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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 596, 22 januari 2015 
 
Redactie: 

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

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.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. 

 

Bieden is zilver, passen is… goud? 
 
Natuurlijk geldt deze regel niet voor alle situaties, dan zouden de bridgedrives wel 
héél saai worden… 
 
Maar er zijn situaties waarin bieden en passen zich verhouden tot blik en goud. 
 
We laten deze regel even toetsen door zowel de minder ervaren spelers als de meer 
ervaren ‘hap’. 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Voor de minder ervaren spelers 
 
Spel 1, West gever, Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 1♦  pas  1♠  ??  ♠ H V 10 3 2 
         ♥ H 8 
         ♦ A H B 6 
         ♣ H 7 
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Spel 1, West gever, Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 1♦  pas  1♠  ??  ♠ H V 10 3 2 
         ♥ H 8 
         ♦ A H B 6 
         ♣ H 7 
 

Pas!!! Ondanks je negentien punten! Doublet geeft slechts één garantie: je 
partner zal een kleur bieden die je niet wilt horen of zien. OW beloven samen 
rond de 20 punten; met een beetje geluk kan je partner een boer ophoesten… 
Ook 1SA wil je niet spelen. Als je dat al maakt zullen OW in datzelfde contract 
minstens één down gaan, en dat is dan al 10 punten meer! 
 
Merk ook op dat west niet mag passen op oosts 1♠; daarmee belooft oost 
immers 6 tot veel punten. Met deze hand en dit biedverloop is zwijgen goud. 
 
Tip! Probeer standaard een inschatting te maken van partners mogelijke 
kracht. Met relatief weinig moeite geeft dat veel helderheid, zowel bij het 
bieden als in het tegenspel.  

 
 
Spel 2, Oost gever, Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
     1♠  ??  ♠ B 7 6 2 
         ♥ B 2 
         ♦ H V 9 4 
         ♣ A V 7  
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Spel 2, Oost gever, Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
     1♠  ??  ♠ B 7 6 2 
         ♥ B 2 
         ♦ H V 9 4 
         ♣ A V 7  

 
Pas!!! Je hebt inderdaad dertien punten. En volksstammen geven met dertien 
punten en meer standaard een informatiedoublet. Noteer dat je dat alleen 
mag doen als partners antwoord jou niet in de (bied)problemen kan helpen. 
En als partner 2♥ biedt, heb je wel degelijk een probleem. 2SA bieden lijkt 
dan het aantrekkelijkst. Probleem is echter dat je met normale 
openingskracht (12-16) op elk antwoord van partner dat geen kracht belooft 
moet passen. Logisch, omdat partner vooral na een verplicht bod een uiterst 
zwak spel - nul punten - kán hebben. 
 
Houd als richtsnoer voor een verantwoord doublet - naast het minimum van 
13 punten - minstens een 3-kaart in alle ongeboden kleuren. Met een 
tweekleurenspel, waarvan een 4-kaart in een ongeboden hoge kleur, mág je 
bij hoge uitzondering smokkelen met een 2-kaart in een ongeboden lage 
kleur.  
 
Toegegeven, een doublet kán goed uitpakken; namelijk als partner noord 
ruiten biedt. Het risico van een ramp is echter vele malen groter waardoor 
zwijgen toch de grootste kans geeft op goud. 
 
 

Spel 3, West gever, OW kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1SA  Doublet pas  ??  ♠ H V 10 2 
        ♥ H 4 2 
        ♦ 9 8 7 6 
        ♣ 10 8 
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Spel 3, West gever, OW kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1SA  Doublet pas  ??  ♠ H V 10 2 
        ♥ H 4 2 
        ♦ 9 8 7 6 
        ♣ 10 8 
 
Pas!!! Gebruikelijk is dat een doublet op de 1SA-opening van de tegenpartij 
minstens de kracht belooft van een SA-opening. Als dat ook de boodschap is 
van jouw partner noord, weet je dat jullie samen minstens 23 punten in huis 
hebben. Ook dat west finaal van de kaart kan worden geveegd met z’n 1SA. 
Dus kies je voor het tegenspel door te passen. Om die reden wordt het 
doublet op een 1SA-opening ook wel ‘optional doublet’ genoemd. De 
uitnodiging om gedoubleerd tegen te spelen zit daar duidelijk in. 
 
