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Bridge Service 

Nummer 578, 21 augustus 2014 
 
Redactie: 

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

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers 
(voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 

 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

Wat is oetsen? 
 

    Oetsen 

    

oet·sen 
overgank. werkw.; oetste; h. geoetst 
(1901-1925) <Du., Jidd. uzen <Pools uciecha (lol ten koste van anderen) 

   
 

woordvormen 

   
 

dubbelgangers 

      

 
 

1 · (Bargoens) nemen 

  1 a Bedriegen 

  1 b Foppen 
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Deze tekst uit Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal  spreekt voor 
zich. 
 
De komende vijf Trainingen staan in het teken van de oetskunst! 
 
In deze aflevering kun je toetsen hoe gemakkelijk je te oetsen bent. 
 
Omdat het om eenvoudige speelsituaties gaat, maken we in dit nummer geen 
onderscheid tussen minder en meer ervaren bridgers.  
 
Pak de vraagstukken aan zoals je dat ook aan de bridgetafel zou doen. Met een 
luisterend oor voor wat is geboden, of juist niet, met oog voor de kaarten die je ziet 
én met een gezonde portie argwaan!   
 
 

Oetstoets 
 
Spel 1, Noord gever, allen kwetsbaar 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  1♥ (5-krt hoog) pas  pas 
3SA  pas   pas  pas 

 
Partner noord start met ♥4; leider west laat dummy ♥B leggen. Welke 
zuidelijke hartenkaart leg jij?   
 
Leider west   Dummy oost 

      ♠ H 4 
      ♥ B 10 2 
      ♦ 10 9 8 7 
      ♣ 5 4 3 2 
    

Zuidhand 
   ♠ 8 7 6 5  
   ♥ H 8 5 3 
   ♦ B 4 3 
   ♣ 9 8 
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Spel 1  Het juiste tegenspel 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  1♥ (5-krt hoog) pas  pas 
3SA  pas   pas  pas 

 
Partner noord start met ♥4; leider west laat dummy ♥B leggen. Welke 
zuidelijke hartenkaart leg jij? 

 
♠ A B 3 2 
♥ V 9 7 6 4 
♦ H V 2 
♣ 10  

 ♠ V 10 9    ♠ H 4 
 ♥ A     ♥ B 10 2 
 ♦ A 6 5    ♦ 10 9 8 7 
 ♣ A H V B 7 6   ♣ 5 4 3 2 
   ♠ 8 7 6 5  
   ♥ H 8 5 3 
   ♦ B 4 3 
   ♣ 9 8 
 

Door jouw pas weet partner noord niet dat je een 4-kaart harten mee hebt. 
Daarom is het van groot belang dat je een kaart bijspeelt waarmee je vertelt 
dat partner gerust nog een keer harten kan spelen zodra hij weer aan slag 
komt. Als je met een lage kaart aanseint, speel je ♥3 bij. En als je met een 
hoge kaart aanseint, leg je … ♥8!  
 
Je legt in géén geval ♥H. Want met vijf hartens bij partner, drie bij dummy, 
vier in jouw hand én wests 3SA-bod, wist je al vóórdat de leider dummy ♥B 
liet leggen, dat de leider zelf ♥A-sec heeft. Dankzij dit telwerk en het duiken 
van de eerste hartenslag, kun je met partner vier hartenslagen maken nadat 
partner aan slag komt met ♠A, of jij met ♦B. 
 
De leider probeerde jou te oetsen met dummy’s hoge harten. Als jij je 
inderdaad had laten beetnemen door ♥H te leggen, had dummy’s ♥10 een 
streep door jullie vier hartenslagen gehaald! 

 
Spel 2 
 Na 1SA - 3SA mag jij 3SA spelen. ♠ 4 3 2 

♥ H 3 2 
♦ H 10 9 8 
♣ A 8 7 6 
 
♠ A 5 
♥ A V 4 
♦ A 7 6 5 4 
♣ H 3 2 

West start met ♠H; jij duikt. West speelt dan ♠V; voor jouw ♠A. 
Jij slaat ♦A; west ♦2 en oost ♦V. Hoe ga je verder met de ruitenkleur?  
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Spel 2  De kansrijkste aanpak 
 
 Na 1SA - 3SA mag jij 3SA spelen. ♠ 4 3 2 

♥ H 3 2 
♦ H 10 9 8 
♣ A 8 7 6 
 
♠ A 5 
♥ A V 4 
♦ A 7 6 5 4 
♣ H 3 2 

West start met ♠H; jij duikt. West speelt dan ♠V; voor jouw ♠A. 
Jij slaat ♦A; west ♦2 en oost ♦V. Hoe ga je verder met de ruitenkleur?  

