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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 597, 29 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. 

 

De eerste klap… 
 
Alhoewel de daalder al bijna 170 jaar geleden is afgeschaft, waardoor zelfs mijn 
oudste lezer nooit met een daalder zal hebben betaald, vullen we de beginzin 
waarschijnlijk zonder uitzondering aan met de naam van dat muntstuk. Met dank 
aan de markt, die ons immers probeert te lokken met de toezegging dat je daar 
met twintig stuivers kunt kopen waar je elders dertig stuivers voor moet neertellen. 
 
De betekenis van dit gezegde kennen we: je kunt het beste de eerste slag winnen, 
omdat die het meest waard zou zijn… 
 
Is dat werkelijk zo? En zo ja, geldt dat dan ook in ons edele bridgespel? 
 
Met de nu volgende vraagstukken gaan we dat controleren! Veel plezier ermee! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Voor de minder ervaren spelers 
 
Spel 1   

♠ A H B 10 6 5 3 2 
♥ B 9 4 
♦ 7 
♣ 7 
 
Je bent gever. Niemand kwetsbaar. Wat is je openingsbod? 
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Spel 1  De eerste klap! 
 

♠ A H B 10 6 5 3 2 
♥ B 9 4 
♦ 7 
♣ 7 
 
Je bent gever. Niemand kwetsbaar. Wat is je openingsbod? 

 
Het grote voordeel van dit soort handen is dat je het niet echt verkeerd kunt 
doen. In de bridgeliteratuur wordt meestal volstaan met iets als: Als jouw 
actie goed uitpakt, was dat de juiste actie. 
 
Je kunt 1♠ openen, en na elk bod van de tegenpartij doorgaan tot 4-hoogte; 
leuk als dat een strafdoublet oplevert en je partner twee slagen meeneemt. 
♥HVx zou al genoeg zijn… Je kunt ook elke vorm van overleg tussen OW 
voorkomen en openen met 4♠! Geen gekke actie omdat je partner dan weet 
dat je vrijwel alleen maar schoppens hebt en geen verdedigende kracht (geen 
slagen als de tegenpartij speelt). 
 
Het is dan aan partner om een actie van OW van feestpapier te voorzien, met 
een kleurig doubletpatroon, of zijn/haar heil te zoeken in een hoger 
‘schoppenregioon’. 
 
Mijn advies: kies voor de eerste klap in de vorm van een 4♠-opening. 
 

Spel 2, Oost gever, niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    3SA*  pas 
pas  pas   
 
West alerteerde en legde uit dat oost een dichte zevenkaart belooft (of 
langer) in een lage kleur, en een aas of heer ontkent in de bijkleuren.  
 
Jij hebt als zuidspeler de eer om uit te komen.  
Met welke kaart kom jij uit? 
 

Jouw zuidhand: 
♠ H V B 7 6 
♥ A B 4 
♦ 9 4 3 2 
♣ 2



Bridge Service, Bridge Training 596, 29 januari 2015, rob.stravers@upcmail.nl    4 
 

 
Spel 2 Mijn uitkomst 
 
 Oost gever, niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    3SA*  pas 
pas  pas   
 
West alerteerde en legde uit dat oost een dichte zevenkaart belooft in een 
lage kleur, en géén aas of heer in een bijkleur. ‘Gambling’ heet deze ‘gok-
opening’. 
 
Jij hebt als zuidspeler de eer om uit te komen.  
Met welke kaart kom jij uit? 
 
Kies ook nu voor de eerste klap, in de vorm van de eerste slag met ♥A! 
 
Volledig tegen de uitkomstwetten om tegen SA met een aas uit te komen. 
Alle boeken prediken immers het ontwikkelen van jouw kleur, dus ♠H, om na 
het vallen van ♠A en het winnen met ♥A toe te slaan met je overige 
schoppens. 
Maar het voordeel kan bepalend zijn voor het resultaat. Aan de hand van 
dummy’s kaarten kun je redelijk nauwkeurig vaststellen in welke kleur(en) je 
met partner het contract kunt down spelen voordat de leider zijn negen 
slagen op het droge heeft. ♥A noemen wij daarom een ‘kijkaas’. 
 
