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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 690, 29 december 2016 
 
Redactie: 

Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck 
Rob Stravers (eindredactie) 
 

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.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. 

 
Even rust 

Alweer de laatste Training en week van dit jaar. Voor veel lezers zeker niet de 
gemakkelijkste week. Je denkt dan toch extra aan wat/wie je in 2016 verloor, 
of wat en/of wie je waarschijnlijk in 2017 zult verliezen. Rond de jaarwisseling 
kijken we nu eenmaal méér terug en vooruit dan tíjdens een jaar. 
Tijdens de Kerst voel je dat verlies extra, en niet alleen door wie je in 2016 
verloor, want wat zijn nu twaalf maanden? 
 
Met Ad van Gemert verloren de Redactie én de lezers een bijzonder warm 
mens. Ad hield van duidelijkheid, kwam daardoor misschien wat scherp/streng 
over, maar het tegendeel was waar. Als een lid van de Redactie even niets van 
zich liet horen, vroeg Ad mij meteen of er iets aan de hand was. En als mij 
niets bekend was, vond Ad dat we moesten vragen of er niets mis was.  
Naar mij reageerde Ad weldadig scherp en streng als hij de bridgekost véél te 
moeilijk vond voor de minder ervaren spelers: ‘De beginners gaan afhaken als 
je dit niet gemakkelijker maakt!’, dreigde hij dan. We zullen nog heel vaak aan 
Ad denken! 
 
In de vijf vraagstukken van deze trainingsaflevering gaat het ook vooral om 
kijken. Situaties waarin alleen bewust kijken voldoende moet zijn voor de 
juiste aanpak. Kaartinzicht en technische hoogstandjes zijn dus helemaal niet 
nodig. Volkomen rustige ontspanning dus … 
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Spel 1 
♠ A 3 2 
♥ A H 3 2 
♦ 8 7 6 5 4 
♣ 2 

  
♠ 5 4 
♥ 4 
♦ H V B 10 9 
♣ A H V B 10 
 
Je hebt de eer om 6♦ te mogen spelen! 
West komt uit met ♠H. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 1  Speelplan 
♠ A 3 2 
♥ A H 3 2 
♦ 8 7 6 5 4 
♣ 2 
 
♠ 5 4 
♥ 4 
♦ H V B 10 9 
♣ A H V B 10 
 
Je hebt de eer om 6♦ te mogen spelen! 
West komt uit met ♠H. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Als je vanuit de zuidhand je mogelijke verliesslagen telt, kom je aan twee: ♦A 
en een schoppenslag. Dat is dus duidelijk één te veel! 
Een verliesslag aan ♦A kun je niet voorkomen. Maar de schoppenverliezer wél, 
door méteen - na ♠A - ♥AH te spelen, waaronder jouw tweede schoppenkaart 
verdwijnt. Pas dán speel je ruiten.  
Leiders die na ♠A meteen troef spelen - aangezien dat nu eenmaal zo hoort - 
gaan down, omdat OW na ♦A meteen én graag een schoppenslag oppakken. 
 
 

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

  
♠ - 
♥ - 
♦ A H V B 10 9 8 6 
♣ A 10 5 4 3 
 
Na een 3♣-opening van oost bied jij een kansrijk 6♦-contract uit. Vraag mij 
niet hoe!  
West komt uit met ♠B; oost legt ♠A. 
Hoe timmer je je speelplan in elkaar? 
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Spel 2  Herkansing 
♠ 8 7 6 5 4 3 2 
♥ A H V 2 
♦ 7 
♣ 2  

  
♠ - 
♥ - 
♦ A H V B 10 9 8 6 
♣ A 10 5 4 3 
 
Na een 3♣-opening van oost bied jij een kansrijk 6♦-contract uit. Vraag mij 
niet hoe!  
West komt uit met ♠B; oost legt ♠A. 
Hoe timmer je je speelplan in elkaar? 