 
Een bijzonder interessant vraagstuk, waar ikzelf tot voor kort nog helemaal 
verkeerd mee omging!  
 
We weten dat met Vxxx buiten boord, aas-heer slaan (iets) kansrijker is dan 
snijden op de vrouw. 
  
In dit spel missen we ♦VBxx.  
In de eerste ruitenslag valt onder ♦A bij oost ♦V. Dat kán een oets zijn; veel 
spelers leggen graag ♦V als ze ♦VB-sec in handen hebben. Maar er zijn ook 
spelers die van ♦VB standaard ♦B bijspelen of dat juist afwisselen. 
 
Na het vallen van ♦V zijn er twee mogelijkheden: 

• Oost had ♦V sec en west dus ♦Bxx. 
• Oost had ♦VB-sec. 

 
Als oost ♦V-sec had, moeten we nu over west snijden op ♦B. 
Als oost speelde van ♦VB moeten we niet snijden maar ook ♦H slaan. 
 
Oost kan kiezen tussen het bijspelen van ♦V en ♦B. En we zijn het erover 
eens dat het bijgespeelde plaatje geen enkele garantie geeft op ♦VB-sec. 
 
Oost kan ook geen keus hebben, omdat hij ♦V- of ♦B-sec heeft. Ook dán valt 
onder ♦A één van deze plaatjes. 
 
Omdat het bijgespeelde plaatje in wezen niets zegt over de werkelijke 
verdeling, hebben we maar één handvat voor de meest kansrijke speelwijze: 
de kansberekening! 
De kans dat een speler de boer of vrouw sec heeft, is volgende de 
kansberekening haast tweemaal groter dan dat een speler precies VB-sec 
heeft. 
 
En dat betekent dat ná het vallen van ♦V óf ♦B, de snit over west de 
kansrijkste speelwijze is! Blijkt oost dan toch ♦B te hebben, dan zijn er twee 
blije bridgers. Oost omdat hij denkt jou te hebben geoetst, en jij omdat je 
koos voor de kansrijkste speelwijze. 
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Spel 3 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1SA  pas 
 2♦*  pas  2♥*  pas 
 3SA  pas  4♥  pas 
 pas  pas 

 
* 2♦:    Jacoby; belooft minstens een 5-kaart harten.  
* 3SA: voldoende kracht voor de manche; oost mag kiezen tussen 3SA en 
    4♥.  
 
Jij start met ♠6. De leider wint de slag met ♠H en speelt dan ♣9 voor. Wat 
doe je, duiken of dekken? 

 
Dummy west    Leider oost 
♠ A V B 
♥ H B 10 6 5 
♦ 10 4 3  
♣ 2   
   Jouw zuidhand 
    ♠ 7 6 5 
    ♥ 4 3 
    ♦ H 9 8 7 
    ♣ A 6 4 3 
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Spel 3 
 
jij start tegen oosts 4♥-contract met ♠6. De leider wint de slag met ♠H en 
speelt dan ♣9 voor. Wat doe je, duiken of dekken? 

 
♠ 10 4 3 2 
♥ 9 8 7 
♦ A V 6 
♣ 8 7 5 

Dummy west  Leider oost 
♠ A V B   ♠ H 9 8 
♥ H B 10 6 5  ♥ A V 2 
♦ 10 4 3   ♦ B 5 2 
♣ 2    ♣ H V B 10 9 

   Jouw zuidhand 
    ♠ 7 6 5 
    ♥ 4 3 
    ♦ H 9 8 7 
    ♣ A 6 4 3 
 

Een beroemd oetspatroon. Leider oost telt vier mogelijke verliezers: drie 
ruitenverliezers en ♣A. De enige kans om een klaverenverliezer te voorkomen 
is een zuidspeler met ♣A  , die verwacht dat partner noord zich met een 
lagere klaverenkaart zal ontfermen over het negentje … 
 
En jij weet al – met jouw net gegeven antwoord – of de leider in die opzet is 
geslaagd. 
 