  ♠ 5 2 

♥ H 10 8 3 2 
♦ - 
♣ V B 10 9 8 7 

Dummy west   Leider oost 
♠ A 10 9 8    ♠ 4 3 
♥ V 7 6 5    ♥ 9 
♦ 8 7     ♦ A H V B 10 6 5 
♣ A H     ♣ 6 5 4 

Jouw zuidhand: 
♠ H V B 7 6 
♥ A B 4 
♦ 9 4 3 2 
♣ 2 

 
Na jouw uitkomst met ♥A wijst de hand van dummy jou de weg naar 
succesvol tegenspel. De dichte lage kleur van de leider is nu bekend, met 
♣AH bij dummy moet dat ruiten zijn! 
Door de zwarte azen van dummy blijft er maar één kleur over voor succesvol 
tegenspel. De hartenkleur. Dus leg je na ♥A ♥B op het aanbeeld! en als de 
leider duikt, ♥4, waarna partner noord de rest doet. 
 
Merk op dat de leider 3SA met een overslag maakt als je was uitgekomen 
met ♠H… 
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Spel 3 
West     Dummy oost 

♠ 4 3 2      
♥ 4 3 2       
♦ V B 10 9 3     
♣ 3 2         

  De zuidhand 
  ♠ V B 10 9 
  ♥ 8 7 6 5 
  ♦ A 7 6 
  ♣ 9 8 
 
Dummy oost verhoogde de 2SA-opening van west naar 3SA. 
 
Noord komt uit met ♦8, wat volgens de systeemkaart van NZ ‘top van niets’ 
kan zijn. 
 
De leider laat dummy ♦V bijspelen. Zuid duikt. 
Daarna laat de leider dummy ♦3 voorspelen, zuid duikt weer. 
 
Wat vind je van zuids tegenspel? 

a. Uitstekend! 
b. Niet goed; hij had de eerste ruitenslag meteen ♦A moeten leggen en de 

tweede slag moeten inzetten met ♠V. 
c. Niet goed; hij had de tweede ruitenslag moeten nemen met ♦A en ♠V 

moeten voorspelen. 
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Spel 3  In dit spel is alleen de derde slag een daalder waard! 
 

West     Dummy oost 
♠ 4 3 2      
♥ 4 3 2       
♦ V B 10 9 3     
♣ 3 2         

  De zuidhand 
  ♠ V B 10 9 
  ♥ 8 7 6 5 
  ♦ A 7 6 
  ♣ 9 8 
 
Dummy oost verhoogde de 2SA-opening van west naar 3SA. 
 
Noord komt uit met ♦8, wat volgens de systeemkaart van NZ ‘top van niets’ 
kan zijn. 
 
De leider laat dummy ♦V bijspelen. Zuid duikt. 
Daarna laat de leider dummy ♦3 voorspelen, zuid duikt weer. 
 
Wat vind je van zuids tegenspel? 

a. Uitstekend! 
b. Niet goed; hij had de eerste ruitenslag meteen ♦A moeten leggen en de 

tweede slag moeten inzetten met ♠V. 
c. Niet goed; hij had de tweede ruitenslag moeten nemen met ♦A en ♠V 

moeten voorspelen. 
 
De leider kan alleen vier ruitenslagen maken als dummy oost de derde 
ruitenslag wint! Zuid zal zijn ♦A dus twee keer moeten ophouden. Hoe 
creatief oost ook speelt, en hoe aantrekkelijk hij het voor zuid ook maakt 
(azen zijn immers gemaakt om heren te ontwapenen), zuid mag zich niet 
laten verleiden! 
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Ja, ook voor de meer ervaren spelers is de markt geopend! 
 
Spel 1 

West opent 1♥, oost 4♥. 
 
      Dummy oost heeft in harten: 
      ♥ V 8 7 6 5 4 
 
    Jij zit zuid en hebt: 
    ♥H 3 
 
De leider komt in dummy aan slag en speelt ♥V voor. Wat doe je in deze 
eerste hartenslag: zakken of pakken? 
 
a. Ik leg ♥H als OW 5-kaart hoog spelen. 
b.  Ik leg ♥H als OW 4-kaart hoog spelen. 
c.  Ik leg met 4- én 5-kaart hoog ♥3. 
d.  Ik leg met 4- én 5-kaart hoog ♥H. 
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Spel 1  De juiste slag 
 

West opent 1♥, oost 4♥. 
      Dummy oost heeft in harten: 
      ♥ V 8 7 6 5 4 
 
    Jij zit zuid en hebt: 
    ♥H 3 
 
De leider komt in dummy aan slag en speelt ♥V voor. Wat doe je in deze 
eerste hartenslag: zakken of pakken? 

