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        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. 

 

Algemene speelplanrichtlijnen 
 
Om een goed speelplan te kunnen maken hoef je alleen te kijken naar wat wel – 
en niet – is geboden en welke kaart(en) worden gespeeld. 
 
Een andere nuttige vaardigheid is het maken van aannames… Als een bepaald 
resultaat alleen mogelijk is bij een bepaalde verdeling, speel je alsof de kaarten 
ook zo zijn verdeeld! 
 
En eveneens heel belangrijk: een flexibel karakter! Zonder wolkje aan de lucht 
houd je rekening met onverwachte ‘tegenslagen’ en als de vooruitzichten uiterst 
somber zijn, ga je uit van het noodzakelijke gunstige scenario. 
 
Dat maakt bridge een geweldig spel voor alle denkbare karakters!  
 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
1♦  doublet pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
Het is gebruikelijk dat doublet na een 1♦-tussenbod twee hoge 4-kaarten 
belooft. Heb je er slechts één, dan noem je die kleur. 

♠ H 4 3 2 
♥ A 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 

 
♠ A 5 
♥ V 5 
♦ A 6 5 

 ♣ A H B 10 7 6 
 

 Je speelt als zuid 3SA.  
West komt uit met ♦H, oost ♦7; je duikt. 
West vervolgt met ♦B, oost speelt ♥8 bij.  
Jij wint de tweede slag met ♦A. Hoe speel je verder? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
1♦  doublet pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
Het is gebruikelijk dat doublet na een 1♦-tussenbod twee hoge 4-kaarten 
belooft. 
 ♠ H 4 3 2 

♥ A 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 

 

♦ H V B 10 9 8   
♣ ?  

♦ 7 
♣ ? 

 ♠ A 5 
♥ V 5 
♦ A 6 5 
♣ A H B 10 7 6 

 
 Je speelt als zuid 3SA. 

West komt uit met ♦H, oost ♦7; je duikt. 
West vervolgt met ♦B, oost speelt ♥8 bij.  
Jij wint de tweede slag met ♦A. Hoe speel je verder? 
 
Je telde - al voordat je dummy de eerste ruitenkaart liet bijspelen - zes 
vaste slagen: ♠AH, ♥A, ♦A en ♣AH. Ook zonder wiskundeknobbel weet je 
dat je van de klaverenkleur moet leven. En je hebt evenmin profetische 
gaven nodig om te weten wat er gaat gebeuren als west aan slag komt met 
♣V. 
 
Dit is zo´n spel waarbij je moet aannemen dat oost ♣V heeft. Dus speel je 
daarop! Maar… daarbij probeer je de kans dat west aan slag komt zo klein 
mogelijk te maken.   

 
 
 
 



Bridge Service, Bridge Training 627, 3 september 2015, rob.stravers@upcmail.nl    4 
 

Spel 1  Speelplan 
   
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
1♦  doublet pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 ♠ H 4 3 2 

♥ A 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 

 

♦ H V B 10 9 8   
♣ ?  

♦ 7 
♣ ? 

 ♠ A 5 
♥ V 5 
♦ A 6 5 
♣ A H B 10 7 6 

 
Je speelt als zuid 3SA. 
West komt uit met ♦H, oost ♦7; je duikt. 
West vervolgt met ♦B, oost speelt ♥8 bij.  
Jij wint de tweede slag met ♦A. Hoe speel je verder? 
 
Het gaat om de aanpak van de klaverenkleur. Als west ♣Vxx(xx) heeft, ben 
je kansloos. Dan kun je niet voorkomen dat west aan slag komt en zijn 
ruitens afdraait. Oost moet ♣V hebben óf west, maar dan ♣V-sec of ♣Vx. 
Sla daarom na ♦A ♣AH. Dan heb je alles gedaan om te voorkomen dat west 
aan slag komt. En deze moeite wordt beloond. ♣V valt. 
En als oost ♣Vxx(x) heeft? Dan maak je je contract ook, omdat je dan - na 
♣AH - ♣B speelt. Oost mag zijn ♣V maken, maar kan verder geen kwaad. 
 