Tip van Anton Maas: 

Als de leider in de dummy ♠V of ♠B legt, zou noord een hoge 
schoppen als Lavinthal kunnen bijspelen, om het wat gemakkelijker te 
maken voor partner. Een onnodige hoge kaart toont interesse in de 
hoogste van de twee overige bijkleuren. In dit spel ruiten. 
 
Waarom geen distributie- of aanmoedigenssignaal? 
Als een aan/afsignaal niet aan de orde is, kun je een distributiesignaal 
geven.  
En als ook een distributiesignaal geen zin heeft, zoals in dit spel met 
♠AVB, kun je beter aangeven welke kleur je het liefst nagespeeld wilt 
hebben. Dus een hoge schoppen zegt: ruitenswitch is okay, een lage 
schoppen is: van mij hoeft ruiten niet zo nodig. 

 



Bridge Service, Bridge Training 578, 21 augustus 2014, rob.stravers@upcmail.nl    7 
 

Spel 4 
Na 1SA – 3SA kom jij uit met ♥B; dummy ♥3, partner ♥5 en de leider ♥A. 
 
De leider speelt schoppen naar ♠A en dan ♣V, partner en leider laag, voor 
jouw ♣H. Met welke kaart begin je de 4e slag? 
 
Dummy west    Leider oost 

♠ A V 2 
♥ 4 3  
♦ 8 7 6 
♣ V B 10 9 6 

   Jouw zuidhand 
  ♠ 7 5 3 
  ♥ H B 10 7 6 
  ♦ H 10 9 
  ♣ H 8 
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Spel 4 
Na 1SA – 3SA kom jij uit met ♥B; dummy ♥3, partner ♥5 en de leider ♥A. 
 
De leider speelt schoppen naar ♠A en dan ♣V, partner en leider laag, voor 
jouw ♣H. Met welke kaart begin je de 4e slag? 
 
   Partner noord 
   ♠ 10 9 6 4 
   ♥ 9 8 5 
   ♦ A V 4 3 
   ♣ 7 2 
Dummy west    Leider oost 

♠ A V 2    ♠ H B 8 
♥ 4 3     ♥ A V 2 
♦ 8 7 6    ♦ B 5 2 
♣ V B 10 9 6   ♣ A 5 4 3 

   Jouw zuidhand 
  ♠ 7 5 3 
  ♥ H B 10 7 6 
  ♦ H 10 9 
  ♣ H 8 
 

Een bijzonder lastig dilemma. Als de leider jouw uitkomst met ♥V had kunnen 
nemen, had hij dat wel gedaan, zou je kunnen denken …  
En dat maakt het heel aantrekkelijk om de hartenaanval voort te zetten met: 
♥6 naar partners ♥V, waarna jij je overige hartens maakt. 
 
Met dat beeld voor ogen komt het extra hard aan als de leider ♥V blijkt te 
hebben en door jouw hartennaspel zijn contract maakt.  
 
Leider oost zag de (ruiten)bui al hangen. Als hij de eerste slag met ♥V had 
gewonnen, kon hij er donder op zeggen dat als ♣H mis zat, zuid zijn geluk in 
een andere kleur zou beproeven. En met wat er op tafel ligt kan dat dan 
alleen maar ruiten zijn.  
 
Jij bent de enige die weet of deze actie van leider oost succes had. En als je 
inderdaad bent geoetst, vraag je je natuurlijk af of je dat had kunnen weten. 
Dat hangt helemaal af van hoe serieus je jouw partner neemt. Als hij met zijn 
bijgespeelde kaart niet aangeeft dat hij graag de hartenkleur doorgespeeld 
ziet, heb je alle reden voor een flinke dosis argwaan. Vooral een spel als dit 
onderstreept de noodzaak van signaleren. 
 

Spel 5  ♥ H B 3 
  
   ♥ A 9 7 6 
 Je hebt vier hartenslagen nodig om je contract te maken. 

 
Vanuit zuid speel je ♥6 naar ♥B (west ♥2; oost ♥4).  
Je slaat ♥H (oost ♥5; west ♥V).  
Hoe verder? 
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Spel 5 
   ♥ H B 3 
 ♥ V 10 2   ♥ 8 5 4  
 
   ♥ A 9 7 6 
  

Je hebt vier hartenslagen nodig om je contract te maken. 
 
