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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. 

 
De eerste Bridge Training van dit nieuwe jaar. Of gewoon de 643e aflevering, met 
de gedachte dat 2016 niets anders is dan een etiket op een deelverzameling van 
366 dagen? Inderdaad kunnen we uitgaan van één leven, met één lente, één 
zomer, één herfst en één winter. Maar het voordeel van telkens weer een nieuw 
jaar is wel dat we bij elke jaarwisseling even de tijd nemen om terug te kijken en 
vooruit. Even van afstand kijken naar wat we nu eigenlijk écht hebben gedaan, wat 
we aan het doen zijn, en wat we wíllen gaan doen.  
 
Hoeveel plezier beleven we aan de bridgetafel? Waaraan kunnen we ons storen? 
Wat moet er veranderen om mogelijke ergernis te verminderen of helemaal op te 
heffen? Moeten anderen hun gedrag veranderen? Of kan het al voldoende zijn als 
wij ons anders opstellen en/of anders reageren? Wij bridgers hebben een 
bijzondere gemeenschappelijke afwijking. Wij zoeken graag problemen op en 
trainen ons in het oplossen daarvan! Dat bewijs je onmiskenbaar met je 
abonnement op deze Bridge Training. Als we die oplossende kracht ook actief 
aanwenden buiten de bridgetafel, moet dat wel tot iets moois leiden! 
 
Veel plezier met de bridgevraagstukken in déze training! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid   
 ♠ H V   1♦  pas  1SA  pas 

♥ 3 2   ?? 
 ♦ A H 6 5 4 
 ♣ B 5 4 3 
 
 Welk biedkaartje leg je als west in je tweede beurt? 
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Spel 1  Juiste bod 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid   
 ♠ H V   1♦  pas  1SA  pas 

♥ 3 2   2♣!! 
 ♦ A H 6 5 4 
 ♣ B 5 4 3 
 
 Welk biedkaartje leg je als west in je tweede beurt? 
 

Oost ontkent met 1SA een hoge 4-kaart én een 4-kaart ruiten. Dan moet hij 
minstens een 4-kaart klaveren hebben. 2♣ moet daardoor het 
aantrekkelijkste contract zijn. 

 
Spel 2 

Biedverloop, west gever / OW kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♣  1♥  pas  1♠ 
 1SA  pas  pas  2♠ 
 pas  pas  pas 
 

Na oosts pas is het voor vriend en vijand duidelijk dat west met zijn 
1SA-rebid een sterk spel (18/19 punten) belooft. 

 
   ♠ H 

♥ A V 4 3 2 
♦ 7 6 5 4 
♣ 7 6 5 

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

 
  West opent de aanval met ♣A; de tweede slag speelt west ♠5 voor. 
  Hoe probeer jij als leider zuid je contract te maken? 
 
  Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 

Biedverloop, west gever / OW kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♣  1♥  pas  1♠ 
 1SA  pas  pas  2♠ 
 pas  pas  pas 
 

Na oosts pas is het voor vriend en vijand duidelijk dat west met zijn 
1SA-rebid een sterk spel (18/19 punten) belooft. 
Dat maakt een verdeling als hieronder zeer waarschijnlijk. 

 
   ♠ H 

♥ A V 4 3 2 
♦ 7 6 5 4 
♣ 7 6 5 

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

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

 
  West opent de aanval met ♣A; de tweede slag speelt west ♠5 voor. 
  Hoe probeer jij als leider zuid je contract te maken? 
 

Omdat je door het bieden al weet waar de belangrijkste plaatjes moeten 
zitten, mag je nu al ongegeneerd kijken naar de westhand! 
 
Merk daarbij op dat je zelfs met open kaarten niet kunt voorkomen dat 
wests ♠V een slag wordt.  
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat je eigen hand en die van 
dummy niet even aantrekkelijk zijn om daarin aan slag te zijn… 
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Spel 2  Speelplan 
 

Biedverloop, west gever / OW kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♣  1♥  pas  1♠ 
 1SA  pas  pas  2♠ 
 pas  pas  pas 
 

Na oosts pas is het voor vriend en vijand duidelijk dat west met zijn 
1SA-rebid een sterk spel (18/19 punten) belooft. 
Dat maakt een verdeling als hieronder zeer waarschijnlijk. 

 
   ♠ H 

♥ A V 4 3 2 
♦ 7 6 5 4 
♣ 7 6 5 

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

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

 
  West opent de aanval met ♣A; de tweede slag speelt west ♠5 voor. 
  Hoe probeer jij als leider zuid je contract te maken? 
 

