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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 636, 5 november 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 
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. 

 
Ontvangen vraag 

Op onze club hebben we enkele paren die graag met zeer zwakke handen 
tussenbieden. Daar ergeren veel andere paren zich aan, vooral als ze 
daardoor in een verkeerd/te laag contract eindigen. 
 
Omdat plezier voor al onze leden voorop staat, overwegen we aan 
tussenbiedingen en volgbiedingen een bepaalde minimumkracht te eisen.  
 
Wat raden jullie ons aan? 
 
Rob: 

Mijn advies is om van de nood een deugd te maken. We kunnen 
namelijk ook ons vóórdeel doen met tussenbiedingen. En zolang we 
onze partner kunnen vertrouwen en weten wat we samen hebben, 
kunnen we niet zelden extra scoren juist dankzij lichte tussenbiedingen. 
 
Deze Training is voor een belangrijk deel gewijd aan voordeel halen uit 
tussenbiedingen. 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Voor een goed gevoel 
 

Spelers die graag heel licht tussenbieden, nemen het vaak niet zo nauw met 
de kracht van de kleur waarin ze tussenbieden. Dat kan ons al meteen een 
voordeel geven. Als deze onverlaat moet tegenspelen zal zijn partner toch 
zeer waarschijnlijk uitkomen in de geboden kleur. En als dat een pierige kleur 
is, kan die uitkomst voor ons al uitermate plezierig zijn! 

 
Regel: 

Als wij tussenbieden met een zwakke hand, doen we dat uitsluitend als 
we graag willen dat partner in onze geboden kleur uitkomt! 
 

Tussenbiedingen die het bieden voor ons vergemakkelijken! 
 

Spel 1   Spel 2   Spel 3   Spel 4 
1♣*/♦   1♣*/♦   1♣*    1♥ 
 1♠    1♥    1♦    doublet 
   ??       ??       ??       ??  
 
♠ 6 5    ♠ B 10 8 5 3  ♠ B 6 5 2   ♠ H V 4 3 
♥ H V 3 2   ♥ 5 4    ♥ H 8 7 4   ♥ 2 
♦ 7 6 5   ♦ A V 3   ♦ B 6 5   ♦ A B 8 2 
♣ V 7 6 5   ♣ A V 8   ♣ A 8    ♣ V 10 4 3 
 
Welke biedkaartjes pak je in deze vier spellen? 
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De antwoorden 
 
Spel 1   Spel 2   Spel 3   Spel 4 
1♣*/♦   1♣*/♦   1♣*    1♥ 
 1♠    1♥    1♦    doublet 
   ??       ??       ??       ??  
 
♠ 6 5    ♠ B 10 8 5 3  ♠ B 6 5 2   ♠ H V 4 3 
♥ H V 3 2   ♥ 5 4    ♥ H 8 7 4   ♥ 2 
♦ 7 6 5   ♦ A V 3   ♦ B 6 5   ♦ A B 8 2 
♣ V 7 6 5   ♣ A V 8   ♣ A 8    ♣ V 10 4 3 
 
Welke biedkaartjes pak je in deze vier spellen? 
 

Spel 1 
Doublet! Daarmee beloof je minstens een 4-kaart harten met minstens 
zes punten. Je komt dus in ieder geval nog een keer aan de beurt. 
 

Spel 2 
1♠! Minstens een 5-kaart schoppen en minstens zes punten. Met 
precies een 4-kaart schoppen had je een doublet gegeven. Voordeel van 
het 1♥-volgbod is dat je meteen duidelijkheid kunt scheppen over je 
aantal schoppenkaarten. Zónder tussenbod had je 1♠ geboden; partner 
weet dan nog niet of je precies een 4-kaart hebt of minstens een 5-
kaart. 
 

Spel 3 
Eveneens een situatie waarbij een gevoel van dank naar je 
rechtertegenstander zeker op zijn plaats is. Geef een doublet! Daarmee 
beloof je een 4-kaart in de beide hoge kleuren. Zonder tussenbod had 
je 1♥ geboden en was je schoppenkwartet nog volledig onbekend! 
Dat betekent dus dat als je na het 1♦-tussenbod 1♥ zou hebben 
geboden, je daarmee meteen een 4-kaart schoppen ontkent! 
 

Spel 4 
Een heerlijke hand voor een redoublet! De boodschap: ´Partner, reken 
niet op steun in jouw kleur; ik speel met mijn hand liever gedoubleerd 
tegen dan dat ik dummy word!´ Met dit redoublet open je dus de 
schiettent.  
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Spel 5 
 1SA   1SA   1SA    1SA 
  2♥   2♣   Doublet   2♦ 
    ??      ??   ??       ?? 
 