 

Een speelplan ter afsluiting… 
  
♠ A V B 2  
♥ 4 3 
♦ V B 10 9 8 7 
♣ 2 

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

 
 Je zit in een SA-contract.  
 West start met ♠10. Hoe ga je daarmee om? 
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Speelplan 
  
♠ A V B 2  
♥ 4 3 
♦ V B 10 9 8 7 
♣ 2 

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

 
 Je zit in een SA-contract.  
 West start met ♠10. Hoe ga je daarmee om? 
 

Je speelt een SA-contract, dus tel je allereerst je vaste slagen. Dat zijn de 
slagen die je achterelkaar kunt maken zónder van slag te hoeven. 
 
Laten we beginnen bij de laagste kleur: 

In klaveren tellen we er één: ♣A. 
In ruiten tellen we er twee: ♦A en ♦H. 
In harten tellen we er drie: ♥AHV. 
In schoppen tellen we er één: ♠H. 
Dat zijn zeven slagen totaal. 
 

De volgende stap is of we een list kunnen verzinnen die extra slagen oplevert. 
Leuk als die er is, en nog leuker als we die vinden!  
• Slechts één schoppenslag is toch wel een beetje karig als we zien dat we 

de vier hoogste schoppenkaarten hebben. 
• En datzelfde bestolen gevoel ontstaat als we met al die ruitentoppers in 

huis maar twee ruitenslagen zouden maken. 
• Die ene schoppenslag verdrievoudigen als we de eerste schoppenslag 

winnen met ♠A in plaats van met ♠H. Daarna hebben we immers ♠V en 
♠B voor het oprapen! 

• Als we na die derde schoppenslag oversteken naar de hand, kunnen we 
nooit meer in dummy noord komen voor het afdraaien van de ruitens. 
Daarom moeten we in noord proberen te blijven na de derde 
schoppenslag!  

• En je blijft in noord aan slag als je op ♠V en ♠B je aangeboren 
krenterigheid laat vallen en ♦AH in de afvalbak werpt! Dan zijn opeens 
noords zes ruitenkaarten de hoogste van het hele spel. We maken nu dus 
drie schoppenslagen en zes ruitenslagen; dat zijn er samen al negen. En 
met de reeds getelde drie hartenslagen en ♣A maken we dus dertien 
slagen. En als we ook dertien slagen uitboden, spreken we van een groot 
slem!  
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1, Noord gever, OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   3♦  3♥  pas  ♠ H 7   
 3♠  pas  pas  ??  ♥ H 9 8 7 6  
         ♦ 10 9 8 7 6 
         ♣ 3 
 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing… 
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Overpeinzing spel 1, Noord gever, OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   3♦  3♥  pas  ♠ H 7   
 3♠  pas  pas  ??  ♥ H 9 8 7 6  
         ♦ 10 9 8 7 6 
         ♣ 3 

 
Na oosts 3♥ is het met vijf hartens tegen niet zo moeilijk om te passen. De 
vraag is of je die beheersing na wests 3♠ moet vasthouden. Voordat je die 
vraag kunt beantwoorden probeer je je een voorstelling te maken van wat 
OW samen kunnen hebben.  
Je eigen hand weet je, en de kracht en verdeling van je partner is redelijk 
bekend: 6-9 punten; lengte ruiten én hoogstwaarschijnlijk kort in de hoge 
kleuren. Dat betekent dat we samen met partner maximaal 15 punten hebben 
en maximaal vijf schoppens. Met deze kennis weten we ook wat OW samen in 
handen hebben… 
 



Bridge Service, Bridge Training 596, 22 januari 2015, rob.stravers@upcmail.nl    9 
 

Spel 1  Het aantrekkelijkste biedkaartje 
 
Noord gever, OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   3♦  3♥  pas  ♠ H 7   
 3♠  pas  pas  ??  ♥ H 9 8 7 6  
         ♦ 10 9 8 7 6 
         ♣ 3 
 

Pas! Het zit er dik in dat OW de 4♠-boot missen; want samen hebben ze 
minstens 25 punten en een schoppenfit! Natuurlijk is het - zeker met deze 
kwetsbaarheid - aangenaam om met een gezamenlijk bezit van twaalf 
ruitenkaarten uit te nemen. Maar dat overweeg je pas als OW 4♠ uitbieden. 
En dat station passeer je door nu te passen! 
 