Spel 2, Allen kwetsbaar 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  doublet pas  2♥ 
2♠  3♥  pas  4♥ 
 

♠ B 3 2 
♥ A 4 3 2 
♦ A 5 4 3 2 
♣ 2 

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

Tegen jouw 4♥ begint west met ♠A, ♠H, ♠V. Op ♠V speelt oost ♣4 bij.  
West begint de vierde slag met ♦V. Hoe speel je verder? 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 2, Allen kwetsbaar  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  doublet pas  2♥ 
2♠  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 
 
Tegen jouw 4♥ begint west met ♠A, ♠H, ♠V. Op ♠V speelt oost ♣4 bij.  
West begint de vierde slag met ♦V. Hoe speel jij verder? 
 
Vooral voor minder ervaren spellers zijn dit soort grillige verdelingen vrij 
onoverzichtelijk. 
 
Drie schoppenverliezers hebben we al genoteerd; we zullen dus alle overige 
slagen moeten maken om niet down te gaan.  
♦V nemen we met ♦A; we trekken drie rondjes troef, waarna noord en zuid 
beide nog een troefkaart overhouden. Maar dan?  
 
We kijken als leider dan tegen de volgende twaalf kaarten aan: 
 

♠ - 
♥ 4 
♦ 5 4 3 2 
♣ 2 

♣ ??      ♣ ?? 
♠ - 
♥ B 
♦  
♣ A V B 10 3 

 
Hoe gaan we om met de klaveren? Ik geef drie opties: 

• ♣2 naar ♣V; 
• ♣2 naar ♣A; ♣V voor, als west duikt ruimt dummy een ruitenkaart op; 
• ♣2 naar ♣A; ♣3 in dummy getroefd. 
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Spel 2, Allen kwetsbaar  Aanpak 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  doublet pas  2♥ 
2♠  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 

 
 ♠ B 3 2 

♥ A 4 3 2 
♦ A 5 4 3 2 
♣ 2 

 

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

 

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

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

 

 
Tegen jouw 4♥ begint west met ♠A, ♠H, ♠V. Op ♠V speelt oost ♣4 bij.  
West begint de vierde slag met ♦V. Hoe speel jij verder? 
 
West ging kwetsbaar en geheel op eigen kracht door tot 2♠. Dan is de kans 
dat west ♣H heeft vrij groot. Daar komt bij dat west ♣H móét hebben om 
geen klaverenslag te hoeven afgeven. Want ♣H is ongrijpbaar als oost 
♣Hxxx in zijn handen heeft. We kunnen dan immers maar één keer snijden. 
 
Speel na de derde hartenslag ♣A, en dan ♣V na. Als west duikt, ruim je een 
ruitentje op; dan ♣B en ♣10. Zodra west ♣H legt troef je die af. Met een 
ruitenaftroever kom je weer in de hand en maak je de resterende klaveren.  
 

AdvG: 
In de bridgeboeken staat deze elegante speelwijze beschreven 
onder de naam ‘aftroefsnit’. 

 
Maak niet de fout om na ♦A en ♣A, ♣3 in dummy te troeven. Daarmee is 
dummy’s laatste troefkaart gesoupeerd en kan west daarna zonder probleem 
zijn ♣H maken. 
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Spel 3  ♠ V 2     Zuid   Noord 
♥ B 10 9 8    1♣   1♥ 
♦ A 5 4    1SA   3SA 
♣ H V 9 6     pas 

 
♠ A H 3     
♥ 3 2     
♦ H V 3 2 
♣ B 8 7 2     

 
 Tegen jouw 3SA start west met ♠B. 

Hoe probeer je je contract te maken? 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 
   ♠ V 2     Zuid   Noord 

♥ B 10 9 8    1♣   1♥ 
♦ A 5 4    1SA   3SA 
♣ H V 9 6     pas 

 
♠ A H 3     
♥ 3 2     
♦ H V 3 2 
♣ B 8 7 2     
 

Tegen jouw 3SA start west met ♠B. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 

 
We tellen zes vaste slagen: ♠AHV en ♦AHV.  
 
En we zien duidelijk mogelijkheden in de lage kleuren voor extra slagen. Ook 
de hartenkleur is goed voor een extra slag. Maar, je moet wel drie 
hartenslagen verliezen voordat je zelf een hartenslag in je zak kunt steken. 
 
Als de ontbrekende ruitens 3-3 zitten levert dat één extra slag op. 
En als we in de klaverenkleur maar één slag afgeven, is die kleur goed voor 
drie extra slagen en hebben we die extra ruitenslag helemaal niet nodig. 
 
