 10 9 8 4 

 H 5 4 3 2 

 - 

Jouw zuidhand 

 10 9 8 

 7  

 6 

 H B 10 9 7 6 3 2  

 
Na 1 (west) 4 mag partner noord uitkomen.  

Hij start met A. Daarna speelt hij 7 na.  

 

Hoe ga je als zuidspeler hiermee om? 

Spel 4 

Dummy oost 

 8 6 3 

 9 8 4 3  

 A V 10 

 A V 10 

Jouw zuidhand 

 7 4 

 2 

 H B 9 4 2 

 6 5 4 3 2 
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Je speelt met deze zuidhand 3SA tegen. Partner noord start met A, H 

en een kleine schoppen na. Wat speel je bij op de derde schoppenslag? 

 

 

Als je je vier acties hebt bepaald, gaan we ze nú tegen het licht houden. 



bridgetraining totaal 2005 155/227 Rob Stravers 

 

Spel 1 

Dummy west 

 H B 5 

 H V 5 2 

 V 10 3 

 9 7 3 

Jouw zuidhand 

 A 6 4 

 4 3 

 A 9 8 7 6 2 

 6 5 

 

Tegen 4 kom je uit met A. Je partner speelt H bij. Hij zal 

hoogstwaarschijnlijk maar één ruitenkaart hebben. Je wilt maar één ding, 

namelijk dat hij ná je ruitenaftroever schoppen terugspeelt zodat je hem 

nóg een ruitenaftroever kunt geven. Welke kaart speel je na? 

Antwoord 

Harten is troef. Er zijn drie bijkleuren. Je speelt ruiten na, dus blijven er 

nog twee bijkleuren over: klaveren en schoppen. Je wilt dat partner-lief na 

zijn aftroever in de hoge kleur terugspeelt, zodat je kunt nemen met A 

en hem met zijn tweede aftroever de downslag kun laten verzorgen. En 

die hoge (schoppen)kleur sein je aan met het terugspelen van een 

nodeloos hoge ruiten. Na A speel je daarom 9 na!!! 
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Spel 2 

Dummy 

 H B 5 

 H V 5 2 

 V 10 3 

 9 7 3 

Jouw zuidhand 

 9 7 6 4 2 

 4 3 

 A 9 8 7 6 2 

 - 

 

Ook nu start je tegen 4 met A. En je partner speelt wederom H bij. 

Welk kaart speel je na? 

 

Antwoord 

Nu wil je klaverennaspel zodat je zelf ook kunt aftroeven! Na A leg je vol 

verwachting 2 op tafel… Goed voor 2 down, omdat partner na zijn 

tweede aftroever zeer waarschijnlijk ook jou nog aan een tweede 

aftroever zal helpen. 
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Spel 3 

Dummy 

 5 4 3 

 B 10 9 8 4 

 H 5 4 3 2 

 - 

Jouw zuidhand 

 10 9 8 

 7  

 6 

 H B 10 9 7 6 3 2  

 

Na 1 (west) 4 mag partner noord uitkomen.  

Hij start met A. Daarna speelt hij 7 na.  

 

Hoe ga je als zuidspeler hiermee om? 

 

Uiteraard troef je partners terugkomst. Aan jouw kaart en die van dummy 

zie je dat partner voortzet met zijn laagste ruiten. Daarmee schreeuwt hij 

om klaveren terug. Ondanks dat ook dummy geen klaveren heeft, verhoor 

je zijn smeekbede! Dat kan van groot belang zijn, bijvoorbeeld als hij Vx 

heeft en geen klaveren. V zou dan normaal onder AH vallen van west. 

Maar door je klaverennaspel kan hij tijdig troeven. Dat zou trouwens ook 

het geval zijn als niet west maar oost de ontbrekende vijf klaveren zou 

hebben. West moet dan óf hoog voortroeven, waardoor Vx achter 

A(xxx) altijd goed is voor een slag, of een lage troef leggen, waardoor 

noord meteen V kan maken.  
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Spel 4 

Dummy 

 8 6 3 

 9 8 4 3  

 A V 10 

 A V 10 

 

 7 4 

 2 

 H B 9 4 2 

 6 5 4 3 2 

 

Je speelt met deze zuidhand 3SA tegen. Partner noord start met A, H 

en een kleine schoppen na. Wat speel je bij in de derde schoppenslag? 

 

Het is een sanscontract. Het gaat dus niet om aftroevers. Ook nu kun je 

bij niet bekennen met Lavinthal aangeven welke kleur jij later graag 

gespeeld wilt zien. Dat is ruiten; dus speel je in de derde slag 2 bij. 

Daarmee vraag je om de laagste van de twee overige kleuren. Stel dat je 

in plaats van 2, 10 had gehad, of 7. Dan had je die hoge harten 

kunnen bijspelen. Want met een hoge harten vraag je eveneens om 

ruiten, namelijk de hóógste van de twee overige kleuren. 

Schoppen wordt gevraagd; harten gooi je bij; dus zijn de twee overige 

kleuren klaveren en ruiten! 

 

Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. Stel dat dat niet lukt, of dat je 

het helemaal niet leuk vindt om deze conventie te spelen, dan kun je de 

rollen omdraaien. Dan zeg je tegen je partner: ‘Ik wil graag dat jij 

Lavinthal afleert!’ Want ook aan de bridgetafel hebben we allemaal gelijke 

rechten… 
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18 Leuk spel 
 

 V B 

 H 10 6 5 4 2 

 9 3 2 

 10 4 

 

 

 10 4 2 

 A 

 A H V B 10 6 5 

 A 8 

 

Dankzij een bijzonder geïnspireerd biedverloop mag je 5 spelen. West 

start met 4. Hoe was je dit varkentje? Om de druk een ietsje op te 

voeren; in de praktijk ging de leider down. 
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 V B 

 H 10 6 5 4 2 

 9 3 2 

 10 4 

 

 

 10 4 2 

 A 

 A H V B 10 6 5 

 A 8 

 

Tegen jouw 5 start west met 4. Hoe was je dit varkentje? 

Het is een troefcontract; dus tel je voordat je ook maar een kaart laat 

bijspelen je mogelijke verliezers.  

Voor het overzicht tel je ze vanuit de hand met de meeste troefkaarten. 

En je komt op drie: twee in schoppen en één in klaveren.  

Als je drie schoppenverliezers telde, onderschat je de ‘groepswaarde’ van 

VB10… OW’s AH kunnen maximaal twee kaarten van dit drietal 

arresteren, de derde is beslist een slag voor jou. Daar heb je in noord dus 

géén aftroever voor nodig! 

 

Een schoppenverliezer voorkomen zit er niet in. Zuid heeft geen lange 

bijkleur waarop een schoppenkaart tijdig de dansvloer kan verlaten. 

Kijken we naar een veilig heenkomen voor de klaverenverliezer. En die is 

er! Zuids 8 kan weg op noords H. Maar, noord heeft slechts één entree, 

9. Daar moeten we dus heel zuinig op zijn én op het juiste moment 

benutten.  

Zo mag zuid geen A meer hebben als noord aan slag is! En om élk 

risico van extreme verdelingen - met de daarbij behorende onaangename 

verrassingen - uit te sluiten, is het goed als na de slag van 9, OW geen 

troefkaarten meer hebben. 
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Het speelplan 

Na de uitkomst je verliezers tellen  

De ruitenstart nemen in zuid  

Dan H en A = 2 punten. 

Oversteken naar 9. 

Op H 9 opruimen. 

En dan meteen de schoppens spelen, net zolang tot 10 goed is voor de 

elfde slag  

 

Dus níét na H harten na om te troeven, en al je ruitens uitspelen. Want 

dán kan 10 nooit een slag worden!!! 
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19  Even (een slemmetje?) bieden. 
 
We doen nog even niet aan theorie. Bied de gegeven twee handen uit 

volgens het systeem dat je met je vaste partner speelt. Je kunt dat op 
twee manieren doen. Alleen, waarbij je telkens één hand tegelijk bekijkt 

en aan de hand daarvan en je reeds gedane biedingen het bod bepaalt, of 
met je partner, waarbij jij alléén naar de ene, en je partner alléén naar de 

andere hand kijkt. Om de verleiding van spieken en/of smuigelen zo klein 
mogelijk te maken, geef ik op blad 2 alleen de westhand en op blad 3 

alleen de oosthand. De westhand opent de bieddans.  

 
Daarna kijken we met elkaar. 

 
Vele plezier ermee! 
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Westhand (west begint het bieden) 

 

 A V B 4  

 A B 7 6 5  

 -   

 A H 3 2 
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Oosthand 

 

 H 

 H 10 9 8 4 

 A H 10 6 5 3 

 9 
 
Uitgeboden? Kijk dan op de volgende pagina voor een alternatief. 
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Westhand  Oosthand 

 A V B 4   H 

 A B 7 6 5   H 10 9 8 4 

 -    A H 10 6 5 3 

 A H 3 2   9 

 

1   2 

2   3! 

4SA   5! 

5SA   6 

7SA 
 

1: belooft nog niets anders dan een openingshand met 12/20 punten 

2: minstens 10 punten en een 4-kaart ruiten 

2: maakt het biedgesprek mancheforcing; west overschrijdt immers met 

een nieuwe kleur zijn openingskleur op 2-hoogte (reverse) wat extra 

openingskracht belooft, en oost gaf al minstens 10 punten aan. Ook paren 
die 4-kaart hoog spelen, weten nu dat west minstens een 5-kaart harten 

moet hebben. Reverse wordt niet gedaan met een 4-4-verdeling. 

 3: een ijzersterk bod! Omdat de situatie al mancheforcing is, zou 

oost met hartensteun meteen 4 kunnen uitbieden. Door west nog alle 

ruimte te geven voor het uitwisselen van informatie, geeft oost (veel) 

meer aan dan de minimale 10 punten die het eerste antwoord (2) 

belooft. Oosts 3 mag je daarom zien als sleminviterend, terwijl het 

directe 4 het aftasten afsluit. 

4SA: vraagt azen volgens RKC, de sleutelkaartconventie, waarbij 

troefheer eveneens als aas wordt geteld. Daarom wordt deze conventie 
ook wel de vijfazenconventie genoemd. 

 

De RKC-antwoorden op 4SA: 
5: 0 of 3 azen 

5: 1 of 4 azen 

5: 2 (of vijf) azen, zónder troefvrouw 

5: 2 (of vijf) azen, mét troefvrouw 

 

 5: nee, dit is geen vergissing van oost. Hij wéét dat hij troefvrouw 

mist. Maar… ook dat hij samen met partner minstens tien troeven heeft. 
Dat houdt in dat OW maximaal drie troeven hebben, dat V dus zeer 

waarschijnlijk zal vallen onder AH! 

5SA: slaat de troefkleur over; vraagt dus heren. 

 6: 6=0, 6=1, dus 6= twee heren. Troefheer wordt nu niet 

meegeteld, omdat die al als Aas is geteld en gemeld. 