 

Spel 2, Zuid gever, Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1♥  ♠ 3 2 
 Doublet redoublet 1♠  ??  ♥ H B 9 5 4 3 
         ♦ A B 
         ♣ H B 6 
 
 Ik geef een overpeinzing 
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Overpeinzing Spel 2, Zuid gever, Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1♥  ♠ 3 2 
 Doublet redoublet 1♠  ??  ♥ H B 9 5 4 3 
         ♦ A B 
         ♣ H B 6 
 

Over noords redoublet liggen de meeste afspraken in dezelfde lijn: ‘Noord 
belooft minstens 10 punten, we hebben dus de meerderheid van de punten, 
én noord is uit op gedoubleerd tegenspelen. Noord zal dus zeer waarschijnlijk 
kort zijn in zuids openingskleur.  
 
Maar… in de praktijk lopen de boodschap van noord en de actie in zuids 2e 
beurt niet geheel synchroon. Want als noord graag tegenspeelt, wat zou zuid 
nu dan moeten doen???  
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Spel 2  Het aantrekkelijkste biedkaartje 
 

Zuid gever, Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1♥  ♠ 3 2 
 Doublet redoublet 1♠  ??  ♥ H B 9 5 4 3 
         ♦ A B 
         ♣ H B 6 
 

Pas!! 
In deze situatie kan zwijgen goed zijn voor goud. Als je weet dat noord het 
liefst (gedoubleerd) tegenspeelt, houd je in ieder geval deze ronde je mond.  
Geef partner de gelegenheid om met oosts 1♠ ‘creatief’ om te gaan. Voor 
vriend en vijand is duidelijk dat oost niet veel kan hebben. Met zijn 1♠ 
probeert oost op zo laag mogelijk niveau een fit te vinden. Stel dat jij ook iets 
leuks hebt in schoppen, dan laat je daar onmiddellijk een doublet op los! 
 
Alleen als je met een grillige hand en relatief weinig punten opende, dus in 
het tegenspel niet al te veel slagen zult maken, kun je je openingskleur 
herhalen of je tweede kleur bieden. 

 
 
Spel 3, Oost gever, Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1SA  doublet pas  ♠ 7 3 2 
pas  redoublet pas  ??  ♥ 6 5 
        ♦ B 8 7 
        ♣ 8 7 5 3 2    

 
Natuurlijk geef ik een overpeinzing
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Overpeinzing Spel 3, Oost gever, Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1SA  doublet pas  ♠ 7 3 2 
pas  redoublet pas  ??  ♥ 6 5 
        ♦ B 8 7 
        ♣ 8 7 5 3 2    
 
Aan noords redoublet hangt een goede en een slechte boodschap… De goede 
boodschap is dat 1SA geredoubleerd goed is voor een manchepremie! 
 
De slechte boodschap is dat noord zeer waarschijnlijk geen zeven slagen zal 
kunnen maken! Met partner noord hebben we samen 16-18 punten; OW dus 
22-24 punten. West durft op het doublet van zijn partner te passen, wat duidt 
op minstens 7-8 punten. Noord ziet door de pas van west de bui al hangen. 
Op kracht zal NZ het duidelijk afleggen. De enige kans om de dreigende ramp 
te keren is aansluiting in een kleur. Dat kan alleen de boodschap zijn van 
noords redoublet! 
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Spel 3, Oost gever, Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1SA  doublet pas  ♠ 7 3 2 
pas  redoublet pas  ??  ♥ 6 5 
        ♦ B 8 7 
        ♣ 8 7 5 3 2    
 
2♣! Wat is hier aan de hand? Oosts doublet zal minstens 15 punten beloven. 
En de pas van west spreekt eveneens duidelijke taal. Die maakt er een 
strafdoublet van door te passen. Dat zal west alleen doen met kracht; 
minstens een punt of 7-8. Onze gewaardeerde partner noord kan dus nooit 
denken dat hij 1SA zal gaan maken. Zijn redoublet moeten we lezen als een 
noodsignaal: partner, 1SA wordt een ramp, bied je langste kleur! En dat doen 
we dan met 2♣. Het redoublet van noord heeft niet voor niets de naam S.O.S!  
 
Als na een doublet op partners 1SA-opening de Stayman en Jacoby vervallen, 
en elke 2-bod in een kleur lengte in de kleur belooft en een zwak spel, zou 
zuid met deze hand meteen na oosts doublet 2♣ kunnen bieden.  
 
 

Lezers Mailen 
 
Alerteerplichtig? 

Wanneer moet men het bieden van een driekaart alerteren? Of hoeft dat 
niet omdat een opening met een driekaart ook mag bij een vijfkaart 
opening? 
 
Rob: 

Alerteren van een mogelijke 3-kaart moet als je kunt vermoeden dat de 
tegenstanders minstens op een 4-kaart rekenen. 
 