 
 Duik met 4- én 5-kaart hoog (antwoord c). 

 
Als OW 5-kaart hoog spelen, weten we dat de leider elf troeven heeft. Dan is 
slaan een fractie kansrijker dan snijden. Maar… een slimme leider geeft zijn 
tegenspelers graag de kans om het verkeerd te doen door ♥V voor te spelen 
alsof hij gaat snijden. 
 
Jij moet dan een soort oergevoel overwinnen om zonder enige hapering ♥3 
bij te spelen! ♥H leggen heeft alleen zin als je partner ♥B x heeft. Die 
‘promoveert’ dan tot hoogst harten. Maar… in dit spel kan partner helemaal 
geen hartenkaart hebben, dus help je alleen de leider met het leggen van ♥H. 
Die houdt daardoor nog steeds het dilemma van snijden of slaan. En hoe 
meer dilemma’s je oproept voor de leider, des te groter de kans dat hij in de 
fout gaat. 
 
Als OW 4-kaart hoog spelen, moet je ♥H eveneens niet leggen. Partner heeft 
hoogstens één hartenkaart. Als dat ♥B is levert het leggen van ♥H geen slag 
op. ♥B valt dan in dezelfde slag. En als dat toevallig ♥A is… lever je zelfs een 
slag in met het leggen van ♥H. Dan is de eerste hartenslag pas écht een 
daalder waard, voor de leider!  

 
 
Spel 2 

Dezelfde oost tilt wederom de 1♥-opening van zijn partner naar 4♥. 
OW spelen 5-kaart hoog. 
 
    Noord 
 
Leider west    Dummy oost heeft in harten: 
      ♥ A B 2 
 
    Jij zit zuid met:  
    ♥ V 8 7 
 
De leider slaat ♥A en speelt dan ♥B voor. Wat doe je nu: duiken of dekken? 
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Spel 2  De juiste slag 
 

Dezelfde oost tilt wederom de 1♥-opening van zijn partner naar 4♥. 
OW spelen 5-kaart hoog. 
 
    Noord 
 
Leider west    Dummy oost heeft in harten: 
      ♥ A B 2 
 
    Jij zit zuid met:  
    ♥ V 8 7 
 
De leider slaat ♥A en speelt dan ♥B voor. Wat doe je nu: duiken of dekken? 
 
De enige reden om meteen ♥V te leggen is partners eventuele ♥10 hoog te 
maken. En dat levert voor jullie een slag op als partner inderdaad ♥10xx in 
handen heeft.  
 
Je hebt ook in dit spel geen dilemma. Partner noord heeft maximaal 2-
kaarten. Als partner ♥10 heeft, zal die in deze tweede hartenslag vallen, 
ongeacht wat jij bijspeelt. Je kunt dus alleen maar verliezen met het leggen 
van ♥V. Speel zonder enige weifeling een lage harten bij! De kans is groot dat 
de leider dan toch hoopt dat ♥V nu sec bij noord zit en ♥H leggen. Dat voelt 
voor jou dan niet als een slag van 30 maar van 50 stuivers! 
 

 
Spel 3 

Na 1SA - 3SA van west legt oost na de uitkomst van jouw partner de 
volgende hartenkaarten op tafel: 
 
Leider west    Dummy oost 
      ♥ V B 2 
 
    Jouw zuidelijke hartens: 
    ♥ H 5 4 
 
De leider komt in dummy aan slag en speelt ♥V voor. Duik je? 
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Spel 3   effe wachtte 
Na 1SA - 3SA van west legt oost na de uitkomst van jouw partner de 
volgende hartenkaarten op tafel: 
 
   Partner noord 
   ♥ 10 7 6 3 
 
Leider west    Dummy oost 
♥ A 9 8     ♥ V B 2 
 
   Jouw zuidelijke hartens: 
   ♥ H 5 4 
 
De leider komt in dummy aan slag en speelt ♥V voor. Duik je? 
 
Je moet inderdaad deze eerste hartenslag aan je voorbij laten gaan. Anders 
int de leider het voordeel van de daalder! 
 