7SA: Een kwestie van slagen tellen. West weet dat oost de drie 

ontbrekende heren heeft en A.  

West telt dus: 
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4 schoppenslagen, 5 hartenslagen, twee ruitenslagen en twee 

klaverenslagen. Is samen dertien! 7 zit er ook in, maar dat levert tien 

punten minder op.  

 

 

Tegenwoordig zijn de eerste twee RKC-antwoorden omgedraaid; 

kortweg aangeduid met ’14-30’. Een paar dat ’14-30’ speelt, antwoordt 
op 4SA: 

5: 1 of 4 azen 

5: 0 of 3 azen 

5: 2 (of vijf) azen, zónder troefvrouw 

5: 2 (of vijf) azen, mét troefvrouw 

 

Jouw eindcontract Score 
4    0: te zuinig geboden 

5    3: toch iets geprobeerd 

6    5: te mooi voor een 0, te laag voor een 10 

7    7: niet gek 

7S   10: te gek 
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20  Een 3-sansje 
 
We gaan kaarten; een leuk probleem, want… jouw oordeel als meester 

wordt gevraagd! 
 

 A H V B 

 A 5 3 

 5 4 2 

 7 6 4 

 

 
 

 5 4 3 

 V B 4 2 

 H V B 3 

 A 5 

 

Biedverloop (Opgelet! Geef ik niet voor niets ;-)) 
West Noord Oost Zuid 

  --    --  1 doublet 

pas  2  pas 2SA 

pas  3SA  pas pas 
pas 

 
West komt tegen 3SA uit met 10. 

 
De leider speelt als volgt: 

slag 1: A 

slag 2: 2 naar H (die houdt) 

slag 3: V voor 

 

Vraag 
Welke slag of slagen zou jij anders hebben gespeeld? 
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 A H V B 

 A 5 3 

 5 4 2 

 7 6 4 

 

 
 

 5 4 3 

 V B 4 2 

 H V B 3 

 A 5 

 
West Noord Oost Zuid 

  --    --  1 doublet 

pas 2  pas 2SA 

pas 3SA  pas pas 
pas 

 
West komt tegen 3SA uit met 10. 

 
De leider speelt als volgt: 

slag 1: A 

slag 2: 2 naar H (die houdt) 

slag 3: V voor 

 

Vraag 
Welke slag of slagen zou jij anders hebben gespeeld? 

 
Antwoord 

De slagen 1 en 2 zijn perfect!!! Alleen slag 3 is niet goed! 

 
Als jouw eerste oordeel anders is, geef ik je graag een herkansing. Kijk 

nog een keer naar de bieding en kaarten en bepaal hoe je verder speelt 
na H. 
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 A H V B 

 A 5 3 

 5 4 2 

 7 6 4 

 

 
 

 5 4 3 

 V B 4 2 

 H V B 3 

 A 5 

 
We beginnen met het tellen van de vaste slagen; dat zijn er zes! AHVB, 

A en A.  

 

Drie slagen moeten we dus ontwikkelen. De hartenuitkomst duiken is 
aantrekkelijk, als oost dan H zet, hebben we al twee slagen extra: VB. 

Maar… dat is dan ook alles. Dan komen we steeds één slag te kort. Als 
oost een lage harten bijspeelt, en later blijkt dat west met 10 uitkwam 

van H 10 9 x x, kunnen we zelfs maar één extra slag noteren in de 

hartens. Het grootste gevaar van de hartens duiken is dat oost wél H 

heeft, die neemt, en klaveren naspeelt. Om het contract te maken hebben 
we naast de twee extra hartenslagen in ieder geval een ruitenslag nodig. 

En we kunnen er vergif opnemen dat OW meteen nemen met A en hun 

klaveren daarop de vrije loop laten… 

 
Een veel grotere kans geven de ruitens. Daarbij hoop je dat oost A heeft. 

In dat geval maakt het niet uit hoe de ruitens zijn verdeeld, al zitten ze 6-
0, je maakt dan drie ruitenslagen. Voorwaarde is dat je dan wel de ruitens 

aanspeelt vanuit noord. Mocht toch west A hebben, dan heb je nog de 

kans op een 3-3-zitsel van de ruitens, in welk geval je eveneens drie 

ruitenslagen maakt. 

 
Je neemt dus meteen met A, gevolgd door 2 naar H. 

Als H houdt: 3 naar A en 4 naar V. 

Houdt ook V: 4 naar H en 5 naar B.  

 
Neemt oost met A; maakt niet uit in welke ruitenslag, dan heb je nog in 

alle kleuren voldoende dekking en de resterende slagen voor 3SA-C voor 
het oprapen! 

 
 

 
Wat in dit spel van belang is, is om zoveel mogelijk naar je honneurs toe 

te spelen. 
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Kijk nog even mee… 

 
 

 H 2 

 
 5 4 

 
Speel 4 naar H. 

 
 

 H V 5 

 

 5 4 

 

Speel 4 naar H, en als die houdt, later 5 naar V 

 

 
 V B 3 

 
 H 6 5 4  

 
Speel 4 naar V, en als die houdt, later 5 naar B!!! 

Met deze speelfiguur is het verkeerd te beginnen met een kleine klaveren 
naar H, omdat je dat maar één keer kunt doen. 
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Spel xx 

Dummy noord 

 H B 4 3 

 7 6 5 

 A V 7 6 3 

 8 

   Oosthand 1 Oosthand 2 

 A 8 7 6 2   A 8 7 

 8 4    A 2 

 H 9    H 10 9 5 4 2 

 V 7 6 3   7 4 

 

Biedverloop 

Zuid Noord 

1 1 

2SA 3 

4 pas 

 

Partner west komt uit met 9. De leider laat dummy 3 leggen. 

 

Met welke oosthand leg je meteen A, en waarom wel/niet? 

a. Met oosthand 1. 

b. Met oosthand 2. 
c. Met beide oosthanden. 

d. Met geen van beide oosthanden. 
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Dummy noord 

 H B 4 3 

 7 6 5 

 A V 7 6 3 

 8 

    Oosthand 1 Oosthand 2 

 A 8 7 6 2   A 8 7 

 8 4    A 2 

 H 9    H 10 9 5 4 2 

 V 7 6 3   7 4 

 

Biedverloop 

Zuid West 

1 1 

2SA 3 

4 pas 

 

Partner west komt uit met 9. De leider laat dummy 3 leggen. 

 

Met welke oosthand leg je meteen A, en waarom wel/niet? 

a. Met oosthand 1. 
b. Met oosthand 2. 

c. Met beide oosthanden. 

d. Met geen van beide oosthanden. 

 

Voordat we ook maar één kaart leggen, proberen we ons een beeld te 

vormen van de twee niet zichtbare handen. Zuid bood na wests 1 2SA, 

wat duidt op een redelijk gelijkmatige verdeling. Daar kán een 4-kaart 
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schoppen bijzitten. Zonder extra kracht mag zuid immers geen nieuwe 

kleur bieden voorbij de grens van 2 in zijn openingskleur.  

 

Met oosthand 1 is de kans dat partner west met zijn énige 

schoppenkaart uitkomt daardoor bijzonder groot. Groot genoeg om 

meteen A te nemen en schoppen terug te spelen. Lavinthalspelers spelen 

8 (hoog) voor, dat smeekt om een ruitenterugkomst (de hoogste van de 

twee overige kleuren). 

 

Ook met oosthand 2 weten we dat zuid niet echt een grillige hand kan 

hebben. Minstens twee ruitens zal hij wel hebben. Alle reden om ook nu 

A meteen te nemen en ruiten terug te spelen. Na A herhalen we het 

ruitenterugspel. Ook dan is de kans op downspelen het grootst. 
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21  Uitkomst 
 

Beste Rob, 

 

Je hebt wel eens bepaalde momenten in je jonge bridgeleven (2 jaar, met 57 jaar begonnen) 

dat de twijfel toeslaat en je ook je partner niet onnodig wilt teleurstellen. Maar we weten 

niet waar we goed aan doen in de volgende situatie? Kun jij ons helpen? 

 

Partner heeft een volgbod gedaan in Ruiten. De tegenpartij komt in een 4-contract terecht. 

By the way: mijn partner geeft hierop een doublet, troef tegen en aardig wat punten (ik weet 

niet meer hoeveel precies). Maar misschien is deze informatie niet direct relevant. 

 

We zijn gewend om in partners kleur uit te komen, ik had hiervan drie kleintjes: 9 8 4. 

In mijn handen had ik van harten een serie: HV10xxx. 

 

Waar we mee worstelen is het volgende: 

moet je standaard (altijd) in kleur van partner uitkomen? Er zullen hier best wel wat 

uitzonderingen op zijn. We denken zelf in ieder geval aan een serie met AH. 

Maar wat in geval van een serie met HV of VB? 

 

By the way: achteraf bleek dat de uitkomst in mijn kleur, dus van HV, het contract down 

was gegaan, wat ons nu niet lukte met uitkomst in partners kleur. Maar ja, misschien 

hadden we nu toevallig pech? Wij weten het even niet. 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

De belangrijkste vuistregel is - in mijn ogen - de volgende. 

 
Kies alleen voor een uitkomst in je eigen kleur als daarmee vrijwel 

vaststaat dat je het contract down zult spelen. Bij enige twijfel kom je 
standaard uit in je partners kleur! Waarom?  

 

Als het contract wordt gemaakt omdat je kiest voor je eigen kleur, is de 
kans op een compliment voor je inzicht – laten we maar gewoon eerlijk 

zijn – klein, zo niet, uitgesloten. Al was je uitkomst nóg zo technisch 
verantwoord. 

 
Kies je echter voor partners kleur, en wordt dáárdoor het contract 

gemaakt, dan is de kans op kritiek vrijwel miniem. Sterker, de kans op 
gevoelens van romantiek stijgen dan met stip. Want met je uitkomst 

bewees je meer vertrouwen te hebben in partners onzichtbare kracht dan 
in jouw zichtbare. Als dát niet tot iets moois moet leiden… 

 
Een vuistregel dus gericht op zelfbehoud ;-)): Kies bij de minste twijfel al 

voor partners kleur. 
 

Maar… stel dat je niet beducht hoeft te zijn voor enige vorm van kritiek. Je 
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dus zonder angst voor een opgeheven vingertje, of naar boven 

wegdraaiende ogen met wegzakkende – liefst scheve - mond, vrij en open 
kunt kiezen. Dan is het goed om de voorkeur voor partners kleur naar 

beneden bij te stellen naarmate de kans groter is dat zijn bod vooral 

storend was bedoeld. Een ander belangrijk punt is om in te schatten welke 
kleur ook na ontwikkeling bereikbaar zal zijn. 

 
Kijk even mee. 

 
West Noord Oost Zuid 

  --   --  1SA pas 
2 doublet 2 pas 

3SA pas pas pas 
 

 5 4 

 5 3 2 

 H V 10 9 2 

 7 6 4 

 
West belooft met 2 minstens een 5-kaart schoppen (transfer); zijn 3SA-

rebid vraagt partner oost met twee schoppens te passen, en met een 3- of 
4-kaart schoppen, 4 te bieden.  

