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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 618, 25 juni 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 toch 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. 

 

Het schone van ‘gewoon’ 
 
In dit eerste zomerse nummer pakken we tien doodgewone basissituaties. Geen 
technische hoogstandjes of doordenkers. Ook als minder ervaren speler zul je dus 
alle vraagstukken goed moeten behandelen! 
 
Elk goed antwoord levert 1 punt op. Je gaat dus helemaal voor 10 punten! En geen 
smoesjes van ‘ik wist het niet’! De tien juiste antwoorden beginnen op pagina 4. 
 
Spel 1 
 Westhand  West  Oost  Oosthand 

♠ V B 4      ♠ H 2 
♥ A V 2      ♥ B 4 3 
♦ A 4 3 2      ♦ H 6 5 
♣ H 7 6      ♣ V B 10 5 4  
 
West is gever; NZ passen. Hoe bied jij deze handen uit met jouw partner? 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 2 
 ♠ H V B 

♥ A V 2 
♦ A 4 3 2 
♣ H 7 6 
 
♠ 3 2 
♥ B 4 3 
♦ H 6 5 
♣ V B 10 5 4 
 
Tegen jouw 3SA start west met ♥5. Hoe ga je dit contract spelen? 
 

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

 
♠ H V B 10 6 5 
♥ H V 3 
♦ A 2 
♣ A 7 
 
Tegen jouw 6♠-contract start west met ♦H. Hoe ga je je contract maken? 
 

Spel 4 
Welke oostspeler mag niet passen? 
 
     Bieding 1        Bieding 2       Bieding 3 
West  Oost   West  Oost   West  Oost   
1♥  1♠   1♥  2♦   1♦  1♥ 
3♥  ??   3♥  ??   3♥  ?? 
 

Spel 5 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♥  1SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
  Jouw zuidhand 
  ♠ 4 3 2 
  ♥ V 9 3 
  ♦ 5 4 3 2 
  ♣ 7 6 5 
Natuurlijk kom je uit in partners hartenkleur. Maar met welke harten? 
 

Spel 6 
 Welke stelling is correct? 

a. Als je in de 8e slag ontdekt dat je in de 6e slag hebt verzaakt, hoef je dat 
niet te melden. 

b. Als je partner jouw bod verkeerd uitlegt, hoef je dat niet te melden. 
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Spel 7 
 ♠ A 3 2 
 
 ♠ V 5 4  

 
Hoe speel je deze kleur als je twee schoppenslagen nodig hebt? 
a. ♠2 naar ♠V 
b. ♠V voorspelen; als west duikt laat je noord ♠2 bijspelen 
c. ♠A slaan; dan ♠2 naar ♠V 
 

Spel 8 
♠ H 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A V 2 
♣ V 9 7 5 
 
♠ A B 4 
♥ A H 6 5   
♦ H 3    
♣ B 10 8 6 
 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
West komt uit met ♦B. Hoe speel je dit contract af? 
 

Spel 9 
♠ 2 
♥ A 2 
♦ B 10 9 8 7 
♣ A 10 9 8 7 
 
♠ H V 9 
♥ H V B 3 
♦ A H 6 
♣ V B 6 
 
Je speelt 3SA. West komt uit met ♠3 – oost ♠10 – voor jouw ♠V. 
Hoe speel je verder als je weet dat:  
- west met zijn uitkomst een sterke schoppenkleur belooft; 
- oost ook rekent op goede schoppens bij west, en graag schoppen 

terugspeelt zodra hij aan slag komt. 
 

Spel 10 
 Noord Oost  Oosthand 
 1♠  ??  ♠ A 10 9 8 
     ♥ 3 2 
     ♦ H V 3 
     ♣ H B 7 6 

 
 Welk biedkaartje pluk je uit je biedbox? 
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De juiste antwoorden 
 

Spel 1 
 Westhand  West  Oost  Oosthand 

♠ V B 4  1SA  3SA  ♠ H 2 
♥ A V 2  pas    ♥ B 4 3 
♦ A 4 3 2      ♦ H 6 5 
♣ H 7 6      ♣ V B 10 5 4  
 
West is gever; NZ passen. Hoe bied jij deze handen uit met jouw partner? 

 
Hamerstuk.  
 