Vanuit zuid speel je ♥6 naar ♥B (west ♥2; oost ♥4). 
Je slaat ♥H (oost ♥5; west ♥V).  
Hoe verder? 
 
Nadat ♥B de slag won is de verblijfplaats van ♥V bekend. West weet dat ook, 
en is zo realistisch om uit te sluiten dat ♥V nog een slag zal maken als hij op 
♥H braaf zijn nog onbekende kaart, ♥10, bijspeelt. De leider kan het dan niet 
meer verkeerd doen. 
 
Door in de tweede slag ♥V te ‘offeren’ schenkt hij daarmee de leider een kans 
om het wél verkeerd te doen, door over oost te snijden op ♥10… 
 
Je kunt wests handelwijze zien als een oets. Maar nog meer als een 
belangrijke tip: ruim een reeds bekende kaart op als die anders toch kansloos 
is. Schenk de leider nieuwe kansen om het finaal verkeerd te doen!  
 

Lezers Mailen 
Ik speel nog niet zo lang (2½ jaar) en ben al een aantal keren tegen het 
volgende probleem opgelopen: 
  

Ik  
West  Noord Oost  Zuid 
1♣  1♦  pas  pas 
1SA  pas  ??? 
 
Ik 
1♦  pas  1♠  pas 
2SA  pas  ??? 
 

Mijn SA-rebid belooft in beide biedseries 18-19 punten. 
Kan mijn partner in beide biedseries Stayman en Jacoby gebruiken?  
Op de club wordt verschillend gedacht: de een zegt natuurlijk en de ander 
nee natuurlijk niet. 
 
Kun je licht brengen in mijn duisternis? 
Rob: 

Een leuke vraag. Leuk omdat verschillende antwoorden mogelijk zijn. 
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Mijn antwoord luidt: kies voor het vervolg dat jou en jouw partner het 
beste gevoel geeft! Dat is veel belangrijker dan wat anderen wel of juist 
niet vinden. 
  
En bij twijfel spreek je met je partner een proefperiode af. Eerst de ene 
invulling, totdat die – pak weg – vijf keer is voorgekomen, en daarna de 
andere vijf keer. Pas dan maak je een keus. Per keer dat deze situatie 
voorkomt kijk je naar het resultaat én naar de mogelijke gevolgen van 
de andere aanpak. 
  
Maar … ik vroeg Bep Vriend en Anton Maas hoe zij met deze twee situaties 
omgaan. 

 
Bep & Anton: 

Wij vinden het van iemand die nog betrekkelijk kort bridge speelt hele 
goede vragen. 
1)   1♣  (1♦)  pas  (pas) 
      1SA   (pas)  ??? 
 
Wijzelf spelen elk bod op tweehoogte om te spelen [Rob: als 
eindcontract] en het cuebid (hier 2♦) als enige forcing bod. 
Je kunt ook Stayman en Jacoby spelen. Stayman zul je zeer zelden 
doen. Immers, je kon over 1♦ niet bieden, om dan nu een 4-4 fit te 
zoeken terwijl je geen manche interesse hebt is niet zo praktisch. Je 
zou  ♠ Bxxxx 
 ♥ 10xxxx 
 ♦ x 
 ♣ xx  
kunnen hebben, dan is 2♣ Stayman kunnen bieden natuurlijk erg 
prettig.  
2)  1♣  (pas)  1♦/♥/♠   (pas) 
 2SA   (pas)  ??? 
 
Wij zouden nu zeker conventies spelen. Zowel om nog een 4-4 fit hoge 
kleur te ontdekken, een 5-3 fit hoge kleur als je 1♥/♠ hebt geantwoord 
of soms als slemonderzoek. 
Je kunt spelen dat 3♣ een relay is en om nadere info vraagt, dat is het 
meest gebruikelijk. Een nieuwe kleur, ipv 3♣, is dan echt en manche 
forcing en geeft tenminste een 5-4 verdeling aan. Je kleur herhalen is 
het enige bod dat niet forcing is bijvoorbeeld: ♠ xxx 
        ♥ Bxx 
        ♦ VBxxxx 
        ♣ x  
(je hebt dan vanwege je korte klaveren en lange kleur geboden). 
Dit spelen wij zelf, is niet te ingewikkeld en bevalt ons goed. 
Alternatief is iets met transfers te spelen. Dat kan zeker maar is wel 
wat lastiger. 
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Biedvraag 
Afgelopen maandag hadden wij een interessant spel tijdens de drive. Het lag 
zo: 
  