 

Wests 2-bod zegt dus niets over de hartens. Een prachtige gelegenheid 

voor partner noord om met een doublet te vragen om een hartenuitkomst.  

 
Jij mag uitkomen tegen 3SA. Waar kies je voor: partners hartenkleur of 

voor je eigen mooie ruiten kleur?  
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Antwoord: De leider heeft minstens een 3-kaart ruiten… Want… de 1SA-

opener mag maximaal één 2-kaart hebben. Die heeft hij al in schoppen, 
anders had hij 3SA bijgebogen in 4. Dat houdt in dat hij zijn A 

tweemaal kan ophouden. En dat jouw overige ruitens daarna onbereikbaar 

zijn. Na de eerste keer ophouden komt daar nog het probleem voor jou bij 
dat de leider je opwacht met AB… Dus… kies je ook nu voor partners 

kleur, en daarmee voor je eigen veiligheid ;-) Maar een technisch lastig 
dilemma is het wél. Als je voor de start van H kiest, en de leider duikt, 

dan zou ik als nog hartens voor mijn geld kiezen. 
 

 

Een rustig sanscontractje ter afronding… 
 

 6 5 4 3 2 

 H B 

 V B 10 6 

 B 10 

 

 
 

 A H 

 V 

 8 7 6 5 

 A H V 9 4 3 

 
Tegen jouw 3SA start west met V.  

Op welke wijze probeer je je contract te maken?  
Na de eerste slag speel ik: 

a. klaveren en dan ruiten 
b. eerst ruiten en dan klaveren 

c. harten en dan klaveren 
d. klaveren en dan harten 

 
 

Laten we maar meteen eerlijk en duidelijk zijn. Jouw antwoord op deze 

vraag zegt niets over je afspeeltechniek en alles over de structuur 
waarmee je je speelplan in elkaar timmert. 
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Slagen tellen 

Zo begin je met het tellen van je vaste slagen. Van de slagen dus die je 
achterelkaar kunt maken, zonder dat de tegenpartij aan slag kan komen. 

Dat zijn er acht: twee in schoppen en liefst zes in klaveren. Zelfs als de 

ontbrekende vijf klaveren op één hand zitten. 
 

Te ontwikkelen slagen 
Daarna zoek je de eventueel te ontwikkelen slagen. Die vind je in ruiten; 

met een normaal tegenzitsel (3-2) zelfs twee. In harten is één slag te 
ontwikkelen!  

 
Tempo 

Nadeel van de ruitens is, dat je OW tweemaal de kans moet geven 
aan slag te komen. Dat is uitermate vervelend, omdat je na de eerste slag 

nog maar één schoppenopvang hebt. Je dreigt dan de slag om het tempo 
te verliezen. OW pakken je ruitens met H, spelen je laatste 

schoppendekking weg, waarna je nog steeds niet je extra slag kunt 
maken.  

Nadeel van de hartens is dat je daar uitermate kort in bent, maar… 

dat nadeel weegt niet op tegen het voordeel dat je voor die ene extra slag 
ook maar éénmaal van slag hoeft. Dat is voldoende om alle wetten van 

langste kleuren eerst ontwikkelen in dit spel ver van je af te gooien.  
 

Bereikbaarheid 
Het is niet alleen van belang slagen te ontwikkelen. Minstens zo belangrijk 

is het dat de ontwikkelde slagen of slag ook bereikbaar is. Als je in dit spel 
- na de eerste slag - begint met het binnenhalen van de klaveren en pas 

daarna harten speelt, en OW nemen direct, is noords hartenslag mooi 
ontwikkeld maar onbereikbaar! 

 
Als je met deze waarheden je speelplan wilt aanpassen, mag dat…
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Je speelplan 

Uitkomst nemen met A; dan V! Als OW duiken, heb je je negende slag 

al binnen en pak je snel je zes klaverenslagen op en H. Nemen OW V, 

en spelen ze schoppen na, Dan speel je na H: 3 naar 10; H. Dan B 

overnemen met A en alle overige klaveren. 

 

Je score: 
a. klaveren en dan ruiten:   

b. eerst ruiten en dan klaveren:  
c. harten en dan klaveren:  10 punten 

d. klaveren en dan harten:  5 punten, omdat je warm bent… 
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22  correcties 
 

Het volgende spel zat in de aflevering van drie weken geleden. Ik ontving 

daarop vier reacties van lezers die het niet eens waren met mijn gegeven 

biedverloop. Mijn vraag: Welke biedfout(en) van NZ vonden zij? 

 

 A H V B 

 A 5 3 

 5 4 2 

 7 6 4 

 

 
 

 5 4 3 

 V B 4 2 

 H V B 3 

 A 5 

 
West Noord Oost Zuid 

  --    --  1 doublet 

pas  1  pas 1SA 

pas  3SA  pas pas 
pas 
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Antwoord 

Zuid hand is geen lekkere hand voor een informatiedoublet. Dat zou het 
wél zijn als oost 1 had geopend. Nadeel van een pas is dat zuid in een 

volgende beurt misschien geen gelegenheid meer krijgt om iets te doen 

en er voor NZ een 2/3 in blijkt te zitten. Voordeel van het 

informatiedoublet is dat OW niet op een 4-kaart harten bij zuid zullen 

rekenen. Mijn voorkeur – met een gemengd gevoel – doublet. 
1 van noord is helemaal fout! Dat belooft namelijk 0 t/m 9 punten. 

Met zuids doublet, wat openingskracht belooft, staat voor noord een 
manchecontract vast. Noord zal daarom iets moeten laten horen dat 

minstens rondeforcing is. Een sprong, waarbij de keus gaat tussen 2SA en 
2. Nadeel van 2 is dat daarmee een gezond schoppencontract achter de 

gordijnen kan blijven. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar 2. 

 Na noords 1 moet zuid met deze hand passen. Noord kan 0 punten 

hebben. Noord mág immers door zuids doublet en wests pas niet passen. 
Want dan mag oost 1 gedoubleerd spelen. Hoe zwakker noords hand, 

des te meer overslagen oost zal maken. Het rebid van 1SA belooft – 
vanwege noords mogelijke zwakte - zo’n 18/19 punten! 

 
Zou je trouwens het contract nu wel/weer goed afspelen? West start met 

een kleine harten… 
 

 A H V B 

 A 5 3 

 5 4 2 

 7 6 4 

 

 
 
 5 4 3 

 V B 4 2 

 H V B 3 

 A 5 
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Antwoord 

 
 A H V B 

 A 5 3 

 5 4 2 

 7 6 4 

 
 5 4 3 

 V B 4 2 

 H V B 3 

 A 5 

 

Tegen 3SA start west met een kleine harten. 
 

We beginnen met het tellen van de vaste slagen; dat zijn er zes! AHVB, 

A en A.  

 
Drie slagen moeten we dus ontwikkelen. De hartenuitkomst duiken is 

aantrekkelijk, als oost dan H zet, hebben we al twee slagen extra: VB. 

Maar… dat is dan ook alles. Dan komen we steeds één slag te kort. Als 

oost een lage harten bijspeelt, en later blijkt dat west met 10 uitkwam 

van H 10 9 x x, kunnen we zelfs maar één extra slag noteren in de 

hartens. Het grootste gevaar van de hartens duiken is dat oost wél H 

heeft, die neemt, en klaveren naspeelt. Om het contract te maken hebben 

we naast de twee extra hartenslagen in ieder geval een ruitenslag nodig. 
En we kunnen er vergif opnemen dat OW meteen nemen met A en hun 

klaveren daarop de vrije loop laten… 
 

Een veel grotere kans geven de ruitens. Daarbij hoop je dat oost A heeft. 

In dat geval maakt het niet uit hoe de ruitens zijn verdeeld, al zitten ze 6-
0, je maakt dan drie ruitenslagen. Voorwaarde is dat je dan wel de ruitens 

aanspeelt vanuit noord. Mocht toch west A hebben, dan heb je nog de 

kans op een 3-3-zitsel van de ruitens, in welk geval je eveneens drie 

ruitenslagen maakt. 
 

Je neemt dus meteen met A, gevolgd door 2 naar H. 

Als H houdt: 3 naar A en 4 naar V. 

Houdt ook V: 4 naar H en 5 naar B.  

 

Neemt oost met A; maakt niet uit in welke ruitenslag, dan heb je nog in 

alle kleuren voldoende dekking en de resterende slagen voor 3SA-C voor 

het oprapen! 
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23  Vraagstuk 
 

Dag Rob, 
  
Er was nogal wat commotie over mijn bod gisteravond op de club. 
Graag maak ik gebruik van jouw kennis. 
De bieding ging als volgt: 
  
Noord    Oost     Zuid      West             

1          2       ???                         
      
Dit is mijn hand: 

  10 7 4 2 

  V B 2 

  A 9 6 4 2 

  6 
  
Wat bied je met mijn hand? 
graag jouw visie. 
Als bijlage stuur ik jou het complete biedverloop. 
Wij spelen een Butlercompetitie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Een leuk vraagstuk. Daarom geef ik ook de andere lezers graag de 

gelegenheid eerst zelf een bod uit de hoge hoed te toveren. Op het 

volgende blad staat de mijne (en die van jou). 
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Ik geef eerst het biedverloop, de beide handen en de ‘epiloog’ van de 

inzender. 
 
Noord  Oost  Zuid  West 
1♦            2♣           doublet  pas 
3♥   pas            5♦  pas 
5♥  pas  pas  pas 
 
♠  6 
♥  H 10 9 7 6 
♦  H V B 8 5 3 
♣  A 
 
 
♠  10 7 4 2 
♥  V B 2 
♦  A 9 6 4 2 
♣  6 
 
Overigens was het eindresultaat goed. 
Mijn gedachte achter het doublet was: wanneer partner de verkeerde kleur 
kiest, kan ik altijd nog terug naar ruiten. 
Mijn partner en tegenspelers vonden dat mijn doublet beide hoge kleuren belooft. 
 

 

Ook mijn voorkeur gaat uit naar ‘doublet’. Zelfs áls partner dan twee hoge 

4-kaarten verwacht, is dat geen enkel probleem; je kunt immers na een 

sprong in harten altijd nog naar de veilige openingskleur, ruiten. In plaats 

van: ‘Belooft twee hoge 4-kaarten’, zou ik zo'n doublet dan ook liever 

vertalen in: ‘Omschrijf je hand in alle rust, want er is geen antwoord dat 

mij in de problemen kan brengen’.  