Misschien is flexibiliteit wel de belangrijkste richtlijn in ons grenzeloos mooie 
spel. We moeten kansen combineren. Want als je mikt op de verkeerde 
kans, en achteraf moet vaststellen dat de andere kans goed was voor goud, 
voelt dat niet bepaald weldadig… 
 
Naast een flexibel speelplan moet je ook overzicht houden over wat (voor 
vervelends) de tegenstanders kunnen doen als ze aan slag komen. 
 
Tot zover deze overpeinzing! 
 



Bridge Service, Bridge Training 627, 3 september 2015, rob.stravers@upcmail.nl    9 
 

Spel 3  Speelplan 
 

 
 ♠ V 2 

♥ B 10 9 8 
♦ A 5 4 
♣ H V 8 6 

 
 

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

 

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

 ♠ A H 3 
♥ 3 2 
♦ H V 3 2 
♣ B 7 5 2 

 

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠B. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Begin in ieder geval NIET met de ruitenkleur om te zien of de ontbrekende 
ruitens 3-3 zitten! Want als die inderdaad 4-2 zitten, kunnen OW - na ♣A - 
hun vrije ruitenslag oppakken én drie hartenslagen. Dan ben je al down. Ook 
als de klaveren gunstig zitten! 
 
Het bewijst flexibiliteit als je eerst even rammelt aan de klaverenkleur. Als 
die kleur goed is voor drie slagen kun je beter daarna de ruitenkleur testen 
voor een mogelijke overslag. 
 
Als de klaveren 3-2 zitten maakt het niet uit hoe je de klaveren aanspeelt; 
omdat na de derde klaverenslag OW dan alleen ♣A hebben gemaakt en jouw 
laatste klaveren vrij zijn. 
 
Met de klaveren 4-1 zijn drie klaverenslagen onzeker.  
 
Het is het veiligst om een kleine klaveren naar de dubbele honneur te spelen 
(♣2 naar ♣V). Als ♣V houdt steek je in ruiten over naar de hand en speel je 
♣5 naar ♣H. Als west dan weer durft te duiken, en oost in de tweede 
klaverslag niet meer bekent, heb je in dit spel pech; dan blijft het bij twee 
klaverenslagen en gaan we pas hopen op de ruitens 3-3. Maar gelukkig zijn 
er maar weinig westspelers die ♣A twee keer durven op te houden… 
 
Maar… met de gegeven verdeling speelt oost ♣10 bij in de eerste 
klaverenslag. Dan kun je daarna klaveren spelen naar ♣B en over west 
snijden op ♣9 .



Bridge Service, Bridge Training 627, 3 september 2015, rob.stravers@upcmail.nl    10 
 

Spel 4, Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  2♣*  2♥  pas 
 pas  3SA  pas  pas 
 pas   

  ♠ B 6 4 3 
  ♥ A V 6 

   ♦ B 9 3 
   ♣ A 9 5 

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

 
West start met ♥5. Welke hartenkaart laat je dummy bijspelen? 
 
Ik geef géén overpeinzing. 
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Spel 4  Speelplan 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  2♣*  2♥  pas 
 pas  3SA  pas  pas 
 pas   

  ♠ B 6 4 3 
  ♥ A V 6 

   ♦ B 9 3 
   ♣ A 9 5 

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

 
West start met ♥5. Welke hartenkaart laat je dummy bijspelen? 

 
Oost bood 2♥, met een 1SA-opening in zijn nek. Dan moeten vrijwel alle 
ontbrekende punten bij oost zitten. En het leuke van dit spel is dat als oost 
moet voorspelen, hij ons een slag zal schenken. Daarom laten wij dummy 
duiken in de eerste slag. Niet alleen omdat het leggen van ♥V gelijk staat 
aan weggeven aan ♥H, maar vooral om oost aan slag te laten komen. Oost 
mag van ons deze slag zelfs winnen met ♥7.  
Eenmaal aan slag gekomen heeft oost een groot probleem. Welke kleur hij 
ook naspeelt, hij geeft daarin een slag weg óf helpt die kleur te ontwikkelen! 
 