 
Je timmerwerk zit erop? Laten we je bouwplan even testen. 
Houd je er rekening mee dat oost opende met 3♣? En dat west dus zeker geen 
klaveren heeft? Toegegeven, een 3-opening mag ook op een goede 6-kaart. 
Maar de zéér kleine kans dat west één klaverkaart heeft, sluit zijn uitkomst 
direct uit. Want wat is mooier dan met een singleton in partners kleur, 
daarmee uit te komen? 
Je eventuele plan: na de schoppenaftroever ♣A slaan en dan ♣3 troeven, 
strandt gegarandeerd! Toch moet je naar dummy oversteken; het hartentrio 
staat immers te trappelen om drie klaverenverliesslagen te voorkomen. 
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Spel 2  Speelplan 
♠ 8 7 6 5 4 3 2 
♥ A H V 2 
♦ 7 
♣ 2  

  
♠ - 
♥ - 
♦ A H V B 10 9 8 6 
♣ A 10 5 4 3 
 
Na een 3♣-opening van oost bied jij een kansrijk 6♦-contract uit. Vraag mij 
niet hoe!  
West komt uit met ♠B; oost legt ♠A. 
Hoe timmer je je speelplan in elkaar? 
 
Vanuit de hand met de meeste troefkaarten, de zuidhand dus, tel je liefst vier 
verliezers in de klaveren. Daarvan kun je er drie opruimen op dummy’s hoge 
hartenkaarten. En je verliest op het oog geen enkele klaverenslag als je ♣A 
slaat, ♣3 troeft en dán dummy’s hoge hartentrio afdraait voor de andere drie 
klaveren. 
Maar… oost opende 3♣. En dat is voor jou een prachtige waarschuwing. Oost 
zegt daarmee: ‘Ik heb zéér waarschijnlijk een 7-kaart klaveren.’ West zal dan 
geen enkele klaverkaart hebben, en met alle liefde jouw ♣A troeven! Als hij 
dan zo vriendelijk is troef terug te spelen, komt dummy wel aan slag met ♦7 
(jij speelt ♦6 bij), maar kun je slechts drie klaverenverliezers opruimen. Oost 
zal beslist een klaveren bewaren voor de downslag. 
 
Dankzij de waarschuwing van oost troef je de uitkomst met een hógere troef 
dan ♦6 (!), en steek je met ♦6 over naar dummy’s ♦7. Dan ♥AHV waarop drie 
klaverenkaarten de laan uit vliegen. Gelukkig maakt oost een klaverenslag. 
Wat een opluchting! Anders had je groot slem gemist . Na de drie 
hartenslagen steek je uiteraard niet met klaveren over naar de hand om de 
troeven van OW op te halen… 
 

Spel 3 
♠ A 4 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 3 2 
♣ 4 3 2 

  
♠ H V 
♥ A V 5 
♦ V B 10 9 
♣ A H B 9 
 
West start met ♠B tegen jouw 3SA-contract. 
Hoe ga je aan de slag? 
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Spel 3  Herkansing 
♠ A 4 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 3 2 
♣ 4 3 2 

  
♠ H V 
♥ A V 5 
♦ V B 10 9 
♣ A H B 9 
 
West start met ♠B tegen jouw 3SA-contract. 
Hoe ga je aan de slag? 

 
Punt van aandacht is het winnen van drie schoppenslagen. ♠H en ♠V is geen 
probleem, maar je zult ook graag ♠A maken. Houd je speelplan nog even 
tegen het licht en kijk dan vooral of jouw aanpak ♠A-proof is. 
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Spel 3  Speelplan 
♠ A 4 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 3 2 
♣ 4 3 2 

  
♠ H V 
♥ A V 5 
♦ V B 10 9 
♣ A H B 9 
 
West start met ♠B tegen jouw 3SA-contract. 
Hoe ga je aan de slag? 
 
Tel eerst je vaste slagen! Ik kom aan zeven: ♠AHV, ♥A, ♦A en ♣AH. 
Daar moet je in ieder geval twee slagen aan toevoegen. En de ruitenkleur 
geeft die garantie! 
Win de uitkomst met ♠H en sla in de tweede slag ♠V! 
Speel dán pas ♦V voor en snijd op ♦H. 
Als ♦H niet verschijnt, leg je ♦B op tafel en laat je dummy opnieuw duiken als 
west wederom laag bijspeelt.  
Let op! Als west wél ♦H legt, win je die slag met ♦A. Voordat je dan je 
volgende ruitenslagen maakt, moet je wel ♠A spelen, want je komt daarna van 
z’n lang-zal-ze-leven niet meer aan tafel! 
 