 

Na partners sprong in harten, mag je nog niet op een 5-kaart harten 

rekenen. Alleen op een 4-kaart en extra kracht door punten en/of 

verdeling. Noord springt met deze noordhand terecht! Stel… dat jij daarop 

reageert met 4 en noord herbiedt de hartenkleur, dan moet noord met 

zijn tweede hartenbod een 5-kaart harten beloven, met daarnaast dus een 

6-kaart ruiten (anders was zijn/haar opening 1 geweest!). En 4 zal 

meer opleveren dan 5. Net als 5 trouwens ;-)) Ook is na 4 de weg 

dan nog vrij voor een eventueel slemonderzoek! 

 

Maar… jouw directe 5, én jouw doublet, hebben een heel groot voordeel: 

die houden OW uit de bieding. Jouw ‘beloofde’ twee hoge 4-kaarten 
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vormen een te grote dreiging voor OW om in die kleur hun geluk te 

beproeven. En 4 moet voor OW toch een legger zijn, met samen acht 

schoppens, liefst elf klaveren en evenveel punten als dat voor jullie 

voldoende is voor 5…  

 

Mijn vraag aan jou: Wat zouden jouw táfelgenoten met jouw hand 

hebben geboden?  

Ik zie namelijk geen goed alternatief: 2 belooft een 5+kaart en met 3 

kan een 4-4-fit in de schoppens te laat (ná het bieden) aan het licht 

komen. 

Ter afsluiting pakken we een ‘driesansie’ uit het eerste boek dat 

René Zwaan en ik zo’n vijftien jaar geleden schreven: Bridge to 

Bridge. 

 

 H 2 

 V 9 7 2 

 8 4 

 A V 7 6 4 

 

 A 9 3 

 8 3 

 A V B 6 2 

 H 5 3 

 

West komt tegen jouw 3SA uit met 4. 

 

Hoe pak je dit spel aan? 
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a. Ik duik de eerste slag. 

b. Ik neem met H en kijk of de klaveren 3-2 zitten. 

c. Ik neem met H en snijd meteen op H. 

d. Ik neem met A en kijk of de klaveren 3-2 zitten. 

e. Ik neem met A, steek over naar A en snijd op H. 

 

Bepaal niet alleen je speelplan, maar ook je speelsterkte. Je mag kiezen 

uit: sterk, gewoon en veelbelovend. 
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 H 2 

 V 9 7 2 

 8 4 

 A V 7 6 4 

 

 A 9 3 

 8 3 

 A V B 6 2 

 H 5 3 

 

West komt tegen jouw 3SA uit met 4. 

 

Hoe pak je dit spel aan? 

 

a. Ik duik de eerste slag. 

b. Ik neem met H en kijk of de klaveren 3-2 zitten. 

c. Ik neem met H en snijd meteen op H. 

d. Ik neem met A en kijk of de klaveren 3-2 zitten. 

e. Ik neem met A, steek over naar A en snijd op H. 

 

Antwoord: a b c d e 

Sterke spelers: -5 -4 +5 -4 -2 

Gewone speler: -3 -2 +7 -2 0 

Veelbelovende speler: -1 0 +9 0 +2 

 

Ook met de klaveren 3-2, heb je een ruitenslag nodig om je contract te 

maken. Dat kun je het beste meteen doen. Want als H verkeerd zit, 

kunnen OW met een beetje beroerd tegenzitsel meteen daarna vier 

hartenslagen oprapen. Zou je eerst de klaveren spelen, dan geef je OW 

daarmee alle kans om elkaar te smeken om een hartenswitch. Door 

meteen de snit te nemen, weten OW nog niets van elkaar.  
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Er is nóg een reden om meteen op de ruitens af te gaan. Als de 

klaveren namelijk níét lopen (niet 3-2 zitten), kun je het spel toch maken 

als west H-derde heeft, of oost H-tweede, -derde of –vierde. 

 

Speelplan 

H; meteen de snit op H.  

Als west neemt, maak je tóch je contract als de ruitens 3-3 zitten, óf 

de klaveren 3-2, én… west geen harten terugspeelt. 

Houdt V, en zit H dus kennelijk goed, dan H en A; bekennen 

OW beiden twee keer, dan loop je binnen op de klaveren. Zitten ze 4-1, 

dan na A opnieuw de snit op H. Stel dat west dan niet bekent, en oost 

dus nog Hx heeft, dan speel je A, ruiten na. Oost mag zijn laatste 

ruiten maken. Vanuit oost kunnen OW geen vier hartenslagen op rij 

maken. En zuids A is de entree voor zuids vijfde ruiten en voor NZ’s 

negende slag. 
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24  Zomaar een spel 
 
 

 7 6 3 

 9 2 

 H B 10 9 8 4 

 V 5 

  

 
   

 A H 

 A V 5 4 

 A 6 5 

 A 10 3 2 

 
Na: 2SA - 3 - 3 - 3SA, start west met V tegen jouw 3SA. 

 

Of je wilt of niet, je neemt de uitkomst ;-)) 
 

Vervolgens sla je A; beide tegenstanders bekennen.  

Dan speel je 6 voor. West speelt tot je schrik 3 bij.  

 
Hoe ga je hiermee om? 

a. Ik leg in noord H en vervolg met ruiten. 

b. Ik leg in noord H en speel harten naar V. 

c. Ik leg in noord H en speel V voor om op H te snijden. 

d. Ik leg in noord H en speel 5 voor om op B te snijden. 

e. Ik leg in noord 8 en gun oost het maken van V. 

 

Je hebt je keus bepaald? Definitief? Je durft met een goed gevoel naar het 
volgende blad? Waar wacht je dan nog op ;-)) 
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 7 6 3 

 9 2 

 H B 10 9 8 4 

 V 5 

  

 
   

 A H 

 A V 5 4 

 A 6 5 

 A 10 3 2 

 
West start met V tegen jouw 3SA. 

Je neemt met A. 

Vervolgens sla je A, beide tegenstanders bekennen.  

Dan speel je 6 voor. West speelt 3 bij.  

 

Hoe ga je hiermee om? 
a. Ik leg in noord H en vervolg met ruiten = 3 punten 

b. Ik leg in noord H en speel harten naar V = 2 punten 

c. Ik leg in noord H en speel V voor om op H te snijden = 0 

punten 
d. Ik leg in noord H en speel 5 voor om op B te snijden = 1 punt 

e. Ik leg in noord 8 en gun oost het maken van V = 10 punten 

 

Antwoord 
Uiteraard telde je je vaste slagen voordat je keek naar de alternatieven. 

Dan zijn er zes! Het vervelende van dit spel is dat in meer kleuren extra 
slagen zijn te behalen. Dat kán de kansen verkleinen van de juiste keus. 

Maar gelukkig is de ruitenkleur zó lang en sterk, dat je toch deze kleur 
ziet als de hofleverancier van de extra slagen. 

 

Je mist vier ruitens waarbij V. Met viermaal de vrouw buitenboord is 

Aas-Heer-slaan een fractie kansrijker dan eerst A, gevolgd door de snit 

op V. Extra informatie uitgezonderd. Want als west met een doublet, 

volgbod of opening, kracht aangaf, kan snijden kansrijker zijn.  

Nu west in de tweede ruitenslag niet bekent, en oost dus begon met 
Vxx, kunnen we niet voorkomen dat oost V zal maken. Daarna zijn alle 

noordelijke ruitens vrij. Precies het aantal dat we nodig hebben om ons 
contract te maken. Noord heeft alleen geen enkele entree in de andere 

kleuren. We zullen dus in noord direct 8 moeten bijspelen (speelwijze e). 

Oost zal snel V moeten leggen, want zodra we weer aan slag zijn, steken 

we met zuids laatste ruiten over naar noords H om alle overige ruitens te 

maken. Leg je toch meteen H, omdat je een beetje bang bent oost al 

meteen aan slag te laten komen, dan ontstaat er een groot probleem. 
Want de rest van de ruitens zul je na oosts V niet kunnen maken.  
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Vind je het oneerlijk dat speelwijze c en/of d nog minder oplevert dan een 
van de andere verkeerde speelwijzen, dan ‘hoor’ ik dat graag. 
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25  Bieddilemma’s 
 

Ha Rob, 
 
Bedankt voor al je gedichten en lessen. Ik had een meningsverschil met een 
partner.  
 

 A H B    V 7 6 4 3 

 10 7    9 6 

 H V B 10 6 5 3   A 4 

 9     V B 10 4 

 
West    Oost 

1    1 

3    3SA 

pas 
 

Ik heb de oosthand. Na partners 1, mijn 1, biedt partner west 3 om haar lange 
ruitenkaart aan te geven en 15 punten. Ik weet nooit goed raad met een sprongbod 
in een lage kleur; ik kan er niets mee. Ik bood 3 SA. Dat was niet goed; we gingen 

kansloos twee down, terwijl 4 erin zit.  
 

Groetjes 

 

Best verrassend dat deze twee handen, zelfs zonder tussenbieden van de 

tegenstanders, zo lastig zijn uit te bieden. Want dát werd mij wel duidelijk 

uit de ruim tachtig reacties van onze vaste lezers. Ook uit de teksten van 
de drie grootmeesters, waarvan twee voormalige wereldkampioenen, 

blijkt dat de weg naar het ideale eindcontract zeker geen egale geplaveide 
weg is! 

 
Wat gaan we doen? We maken er een rechtszaak van! Degenen die hun 

oordeel opstuurden, vormen de jury. Maar eerst geef ik degenen die zich 
nog niet verdiepten in dit vraagstuk, de gelegenheid aan te geven hoe zij 

deze handen zouden uitbieden. Ook degenen die wél hun stem al 
uitbrachten, mogen natuurlijk hun visie opnieuw bepalen. 

 
Ter ontspanning geef ik enkele reacties waaruit de lastigheidsgraad blijkt, 

meteen gevolgd door de ruim tachtig ontvangen antwoorden. Voor het 
overzicht heb ik de antwoorden in een grafiek gezet. Het liefst had ik ook 

de verschillende onderbouwingen daarbij gezet, maar dat zou echt te veel 

ruimte beslaan. Aan de hand van het juryrapport doe ik een uitspraak… 
 

Omdat een rechtszaak geen echte rechtszaak is zonder beroepsprocedure, 
leggen we daarna de zaak voor aan het Gerechtshof, gevormd door 

Marijke, Ed en Berry. 
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Reacties over de lastigheid 
 

Dit is echt een lastige. 
 

En mag ik vragen waarom ik een extra opgave krijg?? 

 

Ja dat is nu eenmaal bridge, je maakt het me moeilijk, geen sans fit  

  

Hoi, Rob  hij is mooi ik begrijp wat je bedoelt ,je hebt dan eigenlijk een 

biedprobleem. Ik zou op hoop van zegen 3 sans bieden, maar als ik naar 
het probleem van gisteren kijkt wordt dat niks. Dus ik hoop dat mijn 

partner met deze schoppen mee 4 schoppen biedt .     groet 
 

Een lastige vraag. 3 sch zegt niets over de kl. 4 kl gaat 3 SA voorbij. 5 rtn 
is mogelijk te hoog gegrepen. Ik kies maar voor 4 kl. 