Spel 2 
 ♠ H V B 

♥ A V 2 
♦ A 4 3 2 
♣ H 7 6 
 
♠ 3 2 
♥ B 4 3 
♦ H 6 5     Tegen jouw 3SA start west met ♥5. 
♣ V B 10 5 4    Hoe ga je dit contract spelen? 
 
West belooft met een lage hartenkaart iets moois in harten. Met onze ♥AVB 
kan dat alleen maar iets zijn als ♥H 10 x x x. Laat dummy laag bijspelen, 
zodat je de slag zeer waarschijnlijk zult winnen met ♥B. En nu meteen 
klaveren naar ♣H en doorgaan met die kleur tot ♣A zijn slag heeft gemaakt. 
 
Gemakkelijk genoeg om een subvraag te stellen. Hoe speel je dit contract af 
als west niet met ♥5 maar met ♦V was uitgekomen?  
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Spel 2  Antwoord op de subvraag… 
 
 ♠ H V B 

♥ A V 2 
♦ A 4 3 2 
♣ H 7 6 
 
♠ 3 2 
♥ B 4 3 
♦ H 6 5     Tegen jouw 3SA start west met ♦V. 
♣ V B 10 5 4    Hoe speel je dit contract dán? 
 
Ook nu moet je op de klaverenkleur afgaan. Daarbij houd je rekening met 
tegenwerkende OW-spelers. Die zouden weleens ♣A kunnen bewaren tot de 
3e klaverenslag. Dan kun je alleen zuids laatste twee ruitenslagen maken als 
je op dat moment ♦H nog in de hand hebt… De uitkomst moet je dan dus met 
♦A hebben genomen! 
Als je de eerste vraag goed had en deze fout, mag je een halve punt tellen. 
 

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

 
♠ H V B 10 6 5 
♥ H V 3 
♦ A 2 
♣ A 7 
 
Tegen jouw 6♠-contract start west met ♦H. Hoe ga je je contract maken? 
 
Je telt een zekere verliezer – troefaas – en een mogelijke verliezer – in ruiten. 
Als je meteen na ♦A troefspeelt, kun je het schudden; dan krijg je meteen de 
ruitenverliezer voor je kiezen. Die ramp moeten we dus allereerst voorkomen. 
En dat kan als volgt: ♦A; ♥3 naar ♥A; ♥B naar ♥H; ♥V waarop dummy’s 
laatste ruiten verdwijnt. En dán pas is het moment aangebroken van 
troefspelen! 

 
Spel 4  Welke oostspeler mag niet passen? 

 
     Bieding 1        Bieding 2       Bieding 3 
West  Oost   West  Oost   West  Oost   
1♥  1♠   1♥  2♦   1♦  1♥ 
3♥  ??   3♥  ??   3♥  ?? 
 
In bieding 2 mag de oostspeler beslist niet passen. Oost belooft met 2♦ 
minstens 10 punten. Als west dan extra kracht belooft met zijn sprong, moet 
er voldoende kracht zijn voor de manche. De oostspelers in bieding 1 en 3 
mogen wél passen met een minimale hand. 



Bridge Service, Bridge Training 618, 25 juni 2015, rob.stravers@upcmail.nl    6 
 

Spel 5 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♥  1SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
  Jouw zuidhand 
  ♠ 4 3 2 
  ♥ V 9 3 
  ♦ 5 4 3 2 
  ♣ 7 6 5 
Natuurlijk kom je uit in partners kleur. Maar met welke kaart? 
 
Dat moet ♥3 zijn! Je start alleen met de hoogste in partners kleur als je een 
2-kaart hebt, of méér dan één plaatje. Het risico dat je een slag weggeeft als 
je ook van een 3-kaart met je hoogste kaart uitkomt is namelijk levensgroot. 
 
Speel je een troefcontract tegen en heb je minstens drie troeven én het aas, 
dan start je met het aas, omdat je tegen een troefcontract nooit onder je aas 
uitkomt! 

 
Spel 6 
 Welke stelling is correct? 

a. Als je in de 8e slag ontdekt dat je in de 6e slag hebt verzaakt, hoef je 
dat niet te melden. 

b. Als je partner jouw bod verkeerd uitlegt, hoef je dat niet te melden. 
 

