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Nummer 534, 26 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone 
bridgers! 
 
Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: 
rob.stravers@upcmail.nl 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 

De Bridge Training is gratis!  
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers. Maar dan wel 
uitsluitend over reeds gepubliceerd werk! Elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
dat toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met ontvangers van de 
Bridge Training. Dat kan door loting, door het oplossen van een 
bridgevraagstuk of inzenden van een originele en/of zeer leerzame vraag. 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 
Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand a 
   1♦  pas  ??  ♠ B 7 6 5 
         ♥ 5 2 
         ♦ A B 8 7 6 
         ♣ 6 5 
 
         Zuidhand b 
         ♠ A H 4 3 
         ♥ V 3 
         ♦ H B 10 9 2 
         ♣ 6 5 
 
 Welk bod zou je doen met deze twee zuidhanden op partners 1♦-opening? 
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand a 
   1♦  pas  1♠!!  ♠ B 7 6 5 
         ♥ 5 2 
         ♦ A B 8 7 6 
         ♣ 6 5 
 
         Zuidhand b 
       1♠!!  ♠ A H 4 3 
         ♥ V 3 
         ♦ H B 10 9 2 
         ♣ 6 5 
 

Welk bod zou je doen met deze twee zuidhanden op partners 1♦-opening? 
 
Eerst je schoppenkleur 

Inderdaad, met beide zuidhanden bied je je schoppenkleur! Best even 
slikken met de 5-kaart mee in partners openingskleur. Partner kan 
naast zijn ruitenkleur ook een 4-kaart schoppen hebben. En met samen 
acht schoppens is een schoppencontract veel aantrekkelijker dan een 
ruitencontract met samen negen ruitens. Ook in een schoppencontract 
maak je je ruitenslagen; ze leveren dan echter méér op. 3♠ C is zelfs 
meer (140 punten) dan 3♦+1 (130 punten). 

 
Lekker laag 

Met zuidhand a is het wel logisch dat je slechts 1♠ biedt. Maar met 
zuidhand b… Je hebt 13 punten mee, dus voldoende voor de manche. 
Inderdaad, maar ook dan is het goed lekker laag te blijven. Daarmee 
geef je partner alle ruimte om zijn hand nader te omschrijven. Want 
veel meer dan dat hij 12- 20 punten heeft met minstens een 4-kaart 
ruiten weten we niet.  
Na partners 2e bod is het vroeg genoeg om op het gaspedaal te 
trappen. 

 
Spel 2 
 ♠ A 3 2 
 ♥ 3 2 
 ♦ H V 9 4 3 2 
 ♣ A 5 
 
 ♠ V B 4 
 ♥ A 6 5 
 ♦ B 10 8 
 ♣ H 4 3 2 
 

Tegen jouw 3SA start west met ♠8. Hoe probeer je je contract te 
maken? 
 
Ik geef een overpeinzing… 
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Spel 2  Overpeinzing 
 
 ♠ A 3 2 
 ♥ 3 2 
 ♦ H V 9 7 3 2 
 ♣ A 5 
 
 ♠ V B 4 
 ♥ A 6 5 
 ♦ B 10 8 
 ♣ H 4 3 2 
 

Tegen jouw 3SA start west met ♠8. Hoe probeer je je contract te 
maken? 
 
Natuurlijk telde je al je vaste slagen, en kwam je op het respectabele 
aantal van vier: ♠A, ♥A en ♣AH. 
 
Ook zag je de mooie ruitenkleur waarin je vijf slagen kunt ontwikkelen. 
 
Zijn er ook gevaren? Laat ik daar dit over zeggen. We mogen dankbaar 
zijn dat west niet met harten uitkwam, want daarin hebben we maar 
één opvang. 
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Spel 2  Speelplan 
 
 ♠ A 3 2 
 ♥ 3 2 
 ♦ H V 9 7 3 2 
 ♣ A 5 
 
 ♠ V B 4 
 ♥ A 6 5 
 ♦ B 10 8 
 ♣ H 4 3 2 
 

Tegen jouw 3SA start west met ♠8. Hoe probeer je je contract te 
maken? 
 
Neem de uitkomst meteen met ♠A! Dan de ruitens afdraaien, te 
beginnen met de plaatjes aan de korte kant, ♦B 10 dus, daarna ♦H en 
♦V, net zolang tot ♦A zich laat zien. Ook als ♦A pas in de derde 
ruitenslag verschijnt, is dat geen probleem. Je komt daarna altijd met 
♣A bij noords resterende vrije ruitens. 
 