 

Zoals je ziet kost het me heel wat hoofdbrekens, en denk ik in alle 

eerlijkheid dat ik gestrand zou zijn in 5 ruiten, om vervolgens 1 down te 

gaan! 

 

Een groot probleem. Mijn partner geeft een eenzijdige hand aan met 

minimaal 15 punten. Schoppen herbieden kan niet, de kaart is te zwak. 

Sans is er ook niet bij, vanwege de slechte harten. Ik heb 9 punten en 

bied 5 ruiten. Ga dus 1 down als de tegenpartij goed tegenspeelt  

Helaas, maar een goede poging. 

 
Dat is een heel lastige. Op sans zit ik niet echt te wachten zonder 

hartenopvang al is het wel verleidelijk en met 4kl is het wel duidelijk dat 

ik mogelijk een 5krt schoppen heb maar passeer dan 3sans... echt lastig. 

 

Als ik antwoord heb gegeven, wordt dan de volgende vraag nog 

moeilijker? 

 

ja rob, das een probleem 

ik had liever de ruiten en de harten omgewisseld maar zo is het niet altijd 
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op zo'n moment hoop ik dat de tegenpartij dit spel in handen heeft en niet 

ik 

maar ja, een antwoord moet er toch komen dus… ik ga er een nachtje 

over slapen 

trusten 

 

De antwoorden van de ruim tachtig inzenders. 
 
We beginnen met het openingsbod van de westhand. 

 

 A H B 

 10 7 

 H V B 10 6 5 3 

 9    

 

Opening

5
0

2
6

3
2

1
1

0 10 20 30 40 50 60

1 Ruiten

2 Ruiten

2 Klaveren

3 Ruiten

2 Schoppen

5 Ruiten

 
Ruim 60% van de inzenders kiest voor de gewone opening van 1. 

Daarnaast 31% voor de 2-opening. Verschillende linkmiegels merken 

daarbij op dat ze dat vooral doen om het vervelende antwoord van 1 te 

voorkomen ;-)) 

Helemaal op het eind kom ik daarom nog even terug op de 2-opening. 
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Vraag 2 luidde: Wat is je rebid, als je partner 1 antwoordt na jouw 1-

opening? 
 

 A H B 

 10 7 

 H V B 10 6 5 3 

 9    

 

Rebid opener na 1 Ruiten - 1 Schoppen

3
6

2
3

5
3

2
2

2
2

1
1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

3 Ruiten

3 Schoppen

4 Schoppen

4 Klaver

2 Ruiten

2 Harten

2 Schoppen

3 Klaver

3 Harten

4SA

5 Ruiten

 
 
Haast de helft, 46%, kiest voor 3. Gevolgd door het steunen van 

partners schoppenkleur: 29%. Het resterende deelnemersveld kiest voor 
diverse exotisch ogende – én vaak goed onderbouwde – alternatieven.  
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Alleen de inzenders die aangaven na 1 - 1 voor het rebid van 3 te 

kiezen, legde ik de hand voor van partner oost. Uiteraard met de vraag 
wat hun rebid met deze oosthand zou zijn. 

 

 V 7 6 4 3 

 9 6 

 A 4 

 V B 10 4 

 

Niet álle 3-bieders beantwoordden deze lastige vraag.  

 

Rebid antwoorder na 1 Ruiten - 1 Schoppen - 3 Ruiten

1
0

6

4

2
1

1
1

1

0 2 4 6 8 10 12

3SA

Pas

5 Ruiten

4 Klaver

3 Harten

4 Ruiten

3 schoppen

2 Ruiten

 
 

Het grootste deel van de bieders kozen voor 3SA. Hetzelfde rebid als 
waarvoor de vragenstelster in de praktijk koos.  

 

De uitspraak 
Als we de inzendster zouden zien als de beklaagde, en de inzenders als de 

jury, kan ik als ‘rechter’ niets anders doen dan het onschuldig uitspreken, 
met onmiddellijke invrijheidsstelling. De jury beoordeelt haar gedane 

biedingen met de oosthand: eerst 1, en na 3 3SA – als correct. De 

partner die haar 3SA-rebid veroordeelde, dient zijn/haar excuses te 
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maken, op z’n minst haar voeten te kussen en het komend halfjaar haar 

oordeel en advies te vragen over zijn/haar gedane biedingen. 
 

 

 
 

Het Gerechtshof 
 

Stel nu dat de partner deze uitspraak niet pikt en in beroep gaat. Dan is 
het Gerechtshof uitstekend bezet met Marijke van der Pas, Ed 

Hoogenkamp en Berry Westra. Onafhankelijk van elkaar bekeken ze de 26 

kaarten en gaven ze hun biedvisie. Ik geef ze het woord in de volgorde 
waarin ik die visies ontving. 

 
Ed Hoogenkamp: 

 

Rob,  

 

3-herbiedingen zouden verboden moeten worden :-) 

De antwoordende hand moet per definitie gokken. Om die reden is 2 

als herbieding van de openaar zeker te overwegen (gaat natuurlijk ook 

wel eens superfout). Vervolgens moet je dan wel een mechanisme spelen 

waarmee je op kunt vragen hoeveel schoppens de openaar heeft. 

(ik speel zelf 2SA Relay: 3 minimum driekaart, elke andere kleur: 

maximaal met driekaart schoppen en natuurlijkachtig (probeer ik mee te 

zeggen dat je je kaart biedt). Ook wel: echterig haha) 3 is minimum met 

vierkaart, 4 maximum en 4 in andere kleur supermax, kort) 

  

Enfin, dat is een zijpad, want ik kan me voorstellen dat 3 meer voor de 

hand ligt. 

Ik speel daarop: 3 is waarden of echt en 3SA is to play. 
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Dus kan ik mij diverse biedverlopen voorstellen: 

   Westhand   Oosthand 

 A H B    V 7 6 4 3 

 10 7    9 6 

 H V B 10 6 5 3   A 4 

 9     V B 10 4 

Biedverloop 1 
1    1 

3    3SA 

 

Biedverloop 2  
1    1 

3    3 

4    pas 

(afspreken dat dit 
(natuurlijk) forcing 

is en vanaf 5 kaart 
omdat dit probleem 

vaker voorkomt; na 
1 - 3 heb je meer 

ruimte) 

Biedverloop 3  
1    1 

3    3 

(noodgreep) 

3    4 

 

Biedverloop 4 
1    1 

2    3(3) 

4 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar het tweede biedverloop 
 

Saludos, Ed 
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Marijke van der Pas: 

 

 A H B    V 7 6 4 3 

 10 7    9 6 

 H V B 10 6 5 3   A 4 

 9     V B 10 4 

 

1    1 

   Tot zover lijkt het mij duidelijk. 

3………………………………………. overwaarde met (minstens) een goede 

zeskaart  

3 ………. is forcing! Want als je partner een 

goede zeskaart aanbiedt, doe je niet 

aan contractverbetering. In principe 

belooft 3 een vijfkaart of langer.  

   Nu heeft west een erg aardige hand, dat zou ik vertellen met: 

4………………………………………. controle en schoppenfit. Oost zwaait nu 

vlot af naar:  

4……….. en dat is het einde. 

 

Groetjes, Marijke 

 

 

Berry Westra: 

 

Hallo Rob, 

  

Dit type westhand (goed genoeg voor 3 maar met driekaart voor 

partners hoge kleur) is berucht problematisch, omdat de eventuele 5-3 fit 
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in de hoge kleur in het gedrang komt. Een moderne oplossing is om deze 

variant in het reversebod van 2 (rondeforcing) te stoppen. Dat toont dan 

ofwel een normale reverse ofwel een 3 rebid met een driekaart 

schoppen. De antwoorder vraagt nu verder, waarna de openaar zijn hand 

definitief omschrijft. Zonder een dergelijke afspraak (die ik zelf overigens 

ook niet hanteer) is dit mijn aanbevolen biedverloop: 

  

 A H B    V 7 6 4 3 

 10 7    9 6 

 H V B 10 6 5 3   A 4 

 9     V B 10 4 

 

1    1 

3    3SA 

4    pas 

  

Na 3 van west is het in mijn ogen absurd om met de oosthand over 3SA 

heen te gaan. 3SA is niet fraai met twee kleine hartentjes, maar 3 doet 

met zo'n waterige kleur nog meer pijn aan de ogen. En 3 als 

improvisatiebodje heeft als nadeel dat het suggereert dat oost zich met 

betrekking tot 3SA zorgen maakt over de klaverkleur. Rest de vraag of 

west moet passen op 3SA. Gezien de enorme puntenconcentratie in 

partners kleur plus de zevende ruiten valt er veel voor 4 te zeggen.  

  

De beslissing om partners 3SA te 'overrulen' is natuurlijk heel 

ongebruikelijk. Ik zie echter twee redenen om 3SA naar 4 te 

converteren: 

  

1. Met slechts vier schoppens heeft oost hooguit een driekaart harten 

(een belangrijk verschil met 1-1-3-3SA, waarin oost een 4-4 

hoog kan hebben). In dat geval is in 3SA al snel een dubbele 
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dekking in zowel klaveren als harten nodig als oost A niet heeft (er 

van uitgaande dat NZ de goede uitkomstkleur kiezen). 

 

2. Het zou ontzettende pech zijn als 3SA de enige manche is die er in 
zit. Dat impliceert dat oost 4 naar 5 mag converteren met een 

slechte vierkaart schoppen. Dankzij het uitblijven van een directe 
steun weet hij immers dat west 4 biedt op een driekaart.   

  

Ik moet wel toegeven dat het bieden van 4 een beetje een 

viertallenbeslissing is. Wanneer 3SA er in zit, zal het dankzij de 

exceptionele ruitenkleur vaak met overslagen zijn. En dan wint 3SA het in 

paren van 4 en 5. 

  

Groeten, Berry 

 

Epiloog 

Eén ding is zeker. De beklaagde heeft in ieder geval Berry Westra aan 

haar zijde. Dat is voor mij voldoende reden om het uitgesproken vonnis 

van de rechtbank te bekrachtigen. Vooral omdat Berry aangeeft dat 3SA 

niet het eindbod behoeft te zijn.  

 

Ik dank de beklaagde voor haar ‘zaak’, alle inzenders voor hun stem, 

Marijke, Ed en Berry voor hun zeer leerzame bijdragen en... de partner 

van de inzendster voor zijn/haar kritiek. Want zonder die kritiek hadden 

we niet zo’n leuke en vooral ook leerzame aflevering gehad. 

 

Het allerlaatste woord geef ik aan René Zwaan 

Al ruim na de voltooiing van deze tekst, een paar dagen voor de 

verzending, ontving ik geheel onverwacht nóg een visie van een bekend 

grootmeester én mijn collega-auteur van de Bridge-to-Bridgeboeken, 

René Zwaan. Een van zijn cursistes had het vraagstuk aan hem 

voorgelegd. René omzeilt de verschillende problemen als volgt. 
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Net als 31% van de inzenders opent René met de Multi: 2. 

