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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 724 van 14 december 2017 
 

Redactie: 

Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck 
en 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: NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers  

(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 door zoveel mogelijk 
donateurs in te loten. 

 
In de vorige Training beperkten we ons tot de kunst van het uitkomen. In deze 

Training gaan we in op het vervolg daarvan. 
 

Spel 1 
 Onder passen van NZ bieden OW: 

  
    West  Oost 

    1  4   

 Leider west     Dummy oost 
 A V 9 7 

 10 5 4 

 H 9 

 A B 10 6 

Jouw zuidhand  

 8 6 3 

 8 7 2 

 A 8 5 2 

 H 4 3 

 
Je partner komt uit met V; jij neemt dummy’s H over met A. 

In welke kleur zet je deze aanval voort? 
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Spel 1  Overpeinzing 

 
 Onder passen van NZ bieden OW: 

  
    West  Oost 

    1  4   

 Leider west     Dummy oost 

 A V 9 7 

 10 5 4 

 H 9 

 A B 10 6 

Jouw zuidhand  

 8 6 5 

 8 7 2 

 A 8 5 2 

 H 4 3 

 
Je partner komt uit met V; jij neemt dummy’s H over met A. 

In welke kleur zet je deze aanval voort? 
 

Partner belooft met zijn uitkomst het aangrenzende lagere plaatje: B. 

Dat kán een reden zijn om na A meteen ruiten terug te spelen onder het 

motto: binnen is binnen. 
 

Je kunt je ook afvragen of je het de leider lastiger kan maken als je in een 
andere kleur terugspeelt. Als je daarvoor kiest, onthoud je wel dat je partner 

aan slag kunt brengen met ruiten als je later aan slag mocht komen (met H). 

 

Als je besluit toch liever even te wachten met ruiten terug, rijst de 
onvermijdelijke vraag: in welke kleur speel je dán terug. En daarvoor kijk je 

even goed naar dummy. 
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Spel 1  Tegenspel 

 
 Onder passen van NZ bieden OW: 

  
    West  Oost 

    1  4   

  

 4 

 H B 9 6 3 

 V B 10 7 

 7 5 2 

Leider west     Dummy oost 

H B 10 3 2      A V 9 7 

A V       10 5 4 

6 4 3       H 9 

V 9 8       A B 10 6 

Jouw zuidhand  
 8 6 5 

 8 7 2 

 A 8 5 2 

 H 4 3 

 

Je partner komt uit met V; jij neemt dummy’s H over met A. 

In welke kleur zet je deze aanval voort? 

 
A heb je binnen en partners B ligt ook klaar voor verzilvering. H is zeer 

waarschijnlijk eveneens goed voor een feestje, waardoor je mag rekenen op 
drie slagen. Maar dat is niet genoeg: je wilt 4 toch het liefst om zeep helpen! 

Dus zoek je naar een vierde slag. Die kan vrijwel zeker alleen uit de harten 
komen. Maar … dan moet je wel snel zijn: je moet nu onmiddellijk harten 

spelen! Als west snijdt, maakt partner H en B en jij later H. Neemt west in 

plaats daarvan met A en snijdt hij in klaveren, dan maak jij H en via een 

harten- of ruitenvervolg wint partner noord zijn H en B: 4-1! 

 

Speel je geen harten, dan zal de leider na het ophalen van de troeven op de 
klaveren afgaan. Jij maakt jouw H, en als je nu pas voor de eerste keer 

harten speelt, wint de leider die slag met A. Hij gaat verder met de 

klaverenkleur en ruimt dan op dummy’s vierde klaveren met een opgelucht 

gevoel V op. 4 Contract! 

 
Leerpunt: Pak niet te snel je vaste winner op; kijk eerst of er meer te ritselen 

valt! 
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Spel 2  West  Noord Oost  Zuid 

         1 

1  2  2  pas 

3  pas  4  pas 

pas  pas 

 
Dummy west     Leider oost 

 H 9 2 

 7 6 4 

 A V 10 7 6 

 H 5 

   Jouw zuidhand 
 A 4 

 A V 2 

 9 5 2 

 V 10 8 7 6 

 
Je komt uit met 6. Dummy volgt 5, partner B en leider oost wint met A. 

De 2e slag speelt de leider 4 naar H (jij dook deze slag). 

Dan speelt de leider vanuit dummy 2 naar zijn V, voor jouw A. 