 2♥ zwak, 5+ 2♣belooft twee Doublet belooft  2♦ belooft lange 
 kaart harten met  hoge  ook SA-opening  ruitenkleur 
 4+ in lage kleur      4-kaarten van 15-17 ptn. 
 

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

 
 Welk biedkaartje trek je in deze vier spellen? 
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De antwoorden 
 
Spel 5 
 1SA   1SA   1SA    1SA 
  2♥   2♣   Doublet   2♦ 
    ??      ??   ??       ?? 
 
 2♥ zwak, 5+ 2♣ belooft twee Doublet belooft  2♦ belooft lange 
 kaart harten met  hoge  ook SA-opening  ruitenkleur 
 4+ in lage kleur      4-kaarten van 15-17 ptn. 
 

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

 
 Welk biedkaartje trek je in deze vier spellen? 
 

Als je in de vraagstelling graag de kwetsbaarheid had geweten, is dat een 
uitstekend teken!  
• Als alleen wij kwetsbaar zijn met een manchecontract binnen bereik, 

moeten we de tegenstanders minstens vier down helpen om daar wijzer 
van te worden.  

• Met gelijke kwetsbaarheid moeten de tegenstanders minstens drie onder 
de tram of buurtbus. 

• En alleen de tegenstanders kwetsbaar, maakt een strafdoublet wel héél 
aantrekkelijk. Dan is min 2 al beter dan een eigen manchecontract. 

De kwetsbaarheid bepaalt dus hoe los onze vinger aan de doublettrekker 
moet zitten. 
 
Spel 5 

We tellen zelf 10 punten. Met een gezamenlijk bezit van 26 punten 
moet voor ons de manche bereikbaar zijn. Voor oost blijven slechts 14 
punten over… Dat maakt een strafdoublet toch wel heel aantrekkelijk. 
Zeker als alleen OW kwetsbaar zijn en ook bij gelijke kwetsbaarheid.  
Met alleen wij kwetsbaar kun je kiezen voor 3SA.  
 

Spel 6 
Een heerlijke hand voor een strafdoublet. Je kunt in deze beurt passen, 
omdat west zijn voorkeur zal moeten aangeven. Om in je tweede beurt 
een harten- of schoppencontract van cadeaupapier te voorzien. 
 

Spel 7 
Je weet dat west maximaal 1 punt heeft. Je zou dit rondje kunnen 
passen… Een gedoubleerd 1SA-contract met minstens één overslag 
smaakt goed. Je kunt ook meteen het vuur openen met een redoublet: 
partner we hebben het leeuwendeel van de punten, we gaan eens even 
heerlijk gedoubleerd tegenspelen! 
 

Spel 8 
4♦! Partner, noem je beste hoge kleur; daarin spelen we de manche!    
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Nog zin in twee speelplannen? 
Nee? Dan kun je meteen door naar ‘Lezers Mailen’ op pagina 9!  

 
Spel 9 
 

Noord  Zuid 
1♦  1♥ 
1♠  1SA 

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

 
♠ B 6 2 
♥ V B 4 3 
♦ B 10 5 
♣ V B 3 
 
Tegen jouw 1SA-contract opent west de aanval met: ♣8. 
 
Hoe ga je dit varkentje wassen? 
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Spel 9  Speelplan 
 

♠ V 5 4 3 
♥ A H 
♦ 9 8 7 6 
♣ A 5 4 

 
♠ B 6 2 
♥ V B 4 3 
♦ B 10 5 
♣ V B 3 
 
Tegen jouw 1SA-contract opent west de aanval met: ♣8. 
 
Hoe ga je dit varkentje wassen? 
 
Natuurlijk telde je je vaste slagen. En kwam je op drie: ♥AH en ♣A. Nog niet 
de helft dus! 
 
Ondanks dat zuids ♥VB naadloos aansluit op dummy’s ♥AH mag je die nog 
niet tellen als vaste slag. Kenmerk van een vaste slag is dat je die meteen 
zou kunnen maken, zonder eerst van slag te moeten. En dat is voor ♥VB 
onmogelijk. Je zult een brug moeten slaan naar dit koppel. En dat lukt je 
alleen als je dummy metéén ♣A laat leggen! Laat je dummy een lage 
klaveren bijspelen, en oost doet dat ook, dan ben je te vroeg in zuid. ♥V en 
♥B kun je nog niet maken. En als OW het goed doen, kom je na ♥AH niet 
meer terug in zuid. 
 