 

 A H B    V 7 6 4 3 

 10 7    9 6 

 H V B 10 6 5 3   A 4 

 9     V B 10 4 

 

2.................................... zwak met 6-kaart hoge kleur, of sterk met 

diverse andere verdelingen 

    2 passief antwoord; wil 2 spelen als de 

opener zwak is met lengte harten 

3………………………………………… belooft daarmee dus een sterk spel; heeft 

ook acht speelslagen 

    3 

4    pas 
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26  De wet van het oetsen 
 

Beste Rob, 

Wij, twee heren, zijn het afgelopen weekend tijdens een brigdedrive op een wel (voor 

ons) bijzondere manier door twee charmante dames van ons groot slem afgehouden. 

Desondanks is de sfeer goed gebleven. We hebben zelfs na afloop nog met z’n 

vieren nagepraat. En als troost mogen we bij hen thuis een avondje komen bridgen 

(met z'n achten, inclusief onze eigen eegaas, hoor). 

 

Oost/niemand 

Biedverloop 

West Noord Oost  Zuid 

  --   -- pas   1 

pas 2 pas   3 

pas 4SA pas   5 

pas 6 pas pas 

pas 

 

 



bridgetraining totaal 2005 203/227 Rob Stravers 

 

     A 6 

 V B 7 5 

 A 10 7 

 H V B 8 

 

 H V 7 5 2 

 A H 4 3 

 2 

 A 6 4 

 

West komt uit met 2. 

 

Bepaal je speelplan voordat je verder leest! 
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Ik neem de eerste slag in zuid met A. 

Dan A en 3 naar V. 

In de tweede troefslag, bedient West niet meer en heeft Oost dus nog de 

troefkaarten 10 en 9. 

Met deze wetenschap laat ik de troeven even zitten en speel ik: 

A, 7 in zuid getroefd met 4. 

Vervolgens speel ik zuids laatste troefkaart, H, om de voorlaatste troef van Oost 

weg te halen. 

 

Nu moet ik oversteken naar Noord om met B de laatste troef bij Oost weg te halen. 

Want ik wil natuurlijk proberen alle slagen te maken. 

Voor die oversteek kan ik kiezen uit twee kleuren: klaveren en schoppen, 

waarin ik oorspronkelijk in beide kleuren zes kaarten mis. 

Nu was klaveren al wel gespeeld, maar de uitkomst van de lage klaveren, 2, duidt 

op een singleton. In dat geval heeft óóst de rest van de klaveren. En west heeft geen 

troefkaarten, dus leek mij dat de veiligste oversteek. 

Maar… helaas! Oost troeft af en speelt ruiten na, contract 6 -1; in plaats van 6+1 

als ik in schoppen was overgestoken.  

Na afloop hadden we een discussie over ‘kleintje belooft plaatje’. Naar de mening 

van West hoort daar ook de tien bij. Per mail heeft zij dit nog nagezocht. Ja, wat dat 

betreft mogen we niet klagen over het medeleven van deze dames :-)  

 

Wat vind jij? Had ik, ondanks het veilige gevoel dat deze klaverenuitkomst mij gaf, 

toch voor de schoppenoversteek moeten kiezen? 

 

Een leuke vraag. Ik nodig je van harte uit, waarde lezer, onafhankelijk 

van mij een visie te vormen. Op het volgende blad begin ik met de mijne. 
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Wij allen, de lezers en ik, hebben de ideale rol, want achteraf is het 

natuurlijk gemakkelijk praten… Natúúrlijk zouden wij met z’n allen in 

schoppen oversteken ;-)) Nee, nee; zo gemakkelijk maken we er ons niet 

vanaf! Zo zitten we niet in elkaar. We kijken met alles wat in ons is 

objectief naar dit vraagstuk. 

 

     A 6 

 V B 7 5 

 A 10 7 

 H V B 8 

 B 4 3    10 9 8 

 6     10 9 8 2 

 B 9 5 3    H V 8 6 4 

 10 9 7 5 2   3 

 H V 7 5 2 

 A H 4 3 

 2 

 A 6 4 

 

Oost/niemand 

Biedverloop 

West Noord Oost  Zuid 

  --   -- pas   1 

pas 2 pas   3 

pas 4SA pas   5 

pas 6 pas pas 

pas 
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Deze inzending raakt drie elementaire aandachtspunten. 

 

1. Tegenstanders zullen per definitie - zowel met uitkomsten als met 
bijspelen - signaleren als dat alleen in hun éígen voordeel is. Vooral 

in slemcontracten moet de leider daarom zéér argwanend de 
uitgewisselde boodschappen aanschouwen. Bij dit soort schone 

kunsten hoor ik altijd de stem van een bekend grootmeester: ‘Liever 
een kleinere kans nemen op succes, dan de grotere met het risico 

door een tegenstander te worden geoetst!’ Daarnaast zal een 
tegenstander voor een uitkomst kiezen die het gevaarlijkst lijkt. Dat 

kan een singleton zijn, in de hoop op een aftroever, of juist in een 
lange kleur, in de hoop dat pártner die kan aftroeven. In dat laatste 

geval is het alleen maar geraffineerd om met de uitgekomen kaart 
te suggereren alsof de lengte bij de pártner zit. 

2. Als de tegenstanders van twee kleuren zes kaarten hebben, is de 

kans op een 5-1-verdeling 14½% en op een 6-0-verdeling slechts 
1½%... Zonder nadere informatie door bieden of tegenspel geeft de 

schoppenoversteek dus haast tien keer meer kans op succes dan die 
in klaveren… En dan heb ik het nog niet over mogelijke misleidende 

acties waardoor je helemaal argwanend moet zijn bij door 
tegenstanders opgeroepen visioenen. 

3. Het speelplan van de inzender. Is het aan te bevelen om een 
ruitenaftroever te maken? Win je daar een slag mee? 

 

Ongeacht hoe de ontbrekende schoppens zitten, je maakt met de 

troeven 4-1 altijd twaalf slagen:drie in schoppen, vier in harten, één in 

ruiten en vier in klaveren. Met de schoppens 3-3 maak je dertien 

slagen, maar dat doe je óók als je voor het ophalen van wests laatste 

troef de ruitenaftroever maakt. En díe kans op de extra slag is een stuk 

groter dan de kans op de schoppens 3-3.  

 

Toch denk ik dat als we achteraf kijken naar wat écht winnend is, de 

klaverenkeus van de vragensteller de enige juiste is! Want als hij voor 

de schoppenoversteek had gekozen, had hij weliswaar een top 

binnengehaald, maar er geen bridgeavond met z’n achten, inclusief de 

twee charmante dames, aan overgehouden.  
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27  Truscott… 
 

 

Ha die Rob! 
 
Vandaag heb ik een vraag die misschien niet alleen voor mij van belang zou zijn 
maar ook voor andere lezers. Ik weet namelijk niet of mijn actie van gisteren in 
strijd was met een of andere regel. 
 
Situatie 
West Noord Oost Zuid (ik) 

  -- 1 2 3* 

pas 4 pas 4 
pas pas pas 
 

Mijn partner alerteert mijn 3-bod en legt dat uit als mancheforcing. 
Nou, dat is verkeerd, het is Truscott, dus 10-11pt en fit in schoppen. 
Een limietbod dus, geen mancheforcing bod. 
 
Partner gaat, uitgaand van de mancheforcingsituatie, door met een controlebod 

(4). 
Door de onjuiste uitleg weet ik dat partner op het verkeerde spoor zit en ik besluit 

het met 4 af te maken. 
 
Mijn vraag is nu: mag ik deze informatie (partner begrijpt mijn bod 
verkeerd) benutten in het verdere bieden? Zonder deze informatie zou ik 
met controlebiedingen zijn doorgegaan, mogelijkerwijs leidend tot meer  

downslagen dan 4 al opleverde. 
 
Na afloop van de bieding heb ik natuurlijk de tegenstanders uitgelegd dat 
hier sprake was van een verkeerde uitleg door mijn partner. Maar van mijn eigen 
mogelijke overtreding was ik mij pas later (thuis) bewust. 
 
Gaarne iets verheldering door onze "ad hoc arbiter" ;-) 
 

 

Omdat ik daarmee toch een interessant hoofdstuk meeneem van de 

spelregels, begin ik met mijn ‘conceptreactie. Dat is de tekst die ik schrijf 

vóór het afstemmen met de inzender van eventuele bij mij ontstane 

vraagtekens. 

 

Ik kan nog weinig verhelderen. Daarvoor moet ik namelijk weten welke 

kaarten je in handen had. Het leuke van deze ‘zaak’ is dat je mogelijk pas 

tegen de spelregels zondigde toen je na het bieden de tegenstanders 
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vertelde dat je partner jouw bod verkeerd had uitgelegd. Ik zíé je vragend 

kijken. Welnu, de uitleg van jouw partner was namelijk correct, Een 

verhoging van een door tegenstanders geboden kleur geeft namelijk 

kracht aan, en zou je inderdaad mancheforcing - minstens manche-

inviterend - mogen noemen. Van Truscott kan alleen sprake zijn als jij, in 

plaats van 3, 2- (of 3) sans biedt!  

 

Truscottconventie, zoals de meesten hem spelen 

West   Oost 

1/ - 2SA 

Stelt (hoge) openingskleur vast; vlakke verdeling (geen 

singleton of renonce);  
10/11 punten, of 16+ 

West   Oost 

1/ - 3SA 

Stelt (hoge) openingskleur vast; vlakke verdeling (geen 

singleton of renonce); 
12/15 punten 

 

Een verkeerde uitleg geven aan de tegenstanders is ‘strafbaar’, en had je 

inderdaad moeten corrigeren toen bleek dat jullie het spel moesten 

spelen. Maar… een correcte uitleg verwisselen voor onjuiste informatie…  

 

Een afspraak verkeerd toepassen, zoals jij ontwapenend deed, is géén 

overtreding. Die hoef je ook niet te melden als je daar tijdens het bieden 

achterkomt. Wat wél strafrechterlijk vervolgd kan worden is: de informatie 

in het antwoord van je partner gebruiken zoals jij dat zegt te hebben 

gedaan. Daarom moet ik weten wat jij en je partner in handen hadden. 

Het ís namelijk mogelijk dat je ook zónder die ongeoorloofde informatie 

geen andere keus had dan 4 bieden. Dat hangt onder andere af van je 

controles.  

 

Deze overtreding van de juiste informatie omzetten in verkeerde, zou ik 

als arbiter waarschijnlijk niet bestraffen, omdat je daarmee in dit geval 

alleen maar eerlijk vertelt wat voor verdeling ze mogen verwachten. Geen 

nadeel dus voor de tegenstanders. Strekking van de spelregels is nu 

eenmaal: voorkomen dat de niet-overtreders nadeel ondervinden van 

criminele acties. 