Spel 4 
 ♠ A V 10 

♥ H V B 2 
♦ V 4 3 2 
♣ 3 2 

   
♠ 3 2 
♥ A 3 
♦ A H B 10 6 5 
♣ A H 4 
 
Door een biedmisverstand speel je slechts 3SA… 
West komt uit met ♠5 (volgens de systeemkaart belooft een lage uitkomst een 
plaatje). 
Welke schoppenkaart leg je: ♠A, ♠V of ♠10? 
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Spel 4  Geen herkansing! 
 ♠ A V 10 

♥ H V B 2 
♦ V 4 3 2 
♣ 3 2 

  
♠ 3 2 
♥ A 3 
♦ A H B 10 6 5 
♣ A H 4 
 
Door een biedmisverstand speel je slechts 3SA… 
West komt uit met ♠5 (volgens de systeemkaart belooft een lage uitkomst een 
plaatje). 
Welke schoppenkaart leg je: ♠A, ♠V of ♠10? 

 
Instinker! Want… als je twijfelt tussen ♠V en ♠10, sloeg je een zeer belangrijke 
stap over: het tellen van je vaste slagen! 
Tel mee: 

In schoppen:  1 
In harten:   4 
In ruiten:  6 
In klaveren: 2 

Opgeteld kom je aan precies 13 slagen. Méér kun je er écht niet maken. Dus 
neem je geen enkel risico: je legt ♠A! 
 

Spel 5 
 West  Oost 
a. 1♥  1SA 
 2♦  pas 
 
b. 1♣  1SA 
 2♦  pas 
 
c.   1SA 
 2♦  pas 
 
d.   1♥ 
 1♠  1SA  
 2♦  pas 
 
Na welk 2♦-bod zou een pas van oost bevreemding oproepen? 
Je mág géén, één of méér biedseries aangeven. 
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Spel 5  De passen die bevreemding oproepen 
 

 West  Oost 
a. 1♥  1SA 
 2♦  pas 
 
b. 1♣  1SA 
 2♦  pas 
 
c.   1SA 
 2♦  pas 
 
d.   1♥ 
 1♠  1SA  
 2♦  pas 
 
In a biedt west in zijn tweede beurt een lagere kleur dan zijn openingskleur. 
Daarmee sluit west een manchecontract uit. Als oost een ruitencontract 
aantrekkelijker vindt dan een hartencontract, mag oost zonder 
gewetenswroeging passen.  
 
In b biedt west in zijn tweede beurt een nieuwe kleur voorbij de grens van 2 in 
zijn openingskleur. Dat mag alleen met een sterke openingshand! Zelfs een 
18/19-punter is mogelijk. Na zo’n krachtig rebid zou een pas van oost 
inderdaad zeer ‘bevreemden’! Dit 2♦-bod noemen we ‘reverse’. Spreek uit: 
rievurs.  
 
 West  Oost 

1♦  1♠ 
2♥…………………………reverse, 17+; 2♥ gaat voorbij de grens van 2♦. 
 
1♦  2♣ 
2♥…………………………reverse, 15+ Oost belooft met 2♣ 10+; daarom mag 

west nu met minder kracht sterk bieden. 
 
 1♠  1SA 
 2♥…………………………NIET reverse; 2♥ gaat niet voorbij de grens van 2♠. 
 
 1♦  2♣ 
 2SA……………………… NIET reverse; 12-14; SA is geen nieuwe kleur! 
     
In c zal 2♦ toch wel Jacoby zijn, dan roept oosts pas zeer veel bevreemding 
op! 
 
In d oogt de pas van oost normaal. Als west - ondanks oosts 1SA-rebid -  
manchevisoenen heeft, moet hij sterker bieden dan een lagere nieuwe kleur 
zonder sprong. West ziet weinig heil in 1SA en zoekt daarom naar 
‘contractverbetering’.  
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Lezers Mailen 
Betere biedweg? 

Graag jullie mening over het biedverloop en speelverloop.  

Dealer Noord / Niemand kwetsbaar 
 
 

♠ A 6 2 
♥ A 10 8 5 4 
♦ A H 4 2 
♣ 10 

 Spelen 1e en 2e slag 
Noord    Oost    Zuid    West 
♣10       ♣B      ♣2       ♣H 
♦2        ♦6       ♦V       ♦B 
                         ♥B? 
 