Laat dummy dus meteen ♣A leggen, dan ♥AH en dán klaveren na. Als OW nu 
♣H leggen, is je tweede klaveren zeker goed voor de oversteek. En dan sta je 
al op zes slagen! 
 

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

 
♠ A 6 5  
♥ A H V B 4 
♦ H B 4 
♣ 10 9 
 
Tegen jouw 4♥-contract speelt west achtereenvolgen ♦A en ♦8; oost speelt 
♦6 en ♦7 bij. 
 
Hoe probeer je OW te scheren? 
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Spel 10  Speelplan 
 
 ♠ B 3 2 
 ♥ 8 7 6 
 ♦ V 10 9 3 2 
 ♣ V B 

 
♠ A 6 5  
♥ A H V B 4 
♦ H B 4 
♣ 10 9 
 
Tegen jouw 4♥-contract speelt west achtereenvolgen ♦A en ♦8; oost speelt 
♦6 en ♦7 bij. 
 
Hoe probeer je OW te scheren? 
 
Er dreigen vijf verliezers: twee in schoppen, twee in klaveren en één in 
ruiten.  
 
Aftroeven van de zwarte verliezers kan niet; die kleuren zijn aan beide zijden 
even lang. Dus kijken we met extra aandacht naar dummy’s lange 
ruitenkleur. Dummy’s laatste twee ruitens kunnen mooi als vuilnisbak worden 
gebruikt voor twee verliezers. Maar… dan moet je wel in dummy kunnen 
kómen. En dat lukt als je de tweede ruitenslag niet met de bekende Hollandse 
zuinigheid won (met ♦B) maar met ♦H. 
 
Nadat je de ontbrekende troeven hebt opgehaald steek je met ♦B over naar 
dummy’s ♦V; en op de volgende ruitens verlaten ♣10 en ♣9 het front. 
Volgens mij is je contract dan helemaal binnen! 
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Lezers Mailen 
 
 

Alerteerplichtige pas? 
Spelers die negatief doublet spelen kunnen als zij een hand hebben om het 
volgbod voor straf te doubleren, niet doubleren maar zullen dan passen. 
 
Moet zo’n pas - vanwege de Hoofdregel uit de Alerteerregeling - niet worden 
gealerteerd als de tegenpartij het negatief doublet niet kent?  
 
Want zo’n pashand kan worden ‘beschermd’ door een eventueel doublet van 
de partner. Die houdt daarmee de bieding ‘open’. 
 
Rob: 

Ik zie een pas omdat je geen passend bod/doublet in huis hebt, niet als 
een reden om die pas te alerteren. Het middel (alerteren) kan dan 
gemakkelijk erger worden dan de kwaal, omdat ook de partner van de 
passer niet direct zal uitgaan van een zekere kracht.  

  
 Ron: 

Stel zuid opent 1♠, en west heeft een zeskaart schoppen met twee 
hartentjes. West zal passen (waar hij na elke andere kleuropening zijn 
schoppens zou roepen), noord past en oost geeft een doublet. Dat kan 
ook een beschermend doublet zijn. 
Wil je dan dat oost de pas van west gealerteerd zou hebben? 
 
We alerteren alleen afspraken en de reden van een pas kunnen er vele 
zijn. Zo ook het doublet (want dat zou je ook kunnen voorschrijven). 
Juist vanwege die veelheid aan informatie gevende doubletten, is het 
doublet vrijgesteld van alerteren en is alleen de hoofdregel van 
toepassing als het doublet gerichte informatie geeft (bijv. doublet 
volgens DONT na een 1SA). 
 
Als ik pas, heb ik daar geen afspraak over met partner, behalve dat ik 
kennelijk niet in staat ben om mijn eigen kleur aan te geven. Dat lijkt 
me niet alerteerplichtig. Dat partner nog iets doet, heeft niets met mijn 
pas te maken, want voor hetzelfde geld heb ik een heel zwakke hand en 
heeft de tegenstander een dijk. 
 
Enig spelinzicht en logica mag je toch wel van een bridger verwachten. 
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2♥ of passen? 
Noord/Niemand 
Biedverloop: 
West  Noord Oost  Zuid 
  pas  pas  1♣ 
pas  1♥  pas  ?? 
 