 

Tot zover mijn conceptreactie. Ik legde deze tekst voor aan de 

inzender. En… over zijn 3-bod schrijft de inzender echter… 
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Nou, zoals we dat bij René Zwaan (van Bridgecentrum Zwaan, in Amsterdam) hebben 

geleerd (onder de titel: Biedermeijer) is dit bod onderdeel van Truscott als een tegenstander 

tussenbiedt. 

 

Eigenlijk wil ik de Truscott-2SA bieden, maar… dat geeft na een tussenbod de natuurlijke 

betekenis aan van het 2SA-antwoord. Dus is afgesproken dat drie in de kleur van de 

tegenpartij de betekenis heeft van het Truscott-2SA-bod. Mijn 3 belooft dan ook 10-11pt, 

met troef mee (in dit spel: schoppen). 

 

Ik vind dus dat mijn uitleg klopt met wat afgesproken is (of je dat Truscott 

noemt of niet...) 

 

 

Ik ben gerustgesteld. Jij maakte dus géén biedfout; je partner gaf 

inderdaad verkeerde informatie. En dat deelde je op het juiste moment 
aan de tegenstanders mee. Maar… wat ik mis in je verslag is… dat… 

meteen na jouw correctie een arbiter is uitgenodigd. Na elke vermeende 
overtreding is dat het eerste wat moet gebeuren. Vooral omdat juist déze 

functionaris ook zal denken aan mogelijk voordeel uit ongeoorloofde 
informatie. En de eventuele schadeloosstelling voor jullie tegenstanders. 

 
Artikel 75D zegt hierover. 

Zuid mag tijdens het biedverloop de verkeerde uitleg niet corrigeren. Hij 
moet er zorg voor dragen geen gebruik te maken van de verkeerde uitleg. 

Als hij leider wordt of dummy roept hij direct na afloop van het bieden (na 

de laatste pas) de arbiter. Hij corrigeert de uitleg en de arbiter geeft oost 
de mogelijkheid zijn laatste pas te vervangen door iets anders (geheel 

voor oosts eigen rekening overigens).  
Als zuid tegenspeler was geworden, moet het spel eerst gespeeld worden. 

Pas na het spelen wordt de arbiter geroepen die bij nadeel voor OW ten 
gevolge van de overtreding een arbitrale score uitdeelt. 

 
Voor het juiste oordeel is je volledige hand noodzakelijk. Want… als jouw 

hand geen controles heeft in ruiten en harten, waardoor je dus ook in de 
veronderstelling dat je partner slemonderzoek doet, 4 zou bieden, is er 

ondanks je kwade bedoelingen, geen sprake van een te corrigeren 
misdrijf. 

 
Nog effe een spelletje? OK, op het volgende blad pakken we er een. 
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 B 7 

 B 10 8 7 3 

 A H B 

 6 5 2 

 

 H V 4 

 A H V 5 4 

 9 2 

 A H 7 

 

Tegen jouw 6 start west met V. 

 

Je neemt de uitkomst met A en haalt eerst alle troeven van OW op. Wat 

doe je daarna? 

a. Ik speel meteen schoppen. 

b. Ik neem meteen de snit op V. 

c. Ik speel eerst A, steek over naar zuid en neem daarna de snit op V. 

d. Ik speel AH en troef B. 
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Antwoord 

Het is een troefcontract; dus… begin je met een onderzoek naar 

verliesslagen. Als je juist dát het lastigst vindt, mag je mij een arm geven 

en enen met mij mee kijken. Dat vind ik het overzichtelijkst vanuit de 

hand met de meeste troeven. Als daar zoals bij dit spel – geen verschil in 

zit, kijk ik vanuit de meest grillige hand. Ook wat dat betreft zijn beide 

handen aan elkaar gewaagd. Als dat dan toch niet uitmaakt kunnen we 

kijken vanuit onze hand. In dit geval de zuidhand. 

 

Verliesslagen 

Schoppens: Daarin verliezen we alleen A; die mag zelfs onze H 

vangen; V en B zijn voldoende om een tweede schoppenverliezer te 

voorkomen. En als B een lage schoppenkaart was geweest, hadden we 

de derde schoppenslag in noord kunnen troeven. 

Hartens: geen verliezers; zelfs als alle ontbrekende hartens op één hand 

zitten, kunnen we die zonder enige schade ophalen. 

Ruitenkleur: eveneens geen verliezers. Tegenover zuids 92 staan 

noords AH! Een derde ruitenslag wordt in zuid door een legertje 

troefkaarten opgewacht. 

Klaveren: één verliezer: 7.  

 

Zoektocht naar het voorkomen van verliezers 
Na het tellen van de verliezers zoeken we naar listen om zoveel mogelijk 

verliezers te voorkomen. Naar het voorkomen van de verliesslag A 

kunnen we lang zoeken… Maar afgeven doen we dat ding. De andere 

verliezer, 7, lijkt op het eerste oog eveneens niet te voorkomen, door de 

driekaart klaveren bij noord. Maar… dat evenwicht kun je verstoren! Door 

op de derde schoppenslag in noord een klaveren op te ruimen! Of… door 
in zuid 7 op te ruimen op noords derde ruitenslag. 
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 B 7 

 B 10 8 7 3 

 A H B 

 6 5 2 

 

 
 

 H V 4 

 A H V 5 4 

 9 2 

 A H 7 

 
Je neemt de uitkomst met A en haalt eerst alle troeven van OW op. 

Wat doe je daarna? 
 

a. Ik speel meteen schoppen. 
b. Ik neem meteen de snit op V. 

c. Ik speel eerst A, steek over naar zuid en neem daarna de snit op 

V. 

d. Ik speel AH en troef B. 

 

 

Na het troeftrekken meteen de schoppenkleur spelen (a), is goed voor de 
hoofdprijs! Begin met (kleine schoppen naar) B. OW mogen kiezen 

wanneer ze A leggen. Als ze B duiken, speel je 7 naar H. Die nemen 

ze zéker, omdat door de tweekaart van noord A anders niet meer 

meedoet! Daarna kun je op V een klavertje in noord opruimen. En 

daarmee hef je de potentiële klaverenverliezer op. 

 
Met snijden op V (b en c)zet je dit contract onnodig op de tocht. Want 

áls oost neemt met V (50% kans), zul je daarna ook nog A moeten 

afgeven.  

 
AH slaan en daarna B troeven (d), lijkt misschien leuk, maar voorkomt 

geen klaverenverliezer. Je hebt alleen succes als V toevallig valt onder 

AH. Maar die kans is héél klein. In ieder geval veel kleiner dan de 100% 

‘kans’ die het aanspelen van de schoppens oplevert ;-)) 
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28  Reverse? 
 

Oost/Allen 
 

 B 9 8 7 4 

 5 

 10 6 4 

 A B 5 4 
 

 
 

 6 3 

 A H V 9 8 7 

 H V 7 3 

 2 
 
West Noord Oost Zuid 

  --    -- pas 1 

pas 1 2 2 
pas pas pas 
 
Hallo Rob, 
  
Met een partner bij Stepbridge, waar ik regelmatig mee speel, kan ik het maar niet 
eens worden over mijn pas in dit spel.  
 

Volgens mijn partner is mijn pas op haar herbieding op 2 hoogte (2) - na haar 1-

opening in een hogere kleur (1) - niet juist.  
 
 
Mijn redenering is dat ze met de bieding op 2-hoogte een aantal punten aangeeft 
waarmee voor mij met zes punten een manche niet haalbaar lijkt. Dus pas ik liever 
met weinig steun in de tweede kleur dan de eerste kleur met een singleton te 
steunen, of nog andere biedingen te doen die ons in een nog groter probleem 

zullen storten. Naar mijn mening moet zij 2 bieden met deze verdeling.  
 
Graag jouw mening hierover, als je tijd hebt. 
 

 

Daar máák ik graag tijd voor ;-)) Uit je vraagstelling vermoed ik dat jullie 

(nog) niet doen aan ‘reverse’. En als jouw partner dat wél denkt te doen, 

doet ze dat precies andersom. 

 

Vergelijk de volgende twee biedseries. 
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Biedserie 1 
Zuid  Noord 

1      1 

2 

Biedserie 2 
Zuid   Noord 

1       1 

2 

 

Biedserie 1 is jullie biedserie; oosts tussenbod van 2 maakt geen 

verschil in de betekenis van het 2-rebid.  

Zuids tweede kleur ligt ónder zuids openingskleur. Dat geeft noord de 

aangename ruimte om op dezelfde 2-hoogte naar zuids eerste kleur te 

gaan. Als de tweede kleur van opener láger is dan de openingskleur, geeft 

dat niet meer aan dan minimale tot gewone openingskracht. In ieder 

geval géén extra waarde. Daarom mag noord met een zwakke hand 

passen als een ruitencontract aantrekkelijker lijkt en anders voor 2 

kiezen. 

 

Biedserie 2 lijkt niet veel anders, maar is dat beslist wél. Als noord geen 

enkele interesse heeft in een ruitencontract, en met een zwakke hand van 

zes punten liever klaveren speelt, zal hij naar 3 moeten. Zuid 

overschrijdt in biedserie 2 de grens van zijn openingskleur op 2-hoogte in 

een nieuwe kleur. Dat mag alleen met extra kracht; minstens met een 

punt of zestien, omdat de antwoordende hand immers slechts zes punten 

kan hebben. Zuids 2-bod is door de 1-opening een reversebieding. Dat 

belooft dus extra kracht: 16/20, en is daarom minstens rondeforcing.  
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Mijn voorkeur 

Zuidhand 

 6 3 

 A H V 9 8 7 

 H V 7 3 

 2 

Met deze prachtige verdeling wil zuid natuurlijk graag wat proberen. Daar 

staat tegenover dat het 1-antwoord niet echt bemoedigend is. Als de 

noordhand echt minimaal is, zonder iets in ruiten of harten, kan 2 

weleens het meest haalbare zijn. Met een ‘gewone’ 5-kaart harten en 4-

kaart ruiten zou ik zeker voor het 2-rebid kiezen. Met deze gesloten 

hartenkaart gaat mijn veiligste voorkeur uit naar 2, in de hoop dat 

partner echt minimaal is, waardoor anderen met deze hand te hoog gaan, 

óf… dat partner met iets extra’s nog een actie onderneemt. In dát geval 

zou ik echt niet meer te houden zijn onder de manche ;-)) 

 

Ongeacht deze resultaten: mijn antwoord op jouw vraag luidt: uitstekende 

pas op 2; en een uitstekend alternatief voor noord om - na 1 - 2 los 

te laten. Vooral als jullie 5-kaart hoog spelen, omdat het 2-rebid dan een 

6+belooft. 
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Tot zover het bieden; we gaan ook nog even spelen! 
 