 W/Allen  ♠ V 9 7 3 
   ♥ A B 8 5 4 
   ♦ H 8 5 7 
   ♣ - 
♠ B 6      ♠ 10 8 
♥ 7 6 2     ♥ V 9 
♦ 6      ♦ V B 10 4 2 
♣ H B 8 7 6 4 3    ♣ V 10 5 2 
   ♠ A H 5 4 2   
   ♥ H 10 3 
   ♦ A 9 3 
   ♣ A 9 
  
Aan onze tafel ging de bieding zo: 
 
West  Noord Oost  Zuid  
3♣  pas  pas  3♠ 
pas  4♠  pas  pas 
pas 
  
Het resultaat: 4♠ + 3. 
(Bij navraag bij andere spelers ben ik niet veel wijzer geworden van de 
biedtechnieken...) 
  
Het algehele spelresultaat: 
  
Spel 20 ---------------------- Score ---- 
Nz/Ow L  Bod  Contr      Nz    Ow 
9/10    N  7♥     -1        -100     ~ 
5/ 4     N  4♠     +3        710     ~ 
2/ 3     N  4♠     +3        710     ~ 
6/ 7     N  4♥     +3        710     ~ 
11/14  O  5♣!     -4         ~    -1100 
13/ 8   N  4♠     +2        680     ~ 
12/ 1   N  5♥     +2        710     ~ 
  
Iedereen speelt de manche, maar als je 7 biedt, haal je het niet. En uitnemen 
had dus geen zin... Maar dat even terzijde. 
Hoe komen NZ in het juiste contract (samen 28 punten, negen hartens en een 
renonce bij N), ongeacht een al of niet opening van 3♣ door West. 
  
Weet jij hoe het bieden zou hebben moeten gaan? 
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Rob: 

Laat mij eerst uitgaan van de werkelijkheid: West opent 3♣! 
 
Dan zou ik met deze noordhand een doublet geven! En dat kan zuid 
toch wel vleugels geven. Zuid mag immers aannemen dat noord 
openingskracht heeft en elke reactie van zuid kan verdragen. Als noord 
alleen interesse had gehad in één kleur, had hij die kleur kunnen 
bieden. Want ook 3♦, -♥ of -♠ belooft naast die lengte openingskracht. 
 
Ja, en als ik dan samen minstens 31 punten verwacht, en - mede 
dankzij wests 3♣-opening - aansluiting in de rode kleuren, zal ik zeer 
waarschijnlijk kiezen voor 6♠.  
 
Iets rustiger is 4♣. Minstens mancheforcing. Na noords  ??? 4♦ of 4♥ 
gevolgd door 4♠, mag noord bij mij extra kracht verwachten; anders 
had ik net zo goed meteen 4♠ kunnen bieden…  
 
Alle mogelijke misverstanden vrezend, gaat mijn voorkeur toch uit naar 
het directe 6♠-bod.  
 
En als west niet opent met 3♣? 

Dan zou noord kunnen beginnen met een pas, om na zuids 1♠-
opening 4♠ te bieden. Ook dan kunnen er bij zuid mooie 
gedachten gaan ontstaan. Met alle azen binnen het team is 6♠ 
redelijk kansrijk… 

 
Kees Tammens: 

Een interessant spel. 
 
Noord heeft al een informatiedoublet op 3♣; pas kan wel, maar is 
passief. 
Na doublet door noord of pas heeft oost alle aanleiding om zelfs 
kwetsbaar direct een verhoging naar 4♣ of 5♣ te doen. Een grap na 3♣ - 
pas - als 3♠ of 3SA kan ook goed uitpakken. 
 