 De zuidhand 
 ♠ A 7 6 
 ♥ H B 10 9 
 ♦ A B 2 
 ♣ 8 7 2 

 
Vragen 
Moet Zuid passen, hij is uitgeboden? 
Moet/Mag Zuid 2♥ leggen?  
 
Rob: 

Door noords pas in zijn eerste beurt weet je al dat noord geen 
openingskracht zal hebben. Toch zijn er twee redenen om voor 2♥ te 
kiezen: 

1. Partners hand kan door de gevonden hartenfit genoeg in waarde 
stijgen voor een kansrijk manchecontract. 

2. Als zuid past is het gemakkelijk voor west om er alsnog in te komen 
met een of ander vervelend volgbodje. Bijvoorbeeld 1♠, en na onze 
2♥, oost: 2♠… 

 
 

Verdeeldheid onder de clubarbiters over alerteren 
Onze clubarbiters zijn het niet eens over de volgende kwestie. 
Een paar speelt inverted minors. Staat op systeemkaart, met toelichting.  
Opening 1♣: kan een 3-kaart zijn 
Antwoord 3♣: belooft minimaal een 5-kaart en 6-9 pnt en ontkent 4-kaart 
hoog.  
Mijn mening: geen alert. 
Reden : je belooft wat je biedt, enkel puntenrange kan onbekend zijn. 
Mee eens? 
 

 Rob: 
Oneens! 
Inderdaad belooft dat bod alleen interesse in de geboden klaverenkleur. 
 
Maar… de partner van de 3Kl-bieder kan vermoeden dat de 
tegenstanders een andere kracht verwachten. En dan treedt de 
Hoofdregel in werking van de Alerteerregeling, dus alerteren. Ik citeer: 
 
Welke biedingen moet u alerteren? 
• U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de 

tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. 
Dit is de hoofdregel. 
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Zonder bloedneus en politie 

Op onze wekelijke bridgeavond hadden wij een klein meningsverschil over het 
bieden van de vierde kleur; volgens onze tegenstanders dient dat gealerteerd 
te worden. 
Ik heb op de AlerteerWijzer, en ook in andere lectuur gezocht maar heb niets 
kunnen vinden. 
Na afloop hadden we genoeg discussie aan de bar, zelfs de wedstrijdleider  
kon geen duidelijkheid verschaffen. 
 
Kunt u ons mailen hoe of wat?( we zijn allemaal zonder bloedneus en geen 
politie huiswaarts gekeerd)   
 

  Rob: 
Elk bod dat iets anders of meer vertelt dan interesse in de geboden 
kleur, is alerteerplichtig.  
In de eerste biedronde - gerekend vanaf het openingsbod - geldt dat 
voor alle biedingen, na de eerste biedronde mogen biedingen op 4-
hoogte en hoger beslist NIET worden gealerteerd! 
Omdat het bod in de vierde kleur niets zegt over interesse in die kleur 
(alleen maar: partner we hebben genoeg kracht voor de manche, ik 
weet alleen nog niet in wélke manche; vertel nog iets meer over jouw 
hand), is dat bod dus inderdaad alerteerplichtig. 
 
Hopelijk voorkomt dit antwoord ook toekomstige bloedneuzen . 

 
Na een claim met drie hoge klaveren, waarvan de 3e klaveren niet hoog 
genoeg blijkt 

Met nog vijf slagen te gaan zegt de leider: ‘Ik claim, heb alle troeven en nog 
drie hoge klavers.’ 
 
Nu was de 3e klaver niet hoog, dus de tegenpartij wees de claim af. Maar bij 
elke normale voortzetting van het spel zou de leider bij het spelen van de 3e 
klaver gezien hebben dat de tegenpartij een hogere klaver had en dus 
getroefd hebben. Hij had geen verliezers meer in zijn hand. 
Het was dus een ongelukkige manier van claimen, maar is het terecht dat de 
tegenstanders die slag kregen? 
Ik ben zelf nogal streng maar het spel was dus eigenlijk niet down te 
branden. 
Ben benieuwd naar jullie mening. 
 
Rob: 

Zonder de handen kan - en zal - ik alleen maar mijn algemene visie 
geven… 
Na de afwijzing van de claim zal de arbiter moeten verschijnen. En deze 
zal dan vaststellen hoeveel slagen de leider zal maken bij ‘gedachteloos’ 
spel. Dus spelen zonder hoogstandjes, maar niet als een kip zonder 
kop! 
Als volgens de arbiter met gedachteloos spel die laatste vijf slagen niet 
te verliezen zijn, mag hij die vijf slagen toekennen aan de leider.  