Wij tellen zeven vaste slagen: ♠AH, ♥A, ♦AH en ♣AH. En duidelijk is dat we 
van de klaverenkleur moeten leven. Ook dat we zeer waarschijnlijk één 
klaverenslag zullen afgeven. Het is van levensbelang dat we op dat moment 
nog in alle kleuren een dekking hebben; ook in harten! 
 
Stel dat we in de eerste slag ♥V hadden gelegd, dan had oost beslist ♥H 
bijgespeeld en harten vervolgd tot onze ♥A van tafel was. Als we dan daarna 
met klaveren van slag gaan weten we nu al welke ramp zich zal voltrekken! 
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Lezers Mailen 
Wat is mijn plaats? 

Als wij een zitting spelen kiezen wij in de eerste ronde waar ieder gaat 
zitten. 
Ben je de eerste ronde Noord, dan blijf je dat elke keer als je in de NZ-
richting moet spelen. Moet je OW gaan zitten dan is de Noord-speler 
automatisch Oost en de Zuid-speler West. 
Tot nu toe ben ik het nooit anders tegengekomen. 
Onlangs troffen we een paar, dat het precies andersom deed. De Noord-
speler ging dan West zitten en de Zuid-speler Oost. In artikel 5 kan ik niet 
duidelijk vinden of dit mag ja of nee. 
Weet jij dat? 

 
 Rob: 

De wedstrijdleider heeft het recht om voor elke speler diens plaats aan 
te wijzen. Zolang de wedstrijdleider geen bepaalde zetel oplegt kun je 
zelf je plaats bepalen. Maar… als je dat eenmaal hebt gedaan, geldt 
dat voor de hele zitting. Wie noord gaat zitten, wordt in een volgende 
ronde geen zuidspeler, en eenmaal west, blijft west. Aan noord is niet 
automatisch de oostplaats verbonden. Als noord daarna moet spelen in 
de OW-richting mag noord ook west gaan zitten. Maar… eenmaal west 
blijft dan west voor de OW-richting.  
 
Heeft dit artikel enig nut?  
 
Ik weet niet wat het specifieke doel is van dit artikel. Maar nuttig kan 
het zeker zijn. Stel dat speler A liever niet voor tegenspeler B gaat 
zitten. En tegenspeler B heeft diezelfde voorkeur ten opzichte van 
speler A. Dan zou het kunnen gebeuren dat deze spelers blijven 
verplaatsen tot één van beiden is uitgeput… Artikel 5 voorkomt dat. 
Als beide paren al eerder in dezelfde richting speelden, moeten ze op 
dezelfde stoel plaatsnemen. En als het de eerste ronde is kan de 
wedstrijdleider deze stoelendans beëindigen door beide spelers te 
vertellen wat hun plaats is!  
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ARTIKEL 5 
Aanwijzing van de plaatsen  

A. Plaats bij aanvang van de zitting 
Bij het begin van een zitting wijst de wedstrijdleider elke deelnemer (persoon, paar of 
viertal) zijn plaats aan. Tenzij anders voorgeschreven mogen de leden van een paar of 
viertal in onderling overleg uitmaken welke van de hun toegewezen plaatsen door ieder 
van hen zal worden ingenomen. Nadat een bepaalde windrichting is gekozen, mag een 
speler deze in dezelfde zitting nog slechts op aanwijzing of met toestemming van de 
wedstrijdleider veranderen. 

B. Verandering van windrichting of tafel 
De spelers veranderen van windrichting of begeven zich naar een andere tafel volgens 
de aanwijzingen van de wedstrijdleider. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor 
duidelijke bekendmaking van de aanwijzingen; elke speler is ervoor verantwoordelijk 
dat hij op de juiste tijd en op de voorgeschreven wijze van plaats wisselt en dat hij na 
elke wisseling de juiste plaats inneemt. 

 
Alleen maar even op de achterkant kijken… 

Gisterenavond met bridge waren al de 4 mensen aan de tafel aan het 
bieden. Onze " tegenstanders" schoppen en wij ruiten. Mijn partner bood 5 
ruiten. De speler links van hem, die dus een bod moest gaan doen, pakte uit 
de biddingbox het doubletkaartje en keek daarop en paste. M.a.w. Hij wilde 
kijken of gedoubleerd down voor hem meer opleverde dan 5 schoppen. Wij 
waren kwetsbaar, zij niet. Hij legde uiteindelijk het doubletkaartje neer. 
Mijn vraag: mag dit ?????  
 