Stel dat je dummy in de eerste slag laat duiken, dan zijn de rapen gaar 
als oost wint met ♠H en harten naspeelt tot ♥A van het toneel is. 
Driemaal raden met welke kleur OW dan na ♦A gaan zeuren… 
 

Voor de meer gevorderde spelers 
 
Spel 1, noord gever, niemand kwetsbaar 
  

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   4♥  pas  ??  ♠ H 9 8 
         ♥ A 6 
         ♦ H V 5 
         ♣ A V 6 5 4 
 
 Welk biedkaartje leg je met deze fraaie zuidhand na partners 4♥-opening? 
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Spel 1  De beste actie 
  
 Noord gever, niemand kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   4♥  pas  pas!!  ♠ H 9 8 
         ♥ A 6 
         ♦ H V 5 
         ♣ A V 6 5 4 
 
 Welk biedkaartje leg je met deze fraaie zuidhand na partners 4♥-opening? 
 

Laat één ding duidelijk zijn, als partner noord een hartenmanche in handen 
heeft opent hij beslist niet preëmptief met 4♥. Dan mag je op een sterke 
opening rekenen, zelfs als de puntenkracht dan onder de 20 punten zou 
liggen.  
Je mag rekenen op een achtkaart harten, en dan heb je het wel zo ongeveer 
gehad. Dus geen enkele slem-aspiratie. 
 

 
Spel 2 
 
 Oost gever, allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1♠  2♣ 
 4♠  pas  pas  pas 
 
    Partner noord 
 
 Dummy west    Leider oost 
 ♠ H V 5 4 
 ♥ H 7 6 
 ♦ H 7 6 
 ♣ B 9 7 
    Jouw zuidhand 
    ♠ A B 9 
    ♥ 8 5 
    ♦ 9 5 4 
    ♣ A H V 8 3 
 

Tegen 4♠ speel jij achtereenvolgens: ♣A, ♣H en ♣V. 
Leider oost troeft jouw ♣V en speelt dan ♠2 voor. Welke schoppenkaart speel 
jij bij? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 
 Oost gever, allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1♠  2♣ 
 4♠  pas  pas  pas 
 
    Partner noord 
 
 Dummy west    Leider oost 
 ♠ H V 5 4 
 ♥ H 7 6 
 ♦ H 7 6 
 ♣ B 9 7 
    Jouw zuidhand 
    ♠ A B 9 
    ♥ 8 5 
    ♦ 9 5 4 
    ♣ A H V 8 3 
 

Tegen 4♠ speel jij achtereenvolgens: ♣A, ♣H en ♣V. 
Leider oost troeft jouw ♣V en speelt dan ♠2 voor. Welke schoppenkaart speel 
jij bij? 
 
Het dilemma gaat tussen hoog of laag bijspelen. 
 
We verplaatsen ons even in de huid van de leider… 
 
Met wat we zelf aan schoppenkaarten kunnen zien kijkt leider oost tegen het 
volgende schoppenplaatje aan: 
 

Dummy west  Leider oost 
♠ H V 5 4   ♠ 10 7 6 5 3 

 
Het ligt voor de hand dat leider oost zal hopen op ♠A bij zuid. Door tweemaal 
vanuit zuid naar ♠HV te spelen geeft de leider dan maar één schoppenslag af. 
We weten ook dat dit plan gaat lukken, want ♠A zít gunstig voor de leider. 
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Spel 2  het beste tegenspel 
 
 Oost gever, allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1♠  2♣ 
 4♠  pas  pas  pas 
 
    Partner noord 
 
 Dummy west    Leider oost 
 ♠ H V 5 4 
 ♥ H 7 6 
 ♦ H 7 6 
 ♣ B 9 7 
    Jouw zuidhand 
    ♠ A B 9 
    ♥ 8 5 
    ♦ 9 5 4 
    ♣ A H V 8 3 
 

Tegen 4♠ speel jij achtereenvolgens: ♣A, ♣H en ♣V. 
Leider oost troeft jouw ♣V en speelt dan ♠2 voor. Welke schoppenkaart speel 
jij bij? 
 
Leg meteen ♠A en speel klaveren na! 
 

   Noord 
   ♠ B 9 
Dummy west   Leider oost 
♠ H V 5 4    ♠ 10 8 7 6 5 
   Zuid 
   ♠ - 
 

De leider kan dummy jouw klaverennaspel weer laten troeven, maar onze 
partner noord kan dat nu ook! En als noord dat met ♠B doet, is de leider 
down.  
 