Na 3♣ - doublet - pas/4♣/5♣ - gaat zuid niet minder dan 6♠ bieden. 
Na 3♣ - pas - pas - heeft zuid de sterkste hand aan tafel: 3♠ is 
onvoldoende: beginnen met doublet is aangewezen. 
Na doublet heeft noord - als deze met pas is begonnen - opeens een 
super hand. ik stel het bod van 5♣ voor: dat kan haast niet iets anders 
dan een renonce klaveren plus steun voor drie kleuren, aangeven. Zuid 
heeft een uitzonderlijk goede hand en zal dan wel 6♠ bieden. 
Groot slem is aardig maar je moet nog steeds ♥V de goede kans op 
snijden. 
 
Ik gooi het in de juniorentraining 

 
NB: Ik heb medelijden met het paar dat -1100 ging in 5♣, om later te 
ontdekken dat geen enkel NZ-paar slem heeft gebonden (het ene paar dat dit 
wel deed zat in 7 en sneed kennelijk ♥V over de preëmptieve 3♣-opening. 
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Heerboer? 

  Dummy 
  ♥ H B 2 

 
 West    Oost 
 ♥ 6    ♥ V 10 5 
 
West speelt een Harten voor en nu zegt leider Zuid: “Boer” tegen Dummy. 
Dummy verstaat ook ‘Boer’ en speelt deze. 
Oost speelt een kleintje bij omdat hij “Heer” heeft verstaan, evenals West 
die ook “Heer” verstond. 
 
Oost stelt nu dat hij “Heer” heeft verstaan, anders had hij wel ♥V 
gespeeld. 

 
Ron: 

Leider zegt "boer" en dummy verstaat "Boer" en dummy speelt "Boer". 
En nu speelt tegenspeler een kleintje omdat hij "Heer" heeft verstaan. 
Wat zijn partner heeft verstaan mag misschien wel aardig zijn, maar is 
voor deze situatie niet belangrijk. 
Een gespeelde kaart mag niet worden teruggenomen, tenzij er 
omstandigheden zijn die dit wel mogelijk maken. Die omstandigheden 
staan in artikel 47. 
En volgens mij zijn er geen omstandigheden die in aanmerking komen. 
 
Daarnaast mag je je afvragen of beide tegenspelers wel zitten op te 
letten, want als je "Heer"  verstaat en de dummy legt de Boer neer, dan 
maak je daar op z'n minst meteen een opmerking over. En dat mogen 
beide tegenspeler doen, maar kennelijk doet geen van twee dat. 
En nadat je "Heer" hebt verstaan en de boer wordt gelegd zie je dus 
kennelijk niet dat er iets anders ligt en gooi je gewoon een kleintje bij. 
Ja, dan zegt artikel 74 dat je wel voldoende aandacht voor het spel 
moet hebben (74B1) en dat je niet al vooraf een kaart klaar moet 
houden (74B3). Misschien wat ver gezocht, maar voor het verkeerd 
verstaan van een kaart die de leider roept, kan je de leider niet 
verantwoordelijk houden. Als je het niet of niet goed verstaat, vraag je 
een herhaling en ga je niet spontaan een kaart spelen die volgt op een 
kaart in de dummy die anders is dan wat je gehoord hebt. 
 
Wat mij betreft is dus de 5 gespeeld en mag niet teruggenomen 
worden. 
 

Alles onthouden noodzakelijk? 
Ik heb ‘mijn  eerste’ Bridge Training doorgelezen. Ik vind het erg interessant 
maar ook erg moeilijk. 
Hoe moet je het toch allemaal onthouden?!?! 
Maar ik wil graag de volgende ontvangen, ik kijk er naar uit. 
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Rob: 
Het is beslist niet nodig om dat allemaal te onthouden, hoor. Ik doe dat 
tenminste niet! 
 
Je pikt er alleen uit waar je op dat moment aan toe bent. Bridge doe je 
immers alleen maar voor de ontspanning, toch?  
 

Drie vragen tegelijk 
In jouw mail betreffende BVB, vraag 7, schrijf je  
  
Vraag 7 

Na de laatste pas moeten de biedkaartjes: 
 
c. worden opgeruimd zodra duidelijk is dat geen van de spelers ze nog  
    wil bekijken. 

 
Gids voor bridge: pagina 21 
Spelregels: is nergens heel strikt geregeld.  
De Weko is van plan om in een volgende druk van het 
spelregelboekje duidelijkheid te scheppen. Geheel in de lijn van 
antwoord c.  

  
Ik wil graag weten wat WeKo betekent. Wil je me dat mailen?  
 