Partner noord bekende steeds. 
In welke kleur begin je de volgende (vierde) slag? 
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Spel 2  Overpeinzing 

 
   West  Noord Oost  Zuid 

         1 

1  2  2  pas 

3  pas  4  pas 

pas  pas 

 
Dummy west     Leider oost 

 H 9 2 

 7 6 4 

 A V 10 7 6 

 H 5 

   Jouw zuidhand 

 A 4 

 A V 2 

 9 5 2 

 V 10 8 7 6 

 
Je komt uit met 6. Dummy volgt 5, partner B en leider oost wint met A. 

De 2e slag speelt de leider 4 naar H (jij dook deze slag). 

Dan speelt de leider vanuit dummy 2 naar zijn V, voor jouw A. 

Partner noord bekende steeds. 
In welke kleur begin je de volgende (vierde) slag? 

 
Vooral als je een minder ervaren speler bent, weet je vaak niet waar je naar 

moet kijken. 
 

Partner noord steunde met 2; na de eerste twee slagen is wel duidelijk dat hij 

daar niet écht veel puntenkracht in heeft. Dan moet hij toch wel op z’n minst 

H hebben of H.  

Vraag is nu waar je op moet gokken:  

 Dat partner H heeft, en na H harten naar jouw vork speelt. 

 Dat partner H heeft, en dat je dus meteen met partner drie hartenslagen 

kan oppakken voor 4-1. 

Of … hoef je helemaal niet te gokken als je weet hoeveel hartenkaarten de 

leider minstens moet hebben? 
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Spel 2  Tegenspel 

 
   West  Noord Oost  Zuid 

         1 

1  2  2  pas 

3  pas  4  pas 

pas  pas 

 
 7 6 5 

 H B 4 

 B 8 

 B 9 4 3 2 

Dummy west     Leider oost 

 H 9 2       V B 10 8 4 

 7 6 4       10 9 8 5 

 A V 10 7 6      H 4 3 

 H 5        A 

   Jouw zuidhand 

 A 4 

 A V 2 

 9 5 2 

 V 10 8 7 6 

 
Je komt uit met 6. Dummy volgt 5, partner B en leider oost wint met A. 

De 2e slag speelt de leider 4 naar H (jij dook deze slag). 

Dan speelt de leider vanuit dummy 2 naar zijn V, voor jouw A. 

Partner noord bekende steeds. 
In welke kleur begin je de volgende (vierde) slag? 

 
Speel meteen harten! Dat is geen gok! Als partner noord een 4-kaart harten 

heeft, had hij in plaats van 2 1 geboden in zijn eerste beurt. En als partner 

maximaal een driekaart harten heeft, bezit de leider er minimaal vier. Ook als 

hij H zou hebben, zal hij - naast A - een tweede hartenslag afgeven. 

 

Daar moet je wel snel mee zijn, want met H bij partner en H bij de leider zal 

deze onverlaat graag hartenverliezers opruimen op dummy’s laatste twee 

ruitenslagen. 
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Spel 3   West  Noord Oost  Zuid 

        1  pas 

1  pas  1  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Leider west      Dummy oost 
 7 3 

 H B 9 7 

 A 4 

 H V B 10 2 

Jouw zuidhand 

 8 6 5 2 

 A 10 8 3 

 10 8 6 

 7 4 

 

Partner noord kiest voor de uitkomst van H. Jij speelt 2 bij en de leider 4. 

Dan speelt partner 6 en dummy 7. Welke hartenkaart leg jij? 
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Spel 3  Overpeinzing 

 
    West  Noord Oost  Zuid 

        1  pas 

1  pas  1  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Leider west      Dummy oost 
 7 3 

 H B 9 7 

 A 4 

 H V B 10 2 

Jouw zuidhand 
 8 6 5 2 

 A 10 8 3 

 10 8 6 

 7 4 

 

Partner noord kiest voor de uitkomst van H. Jij speelt 2 bij en de leider 4. 

Dan speelt partner 6 en dummy 7. Welke hartenkaart leg jij? 

 
Partners H-uitkomst belooft V. Met ook nog B erbij had hij waarschijnlijk 

schoppen nog even doorgespeeld. Maar met iets als HV10x is dat te riskant; 

vooral omdat hij ook nog jouw lage schoppenkaart ziet, wat toch een duidelijk 

signaal is dat jij geen leuke schoppenkaarten meehebt.  
 

Je weet dus dat als jij aan slag komt, je door moet gaan met het spelen van de 
schoppenkleur. 