Een eigen fout, zoals een verzaking, hoef je niet te melden. Op dat niet 
melden van eigen fouten is één uitzondering: een verkeerde uitleg van je 
partner moet je altijd melden! Maar, niet op het moment dat die verkeerde 
uitleg wordt gegeven.  
• Als je dummy of leider wordt: meteen na de laatste pas en vóór de 

uitkomst. 
• Als je moet tegenspelen: meteen na de laatste slag. 

 
Spel 7 
 ♠ A 3 2 
 
 ♠ V 5 4  

 
Hoe speel je deze kleur als je twee schoppenslagen nodig hebt? 

a. ♠2 naar ♠V 
b. ♠V voorspelen; als west duikt laat je noord ♠2 bijspelen 
c. ♠A slaan; dan ♠2 naar ♠V 

 
Je kunt alleen twee schoppenslagen maken als ♠H bij oost zit, en je vanuit 
noord een lage schoppen naar ♠V speelt. Speelwijze a én c zijn goed, maar 
speelwijze b is echt helemaal fout! Dit noemt men ‘de Chinese snit’. Waar ♠H 
ook zit, je zult de vrouw nooit maken. 
 Want… als west ♠H heeft, zal west altijd ♠H op ♠V leggen. En dat doet 
oost als oost ♠H in handen heeft. ♠V is voor oost alleen ongrijpbaar als de 
leider schoppen ‘door oost heen speelt’. 
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Spel 8 
♠ H 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A V 2 
♣ V 9 7 5 
 
♠ A B 4 
♥ A H 6 5   
♦ H 3    
♣ B 10 8 6 
 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
West komt uit met ♦B. Hoe speel je dit contract af? 
 
We tellen zeven vaste slagen. En dankzij de ruitenstart hebben we na de 
eerste slag in alle kleuren een dubbele dekking. Dat maakt het contract 
waterdicht; want door meteen klaveren te spelen zullen we twee 
klaverenslagen maken. OW komen twee keer aan slag, met ♣A en ♣H, maar 
onze andere kleuren zijn te sterk om daar een bres in te kunnen slaan. 
 

Spel 9 
♠ 2 
♥ A 2 
♦ B 10 9 8 7 
♣ A 10 9 8 7 

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

 
Je speelt 3SA. West komt uit met ♠3 – oost ♠10 – voor jouw ♠V. 
Hoe speel je verder als je weet dat:  
- west met zijn uitkomst een sterke schoppenkleur belooft; 
- oost ook rekent op goede schoppens bij west, en graag schoppen 

terugspeelt zodra hij aan slag komt. 
 
Er is weinig voorstellingsvermogen nodig om te weten wat er gaat gebeuren 
als oost aan slag komt. Die speelt graag schoppen terug waarmee west jouw 
♠H9 graag zal fileren met ♠AB en de rest van zijn schoppens.  
Oost mag dus beslist niet aan slag komen! 
 
Wij gaan dus NIET - na de eerste slag te hebben gewonnen met ♠V - snijden 
op ♣H (♣V voorspelen)!!! 
Nee, wij slaan ♦H (♦V zal maar kaal zitten), spelen ♥3 naar dummy’s ♥A, dan 
♦B voor en snijden op ♦V. 
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Spel 10 
 Noord Oost  Oosthand 
 1♠  pas!!  ♠ A 10 9 8 
     ♥ 3 2 
     ♦ H V 3 
     ♣ H B 7 6 
 

Inderdaad, ondanks je 13 punten is het paskaartje de beste actie. 
 
Voor de lezers die hebben geleerd dat je met 13 punten altijd een 
informatiedoublet moet geven, heb ik belangrijk nieuws.  
• Geef met ‘gewone openingskracht’ alleen een doublet als je elk antwoord 

van je partner kunt verdragen. Dat is noodzakelijk, omdat je met gewone 
openingskracht namelijk moet passen op elk bod van partner dat geen 
kracht belooft! 

• Alleen met een sterk spel, van minstens 17 punten, mag je een 
informatiedoublet geven als je een verdeling hebt waarmee je niet met 
een goed gevoel kunt passen op partners reactie. Met 17+ mag je 
namelijk na je doublet nog een bod doen. Het grote voordeel van deze 
‘nuance’ is dat je met gewone openingskracht niet te hoog kunt komen. 