Met twee aangrenzen honneurs op tafel gun je het eerste exemplaar zijn 
feestje. Je wacht geduldig op het tweede plaatje, in dit spel ♥B. 
Als je die beheersing kunt opbrengen, kan de leider slechts twee hartenslagen 
maken: ♥V en ♥A.  
Leg je wel meteen ♥H, dan zal de leider deze arresteren met ♥A. Daarna kan 
hij ♥9 voorspelen en snijden op ♥10. Dan maakt de leider drie hartenslagen. 
 

Spel 4 
Dummy noord 
♠ A 3 2  

 ♥ 5 4 
♦ A B 10 5 4 
♣ V 3 2 

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

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠8 (volgens de systeemkaart top van niets). 
Wie gun je de eerste klap/slag? 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Overpeinzing spel 4 
 
Dummy noord 
♠ A 3 2  
♥ 5 4 
♦ A B 10 5 4 
♣ V 3 2 

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

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠8 (volgens de systeemkaart top van niets). 
Wie gun je de eerste klap/slag? 

 
We tellen zeven vaste slagen (♠A, ♥A, ♦AH en ♣AHV). 
 
In de ruitenkleur maken we drie slagen extra als we ♦V onschadelijk kunnen 
maken. Die garantie hebben we niet, dus bestaat het risico dat OW een 
(ruiten)slag winnen voordat ons contract ‘binnen’ is. En het is zaak dat áls 
OW aan slag komen met ♦V, wij dan in alle kleuren de volledige controle 
hebben. 
 
Zo op het eerste oog ziet alles er best veilig uit. Maar dat is vaak schijn, ook 
aan de bridgetafel . Stel dat oost op een gegeven moment aan slag zou 
komen, en ♥B speelt. Zuid legt ♥V, west ♥H, waarna west zo vriendelijk is 
harten door te spelen tot ♥A zijn feestje heeft gehad. Dan hebben we op dat 
moment géén hartenopvang meer als OW daarna aan slag komen.  
 
Een ander punt van aandacht is, dat we over zowel west als over oost kunnen 
snijden op ♦V. Dat kan van groot belang zijn, bijvoorbeeld als je een 
bepaalde tegenspeler beslist niet aan slag wilt hebben, of -anders gezegd - 
als je graag met een bepaald plaatje ‘op de achterhand wilt zitten als de kleur 
van dat plaatje door de tegenstanders wordt gespeeld. 
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De daalder in spel 4 
 
Dummy noord 
♠ A 3 2  

 
 
 
 
 
 
 

♥ 5 4 
♦ A B 10 5 4 
♣ V 3 2 

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

 
West start met ♠8. 
 
De daalder zit in slag 1! Leg meteen ♠A en speel dan ♦10 voor en snij op ♦V. 
Als west die slag wint, mag hij van jou schoppen terugspelen. Dan 
promoveert jouw ♠V tot zekere winner en overslag. En als ♦10 deze slag 
wint, speel je ♦4 naar ♦9. 

Je kunt na ♠A ook beginnen met het spelen van ♦A. Om je te wapenen 
tegen ♦V-sec bij west. Nadeel daarvan is dat je dan maar één keer kunt 
snijden over oost. Als oost ♦Vxxx heeft is dat één keer te weinig. 
Bedenk dat als oost vier ruitens heeft en west maar één, de kans op ♦V 
bij oost vier keer zo groot is… 

 
Gevaar van een lage schoppen in dummy is dat oost wint met ♠H en ♥B of 
♥10 terugspeelt. Met ♥H bij west wordt jouw ♥V opgerold en gaan OW net 
zolang door tot jouw ♥A zijn punt heeft gemaakt. Als je dán met ruiten van 
slag gaat, is de weg volledig vrij voor de hartens van OW. 
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Reactie van Kees Tammens  
op spel 2 voor de meer ervaren spelers uit de vorige Bridge Training 
 
Ik geef eerst het betreffende spel met mijn biedadvies: 

 
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. 
 