Rob: 

Een biedkaartje geldt als geboden zodra dat ding de biedbox heeft 
verlaten. Behalve als je de kaarten duidelijk even herschikt. 
En een doubletkaartje alleen maar even pakken om op de achterzijde 
te lezen hoeveel de downslagen opleveren, daarmee tegelijk - wel of 
niet bewust - vertellend dat het doublet beslist geen informatiedoublet 
is… is een duidelijke overtreding. 
 
Tijdens het bieden worden geen hulpmiddelen gebruikt, ook niet de 
informatie op de achterzijde van de biedkaartjes. 
 

Zoek het échte probleem… 
Even een vraagje. Gisteren was er consternatie op de bridgeclub. 
  

West  Noord Oost  Zuid 
      1SA 
pas  pas  2♣*  pas 
2♥  pas  3♣  Arbitrage! 

 
West alerteerde 2♣ en legde dat uit als Multi Landy (minstens een 4-kaart 
in de beide hoge kleuren). 
 
De arbiter besliste dat oost de 3♣ moest spelen en dan zou naderhand 
bekeken worden of NZ waren benadeeld.  
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Oost had een 3-kaart harten en vijf best wel slechte klaveren. In ieder 
geval ging 3♣-3 voor een score van 3%. Geen echt nadeel voor NZ; de 
arbiter liet die staan. 
 
Zuid zei dat oost had zitten schudden met haar hoofd toen west de uitleg 
gaf. Oost had gewoon een volgbod willen doen. Ze was zich van geen 
kwaad bewust. Ze was deze afspraak even vergeten. Ze was helemaal in 
tranen en wilde nooit meer tegen zuid spelen. En de arbiter was ook nog 
familie van zuid. Dus zuid kreeg naar haar mening voordeel. Toen is oost 
naar toilet gegaan en vijf minuten weg gebleven.  
Maar zuid zei ook: ‘Oost mag nooit weglopen van harten als ze Landy 
speelt en zo maar klaveren gaan bieden. Weet jij zo in welk artikel dat 
staat? De arbiter zei dat oost zelfs niet meer had mogen bieden na 2♥ 
van west.  
  
Nou oost heeft nog één spelletje (het laatste van de avond) gespeeld zei 
niks meer als er iets gevraagd werd en is in huilen uitgebarsten en wilde 
nooit meer tegen zuid spelen.  Later is ze wel wat gekalmeerd. 
 
Rob: 

Het gaat dus om iets heel anders dan om dat stomme kaarten(!), 
namelijk ‘het omgaan met opmerkingen van tafelgenoten’. 
 
Als OW inderdaad Multi Landy spelen, is het niet meer dan menselijk 
dan dat oost dat even vergeet bij het zien van de 5-kaart klaveren, en 
argeloos 2♣ biedt. 
Ook ligt het voor de hand dat als west de juiste uitleg geeft, oost zich 
daardoor bewust wordt van haar vergissing. 
  
Oost mag alleen de informatie gebruiken van de biedkaartjes en de 
eventuele uitleg van de tegenspelers. Uitleg van haar partner is voor 
haar informatie die ze absoluut niet mag gebruiken. Die informatie 
noemen we OI (Ongeoorloofde Informatie). Oost mag zelfs niet de 
suggestie wekken dat ze de uitleg van west gebruikt; bij twijfel 
daarover zal de arbiter haar het nadeel daarvan geven. 
Oost weet dat kennelijk niet, en probeert - in haar onschuld - het schip 
te redden met 3♣. 
 
Op dat moment vraagt zuid arbitrage. Dat is een correcte vraag.  
Als oost daar meteen aan toevoegt dat oost nooit mag weglopen van 
harten als ze Landy speelt, is dat een uitspraak die NIET correct is. Om 
het heel extreem te stellen: als oost nul hartens heeft en zeven 
klaveren, is 3♣ een actie die je ook zou doen als west had uitgelegd 
dat 2♣ echte klaveren belooft en desondanks zelf 2♥ biedt… 
 
Terug naar oost. Die hoort van zuid de wens om arbitrage, én dat ze 
nooit had mogen weglopen naar 3♣. Een duidelijke beschuldiging dus.  
Mijn advies aan oost is om op de wens om arbitrage, en de melding 
van een ‘verboden handeling’ met interesse te reageren. Iets als:  
‘Ohhhh, ben ik in overtreding? Goed dat je een deskundige in de arm 
neemt, want als ik één ding niet wil is dat een top door een 
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overtreding!’ Om vervolgens met echte belangstelling te luisteren naar 
wat de arbiter hierover vertelt. 
 