Als je met de gegeven oosthand een doublet geeft, en partner biedt dan 2♥, 
kan partner een 4-kaart harten hebben en een ontiegelijk zwak spel. Daarop 
kun je niet met een goed gevoel passen. 2SA bieden kan eveneens uitdraaien 
op een regelrechte ramp. Om die reden geef je geen informatiedoublet maar 
pas je.  

 
Een speler die een informatiedoublet geeft, en daarna – op partners bod dat 
heel zwak kan zijn – iets anders doet dan passen, belooft een sterk spel, met 
minstens 17 punten. We bekijken een paar biedingen om het erin te stampen. 

 
  West  Noord Oost  Zuid 
1      1♥  doublet 
  pas  1♠  pas  2♠ 
 
2      1♦  doublet 
  pas  1♥  pas  1♠ 
 
3      1♥  doublet 
  pas  1♠  pas  pas 
 
4      1♥  doublet 
  pas  1♠  2♥  2♠ 
 
In de biedseries 1, 2 en 4, belooft zuid extra openingskracht. 
Ja, ook in biedserie 4, omdat zuid met zijn doublet al steun – minstens een 
3-kaart – in de ongeboden kleuren belooft. Als zuid past is het aan noord 
om de strijd om de deelscore wel of niet voort te zetten, want noord is 
maximaal geïnformeerd: zuid heeft een opening en 3-4 schoppens. 
    
Het aantal goede antwoorden is jouw rapportcijfer voor ´gewone kennis´.
   



Bridge Service, Bridge Training 618, 25 juni 2015, rob.stravers@upcmail.nl    9 
 

Lezers Mailen 
 
Te snel uitgewaaierd 

Zuid is leider in een hartencontract . 
Oost is aan slag gekomen en speelt ♣A. 
Leider zuid troeft met ♥8. 
 
West had ♥4 al uit de waaier gehaald en zag bij zuid ♥8 liggen. 
West deed toen ♥4 terug en haalde ♥9 uit de waaier. 
 
De beeldzijde van ♥4 was gezien door de dummy. 
  
SPELREGEL: Je pakt pas een kaart uit de waaier als je aan de beurt bent om 
te spelen. Zie blz. 67 Bridge Beter met ARiBiter van Berry Westra en Willem 
van de Linden. 
 
Vraag:  
Moet ♥4 gespeeld worden? 
 
Rob: 

Dat dummy de beeldzijde kon zien, bepaalt niet of wests kaart wel of 
niet is gespeeld. De grens voor de status ‘gespeeld’ is voor de 
tegenspelers of hun partner de beeldzijde had kúnnen zien. Het gaat 
dan dus zuiver om de hoek waarin de kaart is gehouden. 
 
Toch vind ik dat ♥4 moet worden gespeeld, maar om een heel andere 
reden. Met het al in de hand nemen van een speelkaart suggereert west 
dat het voor hem niet uitmaakt welke kaart zuid speelt. Dat zou je 
misleidend kunnen noemen, helemaal als de in de hand genomen kaart 
na het zien van de door zuid gespeelde kaart wordt verwisseld.  
 
Dus oordeel ik dat west de te vroeg in de hand genomen kaart moet 
spelen, ook als dummy de beeldzijde niet had gezien. 

 
Recht van de blinde 

Mag een blinde de leider erop attent maken dat hij een kaart verkeerd heeft 
liggen bij het rangschikken van zijn slagen. 
In mijn ogen valt dit niet onder het bieden, maar ook niet onder het spelen. 
        In mijn herinnering zit dat er een aantal maanden terug in Bridge heeft 
gestaan (tot mijn verrassing) dat dit was toegestaan. 
        Uiteraard krijg je dan de vervolgvragen: mag de blinde een 
tegenstander attent maken enz. 
 
Maar ook mag een speler zijn partner (dus niet de leider of de blinde) er op 
attent maken enz. 
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Rob: 
Zet je schrap; artikel 65 is redelijk duidelijk. Zo duidelijk zelfs dat jouw 
vervolgvragen er ook mee worden beantwoord. 

 
ARTIKEL 65 
Rangschikken van de slagen 

A. Voltooide slag 
Als in een slag vier kaarten zijn gespeeld, legt elke speler zijn 
eigen kaart met de beeldzijde naar beneden voor zich op tafel. 