 
Biedverloop 

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

  ♠ 9 5 4 
♥ 9 6 2 
♦ 6 
♣ A B 9 7 6 5 

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

 West 
 
2♠ 
pas 
pas 

Noord 
1♥ 
2SA 
dbl 

Oost 
pas 

3♠ 
pas 

Zuid 
1SA 
pas 
pas 

 
Bieden: (NZ spelen 5 kaart hoog) 
Noord vindt zijn kaart niet sterk genoeg om na 1SA van partner en 2♠ van West naar 3♦ te gaan en 
nodigt met 2SA partner Zuid uit om naar 3SA te gaan als partner aan de bovenkant zit van zijn 1SA 
bod (6-9) met een goede verdeling. 

Vragen bieden: 

1. Wat zou hier de beste bieding zijn met gesloten kaarten? 
2. Is het 2SA bod van Noord ‘usual’ met zijn hand? 
3. Wat mag Zuid van Noord verwachten en is het ‘usual’ dat Zuid vervolgens 3SA biedt? (In de A-

lijn en de B-lijn is bij ons niemand in 3SA terecht gekomen). 

Vragen spelen: 

1. Wat is de beste speelwijze voor NZ? 

Het spelen ging als volgt: 
3e slag: Zuid besluit ♥B voor te spelen-♥H(W)-♥A(N)-♥2(O). 
4e slag: Noord speelt ♥8 terug in de veronderstelling dat Zuid een singleton harten heeft. De slag is 
voor Oost met ♥9. 
5e slag ♣A, wordt door Noord getroefd met ♠2. 
Noord in de denktank, ziet het gevaar van ruiten aftroevers in Oost en verwacht na de 3e en 4e slag 
geen troeven bij partner Zuid, anders was Zuid daar zelf wel meegekomen. 
6e slag ♠A en …. schrikken, daaronder valt ♠H. 

Zuid vindt dat Noord met harten terug had moeten komen, met de kennis dat Zuid een 2-kaart 
harten heeft en dan had Zuid kunnen aftroeven. Noord had geen schoppen meer verwacht bij Zuid. 
Noord en Zuid verschillen (in goede harmonie) van mening over de beste speelwijze met gesloten 
kaarten. We zouden graag jullie mening willen horen. 
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Rob: 

Mijn biedvoorkeur na wests 2♠-bod is dat Noord past, waarop zuid 
(nadat ook oost paste) doublet neerlegt. Dat móét dan wel interesse 
tonen voor de twee lage kleuren, waarna 3♦ een verantwoord contract 
moet zijn. 
 
3SA zou ik als volgt spelen: schoppenstart voor ♠H. Dan kleine harten 
naar ♥10 (hopen dat west met zijn volgbod beide hartenplaatjes heeft), 
♥A slaan en harten na . 
 

Bep & Anton 
Wij zouden met noord over 2♠ meteen 3♦ bieden. Na 3♠ van oost zegt 
zuid dan natuurlijk 4♦. 
2SA unusual bestaat niet: niet met de noordhand en niet met de 
zuidhand. Doublet met de zuidhand (na noords pas op 2♠) is, tenzij 
anders afgesproken, een voorstel tot tegenspelen, bijvoorbeeld twee 
azen met Axx in schoppen, singleton harten en nog ergens een vrouw. 
 
Afspelen 3SA  
Is niet zo eenvoudig. Ja, met HVx harten bij west wint een harten naar 
♥10, maar met H9x of V9x bij west is het een harten naar ♥8. 
 
Tegenspel 3♠ 
Het beste lijkt om als zuid ♠H te spelen om aftroevers te vermijden, dan 
harten na en noord ♠A en schoppen na. 
 

Welke van de drie? 
Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 --  1SA  pas  2♥  ♠ H 9 6 3 2 
pas  2♠  pas  ??  ♥ V 3 

♦ H 6 2 
♣ 8 3 2 

 
Dit was een voorbeeld van thuisbridge. Bij het nabespreken kwamen er voor 
zuid drie mogelijkheden voor de dag: 

1. pas 
2. 2SA 
3. 3♠ 

Ik zat zuid en paste; ik vond het geen mooie “8 punten-kaart”. 
 