Als je uit (Hollandse) zuinigheid dummy de eerste slag laat winnen met 
♠H, heb je al meteen een probleem bij het bedenken van de volgende 
slag. Het liefst begin je de tweede slag vanuit de hand: ♥5 naar ♥V.  
Door wests beloofde kracht moet ♥H wel bij west zitten. En als je dan 
na ♥V ♥A speelt, en daarop een ruitenkaart opruimt, scheelt dat al 
meteen een vaste ruitenverliezer. 
Neem ♠H daarom over met ♠A en speel ♥5 naar ♥V. 
 
 
   

 



Bridge Service, Bridge Training 643, 7 januari 2016, rob.stravers@upcmail.nl    6 
 

Spel 3 
Biedverloop, zuid gever / allen kwetsbaar 

 
  West  Noord Oost  Zuid 
        1SA 
  pas  2♥*  pas  2♠* 
  pas  3SA  pas  pas 
  pas 
 
  Zuid is een beetje ondeugend met zijn ‘twee doubletons-1SA-opening’. 
  
    ♠ A 8 7 6 5 

♥ B 3 2 
♦ H 3 2 
♣ V 9 

 
♠ H 10 
♥ H 9 5 4 
♦ A 4 
♣ A B 6 5 4 

 
  West komt uit met ♦V. Hoe ga je dit varkentje wassen? 
 
  Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

Biedverloop, zuid gever / allen kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
        1SA 
  pas  2♥*  pas  2♠* 
  pas  3SA  pas  pas 
  pas 
  
    ♠ A 8 7 6 5 

♥ B 3 2 
♦ H 3 2 
♣ V 9 

 
♠ H 10 
♥ H 9 5 4 
♦ A 4 
♣ A B 6 5 4 

 
  West komt uit met ♦V. Hoe ga je dit varkentje wassen? 
 

Vijf vaste slagen; je moet duidelijk nog héél wat versieren. De kleuren 
met de meeste kans op extra slagen zijn de twee zwarte. Daarvan is de 
klaverenkleur het aantrekkelijkst:als je daarin drie extra slagen wint 
ben je al haast binnen. Vraag is nu hoe je de klaverenkleur het beste 
kunt aanspelen. 
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Spel 3  Aanpak 
 

Biedverloop, zuid gever / allen kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
        1SA 
  pas  2♥*  pas  2♠* 
  pas  3SA  pas  pas 
  pas 
    ♠ A 8 7 6 5 

♥ B 3 2 
♦ H 3 2 
♣ V 9 

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

♠ H 10 
♥ H 9 5 4 
♦ A 4 
♣ A B 6 5 4 

 
  West komt uit met ♦V. Hoe ga je dit varkentje wassen? 
 

Begin - na ♦A - met ♣4 naar dummy’s ♣9! Met ♣10 bij west is dat 
meteen goed voor drie extra klaverenslagen! Wint oost met ♣10, dan 
kun je daarna hopen op ook ♣H bij oost en later ♣V voorspelen en 
snijden op ♣H. 
 
Het alternatief om te beginnen met ♣4 naar dummy’s ♣V is alleen goed 
voor drie extra klaverenslagen met ♣H bij west en de klaveren 3-3. Dat 
is een veel kleinere kans dan wat we nu proberen! 
 

Spel 4 
Oost gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♦  pas 
1SA  pas  pas  ?? 
 

Jouw zuidhand 
♠ A 6 
♥ 7 5 3 
♦ B 8 6 
♣ A V 7 5 2 

 
In de eerste biedronde kon je het opbrengen om te passen met deze 
zuidhand. Lukt jou dat ook in deze tweede biedbeurt? 
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 Spel 4  Je tweede biedactie 
 

Oost gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♦  pas 
1SA  pas  pas  pas!!! 
 

Jouw zuidhand 
♠ A 6 
♥ 7 5 3 
♦ B 8 6 
♣ A V 7 5 2 

 
In de eerste biedronde kon je het opbrengen om te passen met deze 
zuidhand. Lukt jou dat ook in deze tweede biedbeurt? 

 
Wie in deze tweede beurt 2♣ biedt - omdat OW zich tevreden stellen 
met een 1SA-contractje - moet kritischer kijken naar de boodschap van 
west. Zie ook spel 1 in deze Training.  
West ontkent een 4-kaart in ruiten, harten én schoppen. En heeft dus 
minstens een 4-kaart klaveren tegen! Met 2♣ riskeer je een strafdoublet 
waarvan je de gevolgen nog lang zult voelen…  

 

Lezers Mailen 
 
Hoe geef ik mijn 6-5 aan? 