B. Bijhouden van gemaakte slagen     
1. Indien de eigen partij de slag heeft gemaakt, wordt de kaart 

met de smalle zijde richting partner neergelegd. 
2. Indien de tegenstanders de slag hebben gemaakt, wordt de 

kaart met de smalle zijde in hun richting neergelegd. 
De leider mag eisen dat een kaart die in de verkeerde richting gelegd is, 
gelegd wordt zoals hierboven bepaald. De blinde en beide tegenspelers 
mogen erop wijzen dat een kaart in de verkeerde richting gelegd is maar voor 
deze spelers eindigt dit recht zodra in de volgende slag voorgespeeld is. Als een 
van hen dit later doet, kan artikel 16B van toepassing zijn. 
 

 
Better minor? 

Wij hebben van een bridgedocent het advies gekregen, niet met de 2-krt 
klaveren (alerteren) te openen, bij eventuele 4-kaarten hoog!, maar: 
  
de Better Minor toe te passen: dus openen met 3-krt klaver of 3-krt ru. 
Heb je van beide kleuren een driekaart dan neem je de beste, voor 
eventuele sans. 
Het verwondert me dat Berry Westra dat niet aanleert!? 
 

 Ron: 
Zoals ooit een voetballer zei: "elk nadeel hep se voordeel" 
Als je op een tweekaart opent, weet je dat de 1♦-opening in ieder geval 
een vierkaart is en hoef je maar één kleur te raden. Als je better minor 
speelt (vaker wordt de kreet Best Minor gebruikt) zijn de klaveren en 
ruiten altijd "echt" (minstens een driekaart) en kan de tegenstander 
minder agressieve tussenbiedingen (zoals de multi) doen. 
 
Berry gaat uit van een vierkaart ruiten als een soort van zekerheid 
tijdens het biedproces. Daar zijn voordelen bij, maar ook nadelen. 
Persoonlijk speel ik ook Best Minor, voor wat het waard is. 
 

http://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.65%20Rangschikken%20van%20de%20slagen.html�
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Wie van de drie? 
♥ A H 10 2 
 
♥ B 9 8 
 
Ik speelde in een SA-contract ♥B voor; west speelde laag bij waarop ik 
dummy ♥10 liet bijspelen. Toen speelde ik ♥9, waarop west weer dook en ik 
dummy ♥2 liet opruimen. Daarna maakte ik ♥AH, dus vier hartenslagen in de 
pocket. Ondanks dit mooie resultaat zei mijn partner dat ik in de eerste slag 
♥2 had moeten bijspelen in plaats van ♥10. Onze tegenstanders vonden dat 
muggenzifterij, volgens hen maakt het bijspelen van ♥10 of ♥2 helemaal niet 
uit. We spraken af dat ik het aan u zou voorleggen en dat degene die gelijk 
heeft twee flessen wijn krijgt van de verliezers. 
 
Rob:    ♥ A H 10 2 

 
♥ V 8 6 5   ♥ 4 3  

 
♥ B 9 7 

 
Leuk dat ik mag vaststellen wie de wijn gaat krijgen. Dat is jouw 
partner! Mits de toon van zijn opmerking geen vervelend gevoel bij jou 
opriep, want in dat geval zou hij artikel 74 overtreden. En dat sluit elke 
vorm van een beloning uit. 
 
Nadat jij dummy ♥10 liet bijspelen onder jouw ♥B, had je het geluk dat 
west jouw voorgespeelde ♥9 óók dook! Want als west in de tweede 
hartenslag ♥V wél had gelegd, had je slechts drie hartenslagen kunnen 
maken! Dummy heeft dan nog steeds ♥2, en die is beslist lager dan de 
vierde harten van west.  
 
Omdat je in je vraag mij aansprak met u, zul je naar mij een fles port 
moeten sturen!  
 
In mijn enthousiasme (over de port) vergat ik de juiste speelwijze te 
noemen. Maar gelukkig kijkt AdvG elk nummer over mijn schouder 
mee. 

 
AdvG:  

De juiste speelwijze lijkt me: met ♥9 beginnen en ♥2 bijspelen, 
vervolgens ♥B en ♥10 ondergooien. Maar belangrijker is: naar wie gaat 
nu die tweede fles? 
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