Alleen voor de 1♣- en 1♦-opening hoef je volgens de Alerteerregeling 
niet te alerteren als dat minstens een 3-kaart is. 
 
Maar… persoonlijk vind ik het langzamerhand tijd worden om de 1♦-
opening vanaf een 3-kaart wél te alerteren, omdat deze afspraak steeds 
zeldzamer wordt. 
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Op verkeerde been door denkpauze 
   Noord 
    ♠ - 
    ♥ - 
    ♦ 10 
    ♣ ? ? 
 Dummy west   Leider oost 
 ♠ 8     ♠ - 
 ♥ -     ♥ - 
 ♦ -     ♦ 5 
 ♣ A B     ♣ V 4 
 
    Zuid 
    ♠ -  
    ♥ -  
    ♦ - 
    ♣ ? ? ? 
 
Ik ben leider oost in een SA-contract. En ik ben aan slag in mijn (oost)hand. 
 
Ik weet dat:  
- noord over een vrije ruitenkaart beschikt en dat zuid geen ruitens heeft; 
- dummy’s ♠8 hoog is; 
- de klaverenkleur nog niet is gespeeld. 
 
Ik speel ♣V; zuid dacht lang na, zat wat aan zijn kaarten te pulken en speelde 
een kleine klaveren. Ik concludeerde, en mijn maat trouwens ook, dat zuid 
alle reden had om na te denken en ♣H bezat. Dus sneed ik voor een overslag. 
Tot onze verwondering bleek noord ♣H te hebben, waardoor noord twee 
slagen maakte en ik één down ging.  
 
Is in dit geval het denken van zuid onjuist? Onze redenering is dat zuid met 
drie kleine klaveren niets heeft om over na te denken; zeker niet in deze fase 
van het spel en dat zijn denkpauze mij op het verkeerde been zette.  
Overigens staat de eerlijkheid van onze tegenstanders niet ter discussie. 
 
Wil jij je licht hierover laten schijnen? 
 
Rob: 

Per definitie gaan wij als arbiters uit van te goeder trouw. Ook ik sluit 
uit dat zuid voor het bijspelen nadacht en aan zijn kaarten plukte om 
jou op het verkeerde been te zetten. 
En als ik dan achteraf vaststel dat zuid niets had om over na te denken, 
zal zuid het alleen maar prettig vinden dat ik de uitslag aanpas naar het 
resultaat zónder klaverensnit.  
 
Beroemd is het verhaal dat de partner van de denker in plaats van ♣H 
een lage klaveren bijspeelde. Met de verklaring aan zijn partner: 
‘Doordat jij zo lang nadacht sloot ik uit dat ik ♣H had.’  
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Claim… 
Zuid speelt 3SA, heeft al vier slagen gewonnen en dummy kwam net aan slag 
met ♦B. 
    ♠ - 
    ♥ A 3 

♦ B 
♣ 10 8 

♠ 8 5    ♠ - 
♥ 8    ♥ 5 
♦ 9 2    ♦ 4 
♣ -    ♣ B 9 2 

♠ - 
♥ H V 7 2 
♦ 3 
♣ - 

 
Zuid legt nu zijn kaarten op tafel en claimt de overige slagen zonder te 
vertellen hoe hij de resterende slagen denkt te maken. 
  
Nu is mijn vraag : Mag Oost eisen om klaveren te spelen voor 2 down nu 
leider zuid meteen al zijn kaarten laat zien? 
 
Moet de leider nu een slag afgeven? 
Of, zoals jij eerder schreef: gedachteloos spel is geen onzinnig spel. 
Met andere woorden: de leider had toch normaal gesproken ♥A gespeeld. 
Zonder duidelijk speelplan wordt elke twijfel toch in het nadeel van de claimer 
uitgelegd. 
Moeilijke beslissing voor de arbiter of niet? 
 

 Rob: 
Ik zou als arbiter de leider adviseren om bij een volgende claim aan te 
geven hoe hij welke slagen verwacht te maken. Daarmee voorkomt hij 
het risico dat de arbiter kiest voor een té gedachteloze voortzetting.  
 
De dichte hoogste hartens sluiten uit dat de leider eerst klaveren zal 
spelen, of zal beginnen met het winnen van ♥H of ♥V. Dat zou immers 
‘onzinnig’ spel zijn; ook voor een minder ervaren speler! 
  
Dus worden alle slagen aan NZ toegekend. 

 
 