Reactie van Kees Tammens: 

Dit is een uiterst belangrijke situatie. 
Ik heb het advies ‘PAS met twee uitroeptekens’ erbij laten staan. Maar 
ik ben hier erg huiverig voor. Wat verwacht je dat partner doet met een 
vierkaart schoppen en ♥V doubleton? Hij gaat waarschijnlijk doubleren. 
1♠ tegenspelen is een heikele affaire. West is vermoedelijk kort in 
harten en als de schoppen: drie in west en vier in oost liggen, heeft de 
leider introefwaarde met de ‘korte’ troeven. Daar kun je iets tegen doen 
door met troef uit te komen, maar dan komt er in de dummy iets als 

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

en gaat de leider veel ruitenslagen maken. Daarbij 1♠ gevoelig down 
spelen, dat zal zelden gebeuren en dan haal jijzelf allicht 3SA of 4♥. 
Nee, ik kies hier ervoor met 2♥ mijn zeskaart harten in beeld te 
brengen. 
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Wij zijn er al lang mee bezig en op dit moment gaat het zo: 
 

West  Noord Oost  Zuid 
       1♥  
 Doublet redoublet 1♠  doublet1  
          

1 Kort in schoppen (één of géén).  
Dat betekent dat een pas meestal twee of drie schoppens aangeeft met een 
regelmatige verdeling. Met de gegeven zuidhand zou 2♥ bieden perfect zijn: 
zeskaart harten en geen singleton of renonce. 

 
NB:  Maar in het algemeen ben ik geen voorstander van het tegenspelen van  
 1-contracten 
 

Lezers Mailen 
Wel of niet alerteerplicht? 

Op de club had ik een verschil van inzicht met de wedstrijdleider over wat 
wel of niet gealerteerd moet worden. 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 
2♣*  pas  2♥  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
OW spelen Stayman. 
 
Zuid komt uit en gaat ervan uit dat west een 4 kaart schoppen heeft. 
West komt op tafel en legt een vier kaart harten neer. 
Zuid vraagt waarom west niet 4♥ bood. 
West antwoordt: ‘Dat is een afspraak van ons. Dat ook met een fit in een 
hoge kleur 3SA kan worden geboden. 
Moet men dit alerteren? 
 
Bij de uitkomst worden de tegenstanders op het verkeerde been gezet. 

 
Rob: 

Als west al weet dat hij met zijn 4-kaart harten ook voor 3SA kiest als partner 
een 4-kaart harten mee heeft, kun je je afvragen waarom hij dan Stayman 
van stal haalt. Het eindcontract staat immers al vast.  
 Als arbiter kan ik dan niet uitsluiten dat het 2♣-bod vooral wordt 
gebruikt om de tegenstanders te misleiden. Oost weet dat partners 3SA een 
4-kaart harten niet uitsluit, en dat is kennis waar de tegenstanders ook recht 
op hebben. 
 Ik vind dat deze afspraak - hoe vreemd ook - vooraf moet worden 
gemeld, als pré alert.
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Alerteerplichtig? 

Momenteel wordt een zwak sprongbod toegepast. 
 
1♦ 2♠   

2♠ kan betekenen 6 kaart schoppen en opening, of 5 kaart 
schoppen en geen opening. 

 
Moet dit nu wel of niet gealerteerd worden volgens de spelregels? 
 

Rob: 
Het schoppenbod geeft alleen interesse aan in de schoppenkleur. Dat maakt 
deze afspraak niet automatisch alerteerplichtig. Maar als je kunt vermoeden 
dat de tegenstanders iets anders verwachten dan deze afspraak, treedt de 
Hoofdregel van de Alerteerregeling in werking: dus alerteren! 

 
Wat belooft 3♦? 

West gever / NZ kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
1♣  pas  1♦  pas 
1♠  pas  3♦  pas  
 
Vraag: Wat belooft Oost met deze bieding? 
 

Rob: 
Ik beschouw een sprong in oosts 2e beurt in een nieuwe kleur, of een 
reversebod, als manche-forcing. Oost springt wel, maar niet in een nieuwe 
kleur.  
 
Met voldoende kracht voor de manche had oost, zónder sterke ruitenkleur en 
zwarte kaarten, ‘2♥’ kunnen bieden: 4e kleur, wat west vraagt (nog) meer te 
vertellen over zijn hand en niet te passen onder de manche. 
 
En met een lange ruitenkleur zónder manchekansen, had oost 2♦ kunnen 
herbieden. 
 
Met alleen maar een loeisterke ruitenkleur en voldoende kracht voor de 
manche, had oost op 1♣ meteen 2♦ geboden. 
 
Dus… moet de actuele ruitensprong een sterke ruitenkleur zijn en manche-
inviterend (10-11). West mág dus passen. 
 

AdvG:  
Een kort antwoord op een korte vraag. Oost belooft een goede 6-kaart ruiten 
en 10-11 punten. 

 