Mijn westhand 
♠ H B 10 6 5 
♥ A H B 6 5 4 
♦ B 
♣ A 
 
West      Oost 
1♥      2♦ (5+kaart en 10+ punten) 
?? 
Wat moet mijn tweede bod zijn?  
 
Ik twijfel tussen de volgende 3 biedingen: 

- Stop en 3♥ 
- Stop en 3♠  
- 2♠  

Hoe kan ik én mijn zeskaart harten én mijn 5 kaart schoppen aangeven? 
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Rob: 
  2♠! Daarmee bied je reverse, en is de situatie mancheforcing. 
  Na partners tweede bod herhaal je de schoppenkleur! 
  Tweemaal schoppen bieden belooft een 5-kaart schoppen.  
 

Toch opende je 1♥. Dan moet dat wel een 6-kaart zijn; met twee hoge 
5-kaarten open je immers met de hoogste 5-kaart! 

 
 
Vraag over spel 2 van bridgetraining 622 

 
Spel 2, Zuid gever / Niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♥  ♠ 4 
pas  1SA  2♣  2♦!!  ♥ A V 7 6 5 
        ♦ H 10 8 7 
        ♣ H 6 5 
Zonder tussenbod van oost had je ook 2♦ geboden. En er is geen 
enkele reden waarom je dat nu niet zou doen. Zodra duidelijk is dat 
een verantwoord manchecontract is uitgesloten werpen we ons vol 
verve in het gevecht om de deelscore! 
Voor degenen die niet 5-kaart hoog spelen zit een extra voordeel 
aan dit ruitenrebid: partner weet na 2♦ dat je hartenkleur minstens 
een 5-kaart is. Met twee rode 4-kaarten was je immers begonnen 
met 1♦. Maar… elk voordeel ‘heb’ z’n nadeel. Als je ruiten biedt, 
wordt het voor de tegenstander wel duidelijk dat de schoppenkleur 
hun kleur is. 

 
Ik zelf zou ook 2♦ bieden ook als oost had gepast. 
Mijn partner zegt echter dat je na 1SA moet passen ervan uitgaand dat 
oost had gepast. 
Hij argumenteerde als volgt: er zit geen manche in, 1SA betaalt beter en 
je hoeft een slag minder te maken. 
Overigens spelen wij de 5-kaart hoog. 
Gaarne jouw advies in deze. 

 
Rob: 

Met minstens negen (!) schoppenkaarten bij OW gaat ook mijn 
voorkeur uit naar 2♦ als oost zou hebben gepast.  
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De weg naar 4♠ 
Spel 13 
N/A 

 QT 
 KT7 
 T95 
 KJT92 

  

 K9842 
 AQ82 
 KQ3 
 A 

N 
W O 

Z 
 

 J73 
 65 
 AJ864 
 853 

   A65 
 J943 
 72 
 Q764 

  

 
Dag Roberto, 
 
Wij zaten OW en het bieden ging als volgt: 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  pas  pas  pas 
1♠  2♣  2♠  3♣ 
3♥  pas  3♠  pas 
pas  pas 
 
Vraag is waarom we niet in 4♠ eindigden. 
 
Oost zag 3♥ als een lange kleur trial, waar Oost niet enthousiast van werd. 
West vond dat hij met 3♥ een manchepoging deed, en van Oost verwachtte 
dat hij met een maximum 4♠ zou moeten bieden. 
Volgens afspraak geeft een 1♠ – 2♠ 4-6 punten aan (bij ongestoord bieden) 
 
Graag je mening hoe we in 4♠ zouden moeten komen. 
 
Rob: 

De kracht van het spel zit in de mooie ruitenkleur. Als je dat niet weet, 
zie ik voor oost én west geen enkele reden om 4♠ te willen uitbieden 
met de kennis van dat moment. Zeker niet als we de pierige 
schoppenkleur bekijken. Als je ♠10 en ♠5 omwisselt ontstaat er al een 
groot probleem. Om over ♠AV bij noord maar te zwijgen. 
Het 3♥-bod van west maakt oosts hand er beslist niet sterker op.  
Met andere woorden: ik vind 3♠ een uitstekend contract!  
Maar… misschien ben ik wel heel voorzichtig; ik vraag ook de visie van 
Bep en Anton. 
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Bep en Anton: 
Wij zien dit anders. 
Allereerst: dat 1♠-2♠ 4-6 punten belooft is onmogelijk. Want wat doe je 
dan met 8 punten en een fit? 
 

Wat hier en daar op topniveau wel wordt gespeeld is, dat 1♥-2♥ of 
1♠-2♠ constructief is (8-10), en dat met zwakkere handen en een 
fit 1SA wordt geboden. Dat betekent dan wel dat het 1SA-bod 
rondeforcing is! 