Met jouw tegenspel geef je de leider een extra optie, dus ook een extra kans 
om het verkeerd te doen. Want áls hij hoog voortroeft, zit jij met jouw ♠B en 
♠9 op rozen! 
 
Het mooie van dit spel: geef de leider een extra keus, des te groter de kans 
dat hij de verkeerde keus maakt! Als je in de eerste schoppenslag ♠9 had 
bijgespeeld, wint de leider de slag met ♠V, waarna het het niet meer 
verkeerd kan doen: in een andere kleur naar de hand om dan weer een lage 
schoppen naar ♠H te spelen…
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Lezers Mailen 
 
Wel of niet alerteerlplichtig 

Mag ik een klein vraagje stellen. 
 
Ik      Partner 
1♣* (minimaal 2-kaart)  1♦* Ontkent 4-kaart hoog 
1SA (hoge 4-kaart mogelijk) 
 
 
1♣ en 1♦ alerteren wij; 1♣ omdat een 2-kaart klaveren mogelijk is; 1♦ 
omdat dit bod alleen iets zegt over de hoge kleuren: geen hoge 4-kaart.  
 
Na 1♦ van partner zal ik mijn eventuele hoge 4-kaart niet noemen; 
partner heeft immers al een 4-kaart ♥ en ♠ ontkend. 
Mijn 1SA-rebid sluit daarom niet een hoge 4-kaart uit. 
 
Moet dit 1SA-rebid ook worden gealerteerd? 
 
Lijkt op Walsch moet 1SA dan ook/worden  gealerteerd? Zo ja, wat is dan 
het verschil? 

 
Kleine vraagjes zijn het gevaarlijkst…  
 

Ja, deze 1SA is - net als in Walsh - alerteerplichtig. Argeloze tegenstanders 
zullen anders toch gemakkelijk kunnen denken dat 1SA een hoge 4-kaart 
ontkent. En daar is geen sprake van. 
 
Leuk tintje van Walsh is dat als de 1♣-openaar na partners 1♦ tóch 1♥ of 1♠ 
biedt, hij daarmee inderdaad een 4-kaart belooft in die hoge kleur, mét een 
5-kaart klaveren… Dat kan voor de partner een heel prettige wetenschap zijn. 
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Biedvraagstuk 
Ik zou u een biedprobleem willen voorleggen wat voorkwam op een 
gezellige middag huiskamerbridge. Een middag overigens waarop wij ook 
na proberen te gaan wat bij het bieden en het afspelen goed dan wel fout 
is gegaan. 
 
Dat het op onderstaand spel fout gegaan is, is wel duidelijk, maar hoe 
moet het dan wel. 
 
Noord/ ♠ H V 10 8 5 
Allen  ♥ V 10 8 
  ♦ A V 2 
  ♣ H 9 
♠ 9 2    ♠ A B 3 
♥ 7 4    ♥ H 6 2 
♦ 10 8 5 3   ♦ H B 9 4 
♣ B 8 7 6 3   ♣ A V 5 
  ♠ 7 6 4 
  ♥ A B 9 5 3 
  ♦ 7 6 
  ♣ 10 4 2 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♠  doublet pas 
2♣  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
Voor Oost was met name het 2♣ van west een discussiepunt, zijn 
uitspraak:  Met 1 punt pas ik altijd op een informatiedoublet. 
Wellicht was 1SA i.p.v. doublet een betere optie voor Oost. 

 
Antwoord 

Oosts doublet: uitstekend.  
1SA belooft immers 15-17 punten en oost heeft er meer . 
Toegegeven, één puntje maar, alhoewel ♠ABx natuurlijk wel goed voelt 
na noords 1♠-opening. 

 
Wests 2♣: subliem! 

Na partners doublet mag je alleen passen als je verwacht dat het 
gedoubleerde contract ook echt down zal gaan. Dus hoe zwakker de 
hand van west, des te noodzakelijker het is dat hij partners doublet 
opheft met een bod. Dus ook met één punt of minder! Een nieuwe kleur 
zonder sprong belooft 0-8 punten. Met 9 punten bied west zijn kleur 
met een sprong. 
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Oosts 3SA: fout! 
Overigens raakt oost met zijn uitspraak zelf al de kern van het 
probleem. Want als oost zich realiseert dat west niet mag passen, en 
dus ook zeer zwak kan zijn, zal hij beslist niet voor 3SA kiezen. 
Deze wetenschap sluit het 3SA-bod uit. Wat dan wél? 
 