Tijdens bridge-drives ben ik er op gewezen dat ik in de biedbakjes niet het 
laatst geboden bod, ter herinnering, schuin mag zetten. Volgens jouw 
antwoord zou dat dus wel mogen, tot nu toe. Klopt dat? 
 
Rob: 

Over het opruimen van de Biedkaartjes is inmiddels duidelijkheid 
verschaft! Als je klikt op het digitale spelregelboekje op de site van de 
NBB, Diversen, Biddingboxreglement, Algemene opmerking, lees je: 
Opmerkingen 

1. Opmerking 1: algemeen.  
Biedkaartjes weghalen 
Omtrent het laten liggen van de biedkaartjes totdat is uitgekomen is er formeel niet 
meer geregeld dan wat in de appendix in het spelregelboekje staat: 
Totdat de biedkaartjes van tafel gehaald zijn, kan een speler een herhaling van het 
biedverloop verkrijgen door de biedkaarten te bekijken. 
Die moeten er dan alleen nog wel liggen. De Weko vindt daarom: 
Spelers moeten de biedkaartjes laten liggen totdat duidelijk is dat de tegenstanders 
het biedverloop in zich hebben kunnen opnemen en geen verdere vragen meer 
hebben. Dat zal na een ingewikkeld biedverloop langer zijn dan na een simpel 1SA-
3SA. Vanwege dit verschil hebben we in de regels niet vastgelegd dat de 
biedkaartjes altijd moeten blijven liggen totdat er is uitgekomen.  

De ervaring leert dat men dan alleen de regel onthoudt maar niet de reden waarom. 
En daar gaat het bij dit soort kwesties nu juist om. Zodra ergens een regel voor 
bestaat, gaan allerlei mensen dat weer aangrijpen om elkaar de les te lezen of 
vliegen af te vangen, net zoals bij het alerteren zo vaak gebeurt. Liever appelleren 
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we aan het gezond verstand, spelers moeten ook zelf kunnen bedenken dat je na een 
ingewikkeld slembiedverloop de biedkaartjes moet laten liggen.  

 
 

Je vraag over de Weko laat ik graag beantwoorden door de secretaris van de 
Weko (Wedstrijd Commissie)  
 
Ad Cosijn: 

Het bondsbestuur benoemt de leden van de Weko en stelt 
Wedstrijdreglement en het Competitiereglement vast. Verder bepaalt 
het Bondsbestuur welke taken het aan de Weko delegeert. In het 
Competitiereglement en Wedstrijdreglement is precies vastgelegd welke 
wedstrijdtechnische zaken door de Weko worden afgehandeld. Zo 
bepaalt conform het Wedstrijdreglement de Weko de Alerteerregeling 
en niet het Bondsbestuur. 

 
Wat betreft de spelregels is het ook het Bondsbestuur dat de 
Nederlandse vertaling van de tekst vaststelt en ook is het Bondsbestuur 
formeel verantwoordelijk voor de interpretatie en keuzes in de 
toepassing van de spelregels. Zoek in de spelregels maar eens op de 
term ‘bondsbestuur’. 
In de praktijk verzorgt de Weko namens het Bondsbestuur alle 
spelregeluitleg en de Weko dient bij het Bondsbestuur voorstellen in 
voor wijziging van Competitiereglement en Wedstrijdreglement. 

Met vriendelijke groet, 
Ad Cosijn 
Wedstrijdzaken 

 

Nederlandse Bridge Bond, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
Telefoon NBB 030-2759999, doorkiesnummer 030-2759969 
E-mail: ad.cosijn@bridge.nl 
Overige e-mail en doorkiesnummers NBB: www.bridge.nl 

Biedkaartje schuinzetten na het bieden als geheugensteuntje 
Dat mag officieel niet; hulpmiddelen zijn namelijk niet toegestaan. 
Maar… elke keer dat een speler aan de beurt is om te spelen, mag hij vragen 
welk contract wordt gespeeld.  
 
Ook kan het helpen als een speler met een geheugenprobleem het BM-kastje 
bij de hand heeft; met een druk op de JA-knop komt het te spelen contract in 
beeld. Mits meteen na afloop van het bieden het contract wordt ingevoerd. 
Dat laatste is een goede gewoonte; vooral als noord bij het invoeren nog 
even afstemt wát hij invoert. 
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