 B 9 6 5 4 2 

 8 4 

 8 7 5 3 

 6 

 

 A H 10 

 A V 

 A 4 2 

 H V 8 7 4 

 

Tegen 4 start west met 6; oost 10. Welk begin past in jouw 

speelplan? 

a. Je duikt de eerste slag. 
b. A, H. 

c. A, 4. 

d. A, A (3 en 8 valt), H. 

e. A, A (3 en 8 valt), H 

f. A, A (3 en 8 valt), 4 
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Antwoord 

 

Vaststaat dat je twee ruitenslagen afgeeft en A. Daarnaast dreigen nog 

twee verliesslagen: een in schoppen en een in harten. 

De hartenverliezer kun je voorkomen door snel H te spelen. OW mogen 

en zullen die nemen. Daarna ruim je op V een noordelijke harten op. Als 

oost dus zou nemen met A en harten terugspeelt, neem je geen enkel 

risico. Je legt meteen A en doet noords tweede harten de deur uit met 

V. 

Voor het niet afstaan van een schoppenverliezer ben je in de eerste plaats 

afhankelijk van het zitsel. Met Vxx(x) bij west, ben je kansloos. De 

ijzeren regel is dat je met viermaal de vrouw buitenboord niet moet 

snijden maar (AH) moet slaan. Maar ook met dat voornemen kan het geen 

kwaad een schijnsnijbeweging te maken. Er zijn nu eenmaal 

volksstammen die standaard honneur op honneur leggen. Geef die alle 

ruimte! 

 

Laten we even alleen naar de troefkleur kijken. 

 B 9 6 5 4 2 

 V    8 7 3 

 A H 10 

Ook als je liever snijdt is het goed om te beginnen met A te slaan; V 

zál er maar kaal achter zitten.  

 

 B 9 6 5 4 2 

 8    V 7 3 

 A H 10 

En als je van plan bent AH te slaan, is het goed om eerst alleen A te 

slaan. Vervolgens steek je over naar noord – met een klaverenaftroever – 

en speel je met een slagersgezicht B voor. Alleen als oost na een 

denkpauze, hoe kort ook, een lage schoppen bijspeelt, leg je 10. In alle 

andere gevallen speel je H.  
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Bedenk dat oost met slechts nog één schoppenkaart in handen, niet 

met het inlassen van een denkpauze mag suggereren dat hij iets te 

denken heeft! Met andere woorden, als oost denkt, en laag bijspeelt, en jij 

legt 10 die door west met V wordt ingepakt, heb je alle recht op 

arbitrage! En de arbiter zal dan beslist voorkomen dat je door deze 

denkactie wordt benadeeld.  

 

We gaan naar de keuzes. 

 B 9 6 5 4 2 

 8 4 

 8 7 5 3 

 6 

 

 A H 10 

 A V 

 A 4 2 

 H V 8 7 4 

 

Tegen 4 start west met 6; oost 10. Welk begin past in jouw 

speelplan? 

a. Je duikt de eerste slag. = 0 punten. 

b. A, H. = 6 punten 

c. A, 4. = 0 punten 

d. A, A (3 en 8 valt), H. = 6 punten 

e. A, A (3 en 8 valt), H = 10 punten 

f. A, A (3 en 8 valt), 4 = 0 punten 

 

Door oost aan slag te laten (a) verlies je een hartenslag als oost in de 

tweede slag harten terugspeelt en west H blijkt te hebben. Ook als je 

meteen A legt, zal west H maken na A.  
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Met A, 4, (c) schep je geen ontsnappingsplan voor een noordelijke 

harten. Dat doe je wel met het opofferen van H. Later kan op V een 

harten de deur uit. 

Na A AH slaan (d), is technisch correct, maar de kans op een vrijgevige 

oost met driemaal V laat je liggen.  

A, A, H (e) duidt op het kansrijkste speelplan. Na A, V 

(hartenverliezer weg), klaveren afgetroefd, speel je B voor! 

Als je koos voor A, H (b), met het voornemen pas na A, V én A (!) 

met een klaverenaftroever over te steken, mag je trouwens eveneens 10 

punten noteren…  
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29  Systeemkaart: Wat moet daar in ieder geval op staan? 
 
Dag Rob, 
  
Naar aanleiding van een opmerking van een tegenstander in mijn bridgeclub, en in 
goed overleg met hem, heb ik een vraag gestuurd aan Arbitrage van de NBB. 
Er kwam een (automatisch?) antwoord, dat Marc van Beijsterveldt wegens verblijf 
in het buitenland voorlopig niet zou kunnen antwoorden. 
Mag ik jou mijn vraag voorleggen? 
Mijn partner en ik openen 1SA met 15-17 punten en een verdeelde hand, waarbij 
een hoge vijfkaart is toegestaan. 
Op onze systeemkaart staat alleen: 15-17 punten. 
Nadat ik 1SA geopend had, en later een vijfkaart harten bleek te hebben, maakte 
een tegenstander de opmerking, dat de mogelijkheid van een hoge vijfkaart op mijn 
systeemkaart moest staan. Ik dacht en denk, dat dit niet verplicht is. 
De mogelijkheid van een hoge vijfkaart bij 'n 1SA-opening is in het moderne bridge 
eerder regel dan uitzondering. Wil jij hier je mening eens over geven? 
Wat staat er op dit punt in de voorschriften? 
Hartelijke dank, als je op mijn vraag wilt reageren. 
Dan hoeft Marc niet eerder naar huis te komen. 
 
Groeten, fijn weekend 

 
Een interessante vraag waarop ‘Spelregels voor wedstrijd-bridge’ geen 

duidelijk antwoord geeft. Maar het antwoord luidt: 'JA'! Als je 1SA-opening 

een 5-kaart hoog kan hebben, moet je dat op je systeemkaart vermelden!  

  

Ik denk dat anno 2005, de 5-kaart-hoog in 1SA (nog) niet zo breed 

voorkomt dat die vermelding overbodig is. Dat blijkt ook uit de 

voorgedrukte Biedermeijersysteemkaarten. Bij 1SA moet je aangeven of 

een hoge 5-kaart mogelijk is; bij de 2SA-opening niet. 

 

De mogelijke 5-kaart hoog moet dus wél op de systeemkaart staan, maar 

áls dan 1SA wordt geopend, wordt de 5-kaartmogelijkheid NIET 

gealerteerd. Pas als de partner van de 1SA-opener 2-biedt, en daarmee 

tevens de aanwezigheid van een hoge 5-kaart onderzoekt (Niemeyer), 

moet worden gealerteerd.  

 

Uitspel 

Een kort antwoord. We werpen ons op een 3SA. 
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 A V B 9 7 

 A V 7 

 5 4 

 8 7 3 

 

 6 

 H B 8 2 

 A 7 6 2 

 A V 7 6 

 

Na het biedverloop: 

Zuid Noord 

1 1 

1SA 3SA 

pas, 

start west met 5. Jij bent leider; je laat dummy 9 leggen en die houdt. 

 

Hoe zit je speelplan in elkaar? 
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 A V B 9 7 

 A V 7 

 5 4 

 8 7 3 

 

 6 

 H B 8 2 

 A 7 6 2 

 A V 7 6 

 

Na het biedverloop: 

Zuid Noord 

1 1 

1SA 3SA 

pas, 

start west met 5. Jij bent leider; je laat dummy 9 leggen en die houdt. 

 

Het is een sanscontract; dus beginnen we met het tellen van de … vaste 

slagen. Dat zijn er acht: A, A, vier hartenslagen, A én de reeds 

gemaakte 9. Om je contract te maken, heb je nog één slag nodig.  

 

Hoe ga je verder? 

 

De klaverenkleur geeft twee kansen op een extra slag: 

- een geslaagde snit op H  

- en/of de ontbrekende klaveren 3-3.  

Zuids vierde klaverenkaart wordt dan immers vrij. 
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Toch is het spelen van de klaveren sterk af te raden. Er dreigt namelijk 

een heel groot gevaar in ruiten. OW mogen één keer aan slag komen, 

maar zodra ze dan A hebben weggespeeld, moeten wij onze negen 

slagen binnen hebben voordat ze wéér het woord krijgen.  

 

Daarom moeten we afzien van de misschien aantrekkelijk ogende 

klaverensnit. Er is namelijk een alternatief dat 100% ‘kans’ geeft op 

zekerheid. En dat is het naspelen van B. OW mogen H maken; daarna 

staat V in voor de negende slag.  
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30  Uitspeel vraagstuk 
 

 A 9 4 3 

 H V 5 3 

 H V 8 

 10 4 

 

 7 5 2 

 8 

 A 10 

 H V B 9 6 5 3 

 

Tegen jouw 3SA start west met 7. Hoe ga je daarmee om? Staat je 

speelplan vast? Kijk dan op het volgende blad. 
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 A 9 4 3 

 H V 5 3 

 H V 8 

 10 4 

 

 7 5 2 

 8 

 A 10 

 H V B 9 6 5 3 

 

 

Tegen jouw 3SA start west met 7. Hoe ga je daarmee om? 

 

Voordat je in noord ook maar een kaart legt, tel je je vaste slagen. Daar 

ben je snel mee klaar: vier! A en AHV. 

Je hebt dus nog vijf extra slagen nodig, en ik ga niet vragen welke kleur 

dat aantal extra slagen kan gaan opleveren. Inderdaad, de klaverenkleur. 

Wat vooral van belang is, is dat je die klaverenslagen ook daadwerkelijk 

maakt… 

Ga voor alle zekerheid nog even na, of het speelplan dat in hoofd zit, je  

van liefst zes klaverenslagen verzekert, ongeacht het tegenzitsel én 

tegenspel. Je mag je speelplan nog wijzigen zónder puntenverlies. 

. 

. 

. 

. 
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We gaan verder. Ik weet niet wat je noord laat leggen, maar oost legt B 

in de eerste slag én… als je klaveren speelt, laten OW je die slag maken; 

ze bewaren A voor de tweede klaverenslag. 

 

Maak je ook dán nog steeds zes klaverenslagen?  
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 A 9 4 3 

 H V 5 3 

 H V 8 

 10 4 

 

 7 5 2 

 8 

 A 10 

 H V B 9 6 5 3 

 

Je maakt inderdaad altijd zes klaverenslagen, en dus je contract, als je in 

noord meteen H of V speelt. Dán 10, gevolgd door 4 naar H. Je 

gaat net zolang door met de klaveren tot A valt. Daarna is A de brug 

naar de overige klaveren. 

 

Stel dat je de uitkomst van 7 neemt met 8 – omdat je gewend bent 

eerst de honneur te maken in de hand met de minste kaarten in die kleur 

– dan zet je dit contract volledig op de tocht! Oost B, je moet dus nemen 

met A. Dan klaveren, gedoken door OW, en de volgende klaveren gepakt 

met A. En dan? Dan heb je niets meer aan je klaveren.  

 

Die zes klaverenslagen lijken goed voor een overslag, maar zijn 

broodnodig als OW na A de schoppenkleur aanvallen! Je kunt dan wel 

met ruiten oversteken naar zuid, maar noords derde – hoge – ruiten is 

dan onbereikbaar! Dus zul je dan maar zes klaveren, twee ruitens en één 

schoppenslag met zekerheid maken. 

 