 
Als onze partner naar 2♠ verhoogt gaan we als west sowieso naar de 
manche:18 punten en een 5431-verdeling is ruimschoots genoeg. 
Meestal is het verstandig meteen 4♠ te bieden om aan de tegenpartij 
geen info over je hand weg te geven. Hier zou je wel 3♥ kunnen bieden 
omdat 4♥ een betere manche kan zijn dan 4♠. Maar zoals gezegd: over 
3♠ bieden we dan alsnog 4♠. 
4♠ is toch ook een prima contract? Zelfs met AV10 van schoppen bij 
noord ben je echt niet down als je begint met een schoppen uit de hand 
richting ♠B. 

 
Arbitrage met terugwerkende kracht? 

Ik heb een vraagje over iets wat ons overkwam op een zomeravondbridge. 
 
Door de leider werd gezegd: ‘De rest is voor mij, de harten (op tafel) is ook 
zelfs vrij.’  
Maar mijn partner had nog ♥V en die zei: ‘Speel maar even door.’  
 
De leider had zelf in de hand nog een schoppen en twee, vrije, ruiten.  
 
De arbiter werd niet geroepen. De leider ging toen met schoppen aan tafel en 
na lang denken speelde hij ruiten naar de vrije ruitens in zijn hand. Mag dat 
of moet hij verplicht harten spelen? Kun je op dat moment nog de arbiter 
erbij halen of is het dan te laat? 
 
Rob: 

Deze gebeurtenis bewijst dat je na een claim die op z’n minst twijfels 
oproept, de arbiter moet uitnodigen. 
 
En de arbiter zal dan het spel verder - gedachteloos - spelen, maar niet 
onlogisch. 
 
Want wanneer een speler de leider vraagt nog even door te spelen, zal 
deze daardoor extra alert het spel hervatten en kiezen voor de grootste 
zekerheid.   
 
Nu alsnog arbitrage vragen, voelt voor mij als mosterd na de maaltijd… 



Bridge Service, Bridge Training 643, 7 januari 2016, rob.stravers@upcmail.nl    13 
 

Tafeltips voor op de bridgetafel 
 
Deze tips mogen ongelimiteerd worden gedupliceerd.  
 
Tafeltips 2 
Denken mag! 
Soms is de combinatie van je eigen 
dertien kaarten en de voorafgaande 
biedingen te complex om zonder 
denkpauze een biedkaartje te kunnen 
pakken. Daarom kan een denkpauze 
vrijwel nóóit een overtreding zijn. Een 
denkpauze geeft voor vriend en vijand 
wel aan dat er iets te denken valt. De 
vijand mag die informatie - geheel voor 
eigen risico - gebruiken; de vriend (lees: 
de partner) niet! De partner moet 
verder bieden zónder zelfs de indruk te 
wekken de informatie van die 
denkpauze te gebruiken. 
Als tegenspelers niet kunnen uitsluiten 
dat de partner de denkpauze-info wél 
gebruikt, is het voldoende om vast te 
stellen dat de partner een denkpauze 
nam. Alleen als de tegenpartij dat 
bestrijdt, zal de arbiter graag direct het 
toneel bestijgen. 
 
Wanneer de vier spelers het eens zijn 
over de denkpauze én na de dertiende 
slag het vermoeden van mogelijk 
denkpauzegebruik niet uit de wereld is, 
kijkt en denkt de arbiter eveneens graag 
even mee.   

Denken mag! 
Soms is de combinatie van je eigen 
dertien kaarten en de voorafgaande 
biedingen te complex om zonder 
denkpauze een biedkaartje te kunnen 
pakken. Daarom kan een denkpauze 
vrijwel nóóit een overtreding zijn. Een 
denkpauze geeft voor vriend en vijand 
wel aan dat er iets te denken valt. De 
vijand mag die informatie - geheel voor 
eigen risico - gebruiken; de vriend (lees: 
de partner) niet! De partner moet 
verder bieden zónder zelfs de indruk te 
wekken de informatie van die 
denkpauze te gebruiken. 
Als tegenspelers niet kunnen uitsluiten 
dat de partner de denkpauze-info wél 
gebruikt, is het voldoende om vast te 
stellen dat de partner een denkpauze 
nam. Alleen als de tegenpartij dat 
bestrijdt, zal de arbiter graag direct het 
toneel bestijgen. 
 
Wanneer de vier spelers het eens zijn 
over de denkpauze én na de dertiende 
slag het vermoeden van mogelijk 
denkpauzegebruik niet uit de wereld is, 
kijkt en denkt de arbiter eveneens graag 
even mee.   

 
 
 
 
 
 
 
 