Twee personen vinden 2SA wel verantwoord. 
Eén persoon zei stellig: ´Ik leg in zo’n geval 3♠, op gevoel.´ 
 
Rob: 

2SA is de meest verantwoorde actie. Noord zal dan met 17 punten voor 
de manche gaan. Met samen 25 punten moet dat een vrij kansrijke 
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manche zijn. Natuurlijk loop je met 3SA of 4♠ meer kans op down dan 
wanneer je laag blijft. Bedenk echter dat 2SA of 3♠ met een overslag 
óók punten kan kosten. Te laag bieden kan dus minstens zo riskant zijn, 
en met samen 25 punten té riskant. 
 
De speler wiens gevoel 3♠ schreeuwt, adviseer ik een gevoelsrenovatie…  
Want 3♠ (na 1SA - 2♥ - 2♠) belooft 8-9 punten met een 6-kaart 
schoppen. Dan zal de SA-openaar - ook met een 2-kaart schoppen - 
kiezen voor 3- of 4♠. Dat is de goden verzoeken, al moet ik tegelijk 
eerlijk toegeven dat spelers die zo bieden opvallend vaak het geluk 
hebben dat de ontbrekende troeven 3-3 zitten… 
 
Toch kan ook dan de score tegenvallen, omdat de SA-spelers vaak 
evenveel slagen winnen. En dat is dan toch nét 10 punten méér… 

 
Juiste biedserie gevraagd 

Oost gever,  
Allen kwetsbaar  ♠ A H 7 2 

♥ A V 3 
♦ A H 7 6 
♣ 5 4 

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

♠ B 10 9 4 
♥ 9 5 2 
♦ 10 8 4 2 
♣ 9 7 

 
Op dit spel is gespeeld:  
NZ 1x  2SA-2; 1 x 2SA-3 en 1x 4♠ C  
OW 2x 2♣C en 1x 3♥-3  
 
Volgens mij zit 4♠ er niet in met goed tegenspel —hoe ze het hebben kunnen 
maken is voor mij de vraag— of vergis ik mij hierin?  
 
Ik weet alleen hoe men in 4♠ terecht kwam - de overige biedingen heb ik niet 
gezien. Wel zal ieder hier met 1♣ geopend hebben.  
Hoe zou deze bieding moeten verlopen/of wat is het beste resultaat? 
 
Dit zou mijn bieding zijn:  
West  Noord Oost   Zuid 
    1♣  pas 
pas  doublet 2♣  pas 
pas  doublet pas  3♠ 
pas  pas  pas 
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Rob: 
Ik ga een heel eind met jou mee.  
West mág - na oosts 1♣-opening - in de eerste ronde 1♥ bieden. 
Zuid zou ik op het tweede doublet niet laten springen; liever 2♠. 
Noord mag dan wel 3♠ bieden; zijn kracht gaf hij immers al aan met zijn 
tweede doublet. En daar zal zuid dan met bloedend hart op moeten 
passen. 
 
En inderdaad: 4♠ kun je alleen met z’n allen maken! 
 
We tellen - zonder hulp van OW - in ieder geval twee hartenverliezers; 
twee klaverenverliezers en één ruitenverliezer.  
Als oost met klaveren start en ook de tweede en derde slag klaveren 
speelt, of de derde slag harten, scheelt dat meteen een 
hartenverliesslag, waardoor het aantal verliezers voor NZ terugvalt van 5 
naar 4.  

 
 
Wel of geen Acol? 

Onze tegenstanders openden 2SA met 19 punten. Daardoor kwamen wij niet in 
een hartencontract! Ik vind dit geen Acol! 
 
Rob: 

Begrijp ik het goed dat 2SA is geopend met 19 punten (in plaats van de 
afgesproken 20)? 
 
Zo ja, dan is er geen sprake van een (alerteer)overtreding. Met een SA-
opening mag het een puntje méér of minder zijn dan dat op de 
systeemkaart staat. 
 
Het wordt pas alerteerplichtig als de SA-opening 2 punten minder of 
méér kan zijn. In de Alerteerregeling staat dat bij de 1SA-opening. Ik 
vind het vanzelfsprekend dat die ruimte ook geldt voor de 2SA-opening. 
 
Het begrip Acol is een ruim begrip. Wist je dat in Acol ook een SA-
opening is toegestaan met een 6-kaart laag? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