We onderscheiden twee soorten doubletten. Eén met normale kracht en 
een zeer sterk doublet. 

• Met normale kracht moet je elk bod van partner kunnen 
verdragen, omdat je daarop zal moeten passen! Dus minstens 
een 3-kaart in alle ongeboden kleuren. 

• Een sterk doublet, minstens 18 punten bij een SA-hand en 
minstens 16 punten bij een hand, geschikt voor een troefcontract. 
Alleen met die kracht mag je in de volgende ronde nog iets doen. 
Met zo’n superdoublet hoef je ook niet in alle ongeboden kleuren 
minstens een 3-kaart te hebben, juist omdat je nog een keer actie 
neemt. Partners bod zal dan niet per definitie een eindbod zijn. 

 
Wat moet oost dan wél doen? 

Oost is sterk genoeg voor nog een biedronde.  
Omdat elke andere actie dan pas al extra kracht belooft, kan dat - 
gelukkig - zonder sprong. Oost kan dus rustig 2SA bieden. Ook dan is 
zijn kracht bekend, waarna west met een punt of 7-8 de manche beslist 
zal uitbieden. Stel dat west 9 punten had gehad met dezelfde verdeling, 
dan had west 3♣ geboden. En oost had het dan veilig kunnen afmaken 
op 3SA. 

 
Nog even ter illustratie en voor het begrip 

 
 West  Noord Oost  Zuid 
A     1♦  doublet 
 1♥  pas  pas  1SA 
 
 
B West  Noord Oost  Zuid 
     1♦  doublet 
 Pas  1♥  pas  2♥  
 
In biedserie A belooft zuid minstens 18 punten. Met minder loopt hij 
het risico dat hij zijn hoofd op een hakblok legt! 
 
In biedserie B belooft zuid troefsteun, maar… ook minstens punten! 
Met minder zou hij passen omdat partner noord maximaal 8 punten 
belooft. Met 9 punten zou hij 2♥ hebben geboden! 
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Reactie op De Spelregels in Bridge 
Onderstaande uitleg over ‘kaarten in de verkeerde richting’ trof ik aan in ‘Bridge’ sept. 
2011. 

 
In dit artikel begrijp ik de ‘Ongeoorloofde Informatie’ voor de leider niet. 
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Antwoord Rob: 

   Dummy 
   ♣ A V 
     ♦ 2 
 ♣ 6 4    ♣ H   
 
   ♣ 3 2 
 
De leider zit in 3SA, is zelf aan slag en heeft na de 11e slag volgens zijn 
neergelegde kaarten zeven slagen gemaakt.  
 
Hij heeft zijn kaart van de eerste slag ten onrechte als verloren slag 
neergelegd; hij hoeft dus nog maar één slag te maken. Voordat hij aan de 
voorlaatste slag begint, zegt dummy: ‘Je hebt de eerste kaart verkeerd 
liggen.’ 
 
Dat zou je kunnen zien als een vorm van ongeoorloofde informatie. ‘Partner 
je kunt beter niet snijden dan het risico nemen om down te gaan.’ 
 
En zo zouden tegenspelers elkaar eveneens kunnen ‘helpen’. 
 

Siger: 
Ik ben het geheel eens met Rob.  
Kijk, in de spelregels staat wat mag en niet mag. Als een speler informatie 
over tafel gooit in welke vorm dan ook (een opmerking, uitroep, een 
opgetrokken wenkbrauw of iets anders), waar dat in de spelregels niet 
expliciet is toegestaan, dan spreken we van OI. En vervolgens moet partner 
uit zijn alternatieven (zo die er zijn) kiezen zonder ook maar de indruk te 
wekken dat die keuze is geïnspireerd door de OI.  
  
Het voorbeeld van Rob is leuk bedacht.  
  
Een ander voorbeeld. Een tegenspeler speelt in viertallen 3SA tegen en heeft 
al vier slagen de tegenspelende partij liggen als hij aan slag is, terwijl het in 
werkelijkheid slechts drie slagen zijn. Hij heeft nog een aas in handen en 
denkt, als ik nu de aas speel is het contract één down. Partner zegt nu 
voordat deze speler de aas wil spelen, dat hij de eerste slag fout heeft liggen. 
Dan speelt hij de aas niet en gaat het contract één down.  
Nu, die opmerking van partner is OI. Het spelen van de aas is een logisch 
alternatief en we schrijven daarom 3SA precies gemaakt, want de leider 
maakt nu de heer in die kleur.  
 