Er kan dan geen sprake zijn van enig gezichtsverlies of het gevoel van 
gekwetst zijn. Integendeel, door deze gebeurtenis is oost qua kennis 
en inzicht gegroeid! En zuid ook ten aanzien van de absolute aanname 
. 
 
Goed dat de arbiter liet doorspelen zonder de handen in te zien; 
anders zou hij de hand(en) verraden en daarmee zelf een bron zijn 
van ongeoorloofde informatie.  
 
En met een 3-kaart harten mee, en een pierige klaverenkleur, mag 
oost inderdaad niets anders doen dan passen, louter omdat partner 
west liever in de eigen mooie hartenkleur speelt dan in oosts 
klaverenkleur. Dat west alleen maar harten biedt vanwege de door 
oost beloofde 4-kaart harten mag oost niet weten/gebruiken. 
 

Alleen maar even op mijn eigen systeemkaart kijken? 
Mag je tijdens het bieden op je eigen systeemkaart kijken, die bij de " 
tegenstanders" ligt? Om te kijken hoe ook al weer de afspraken waren. 
 
Rob: 

Een eigen systeemkaart mag uitsluitend door de tegenstanders 
worden gebruikt. 
  
Alleen een afspraak die geldt na een specifiek storend bod van de 
tegenstanders, zoals de Multi, mag je zelf tijdens het bieden 
raadplegen, mits dat op een apart stuk papier staat. Dus ook dan is en 
blijft de eigen systeemkaart verboden kost. 
 

AdvG:  
Wel kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld bij een zomerdrive als 
invaller aan een je onbekende partner gekoppeld wordt met wie je 
door tijdgebrek het biedsysteem onvoldoende hebt kunnen 
doorspreken. Je kunt dan bij een probleem aan de tegenstanders 
vragen of je even op jullie kaart mag kijken. De tegenstanders moeten 
dan wel ongelooflijke hufters zijn als ze dit weigeren. Toegegeven: 
hufters komen in alle rangen en standen voor, ook bij bridge. 
 

Rob: 
Een leuke toevoeging van Ad, tijdens mijn vakantie . En in mijn 
onmetelijke zucht naar vrijheid en democratie laat ik deze noot 
natuurlijk graag staan. Met slechts één aantekening: volgens mij 
bestaan hufters niet! Hoogstens hufterig gedrag. En het prettige 
daarvan is dat een positieve bijstelling zeker niet is uitgesloten. 
 

Siger: 
Tja, als ik merk dat bij dit soort ‘sociale’ drives (meer voor het vertier 
dan om te scoren) mijn tegenstanders beginners zijn, dan heb ik daar 
geen probleem mee.  
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Maar, als het ervaren spelers zijn, dan zeg ik ‘nee’. Die moeten redelijk 
makkelijk voor een sessie afspraken kunnen maken. 
En waar ligt dan de grens?  
Wat mij betreft bij spelers die minder dan een jaar geleden hebben 
leren bridgen en met een nieuwe partner spelen 
Daarbij mag je ook voegen mensen die nog geen twee maanden 
geleden hun beginnerscursus hebben afgerond.  
Andere categorieën mogen van mij niet hun eigen systeemkaart lezen.  
 
Uiteraard geldt dit alleen voor ‘sociale’ drives.  
Bij officiële competities is dit uitgesloten. 
 

Ron: 
Siger geeft mijns inziens de juiste richtlijn: als het ergens om gaat, 
gelden gewoon de regels en wat niet mag, mag niet. Als het nergens 
om gaat, zal niemand erom malen als je de afspraak nog even wilt 
bekijken, voor zover je al een systeemkaart hebt. 
 
Overigens moet ik nog even aanvullen, dat als je de spelende partij 
wordt, je na de laatste pas en voordat de uitkomst open op tafel ligt, 
je je eigen systeemkaart mag raadplegen om te zien of je wel juist 
hebt uitgelegd en juist hebt gealerteerd. Maar na de laatste pas heb je 
daar over het algemeen zelf weinig aan. 
 
 