 
En de concrete vraag is: moet je dat nu meteen doen, en dus A leggen, of 

kun je je het permitteren nog even te wachten en 8 of 10 te spelen? 

 

Van belang voor de juiste keus is onder andere het aantal vaste slagen dat de 
leider kan maken in klaveren. Daarin zijn voor de leider meer slagen te 

ontwikkelen dan in harten. 
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Spel 3  Tegenspel West  Noord Oost  Zuid 

        1  pas 

1  pas  1  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

 H V 10 9 

 6 2 

 7 5 3 2 

 A 9 6 

Leider west      Dummy oost 
 A B 4        7 3 

V 5 4        H B 9 7 

H V B 9        A 4 

 8 5 3        H V B 10 2 

Jouw zuidhand 

 8 6 5 2 

 A 10 8 3 

 10 8 6 

 7 4 

Partner noord kiest voor de uitkomst van H. Jij speelt 2 bij en de leider 4. 

Dan speelt partner 6 en dummy 7. Welke hartenkaart leg jij? 

 

Leg meteen A en speel schoppen na! 

Wat de leider dan ook legt, hij kan niet voorkomen dat je partner drie 

schoppenslagen maakt en A; samen met jouw A is dat goed voor 3SA-1. 

Als je te zuinig bijspeelt, wint de leider met V. Hij kan dan veilig klaveren 

spelen, omdat hij nog A heeft. Eenmaal weer aan slag, wint hij vier klaveren 

en vier ruitenslagen; samen met A is het dan 3SA C. 

 
Met het meteen leggen van A geef je een hartenslag weg, maar je voorkomt 

dat de leider op tijd vier klaverenslagen kan maken. 
 

Spel 4  West  Noord Oost  Zuid 
1  pas 

1  2  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Leider west    Dummy oost 

 A H 4 2 

 A H 10 9 8 

 7 6 4 

 2 

   Jouw zuidhand 
 8 6 3 

 7 6 4 3 2 

 9 3 

 A H 8 

 
Partner noord komt uit met V. Wat doe jij? 
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Spel 4  Overpeinzing 

 
   West  Noord Oost  Zuid 

1  pas 

1  2  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 

Leider west    Dummy oost 
 A H 4 2 

 A H 10 9 8 

 7 6 4 

 2 

   Jouw zuidhand 

 8 6 3 

 7 6 4 3 2 

 9 3 

 A H 8 

 

Partner noord komt uit met V. Wat doe jij? 

 

Grote kans dat de leider achter elkaar vijf hartenslagen kan maken en vijf 
schoppenslagen. Als dit contract down kan, zal dat niet vanzelf gaan. Je zult 

meteen actie moeten nemen. Dus zoek je naar de gevoelige plek van de leider 
en ondernéém je die actie.  

 
Ik ben uitgepeinsd … 
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Spel 4  Tegenspel 

 
 West  Noord Oost  Zuid 

1  pas 

1  2  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 9 

 V 5 

 A V 8 2 

 V B 10 7 6 5 

Leider west    Dummy oost 

V B 10 7 5     A H 4 2 

B       A H 10 9 8 

H B 10 5      7 6 4 

9 4 3      2 

   Jouw zuidhand 

 8 6 3 

 7 6 4 3 2 

 9 3 

 A H 8 

 
Partner noord komt uit met V. Wat doe jij? 

 
Neem onmiddellijk partners V over en speel 9! 

Misschien kan partner dan meteen drie ruitenslagen maken; of twee en troef jij 
de derde ruiten af! 

 
Spel 5 West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas 

1  pas  1  pas 

4  pas  pas  pas 

 

Dummy west     Leider oost 
A H 4 2 

 B 8 5 3 

 H 4 

 H 5 3 

   Jouw zuidhand 

     B 10 9 

 A 10 9 2 

 3 

 B 8 6 4 2 

 

Je koos voor de uitkomst van 4. Dummy 3, partner wint deze slag met V. 

Leider oost speelde 7 bij.  

Noord wint de tweede slag met A (oost 10).  

Maar dan … Noord begint de 3e slag met 4 (oost H) voor jouw A. 

 
Met welke kaart zet jij de 4e slag in? 
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Spel 5  Overpeinzing 

 
 West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas 

1  pas  1  pas 

4  pas  pas  pas 

 

Dummy west     Leider oost 
A H 4 2 

 B 8 5 3 

 H 4 

 H 5 3 

   Jouw zuidhand 

     B 10 9 

 A 10 9 2 

 3 

 B 8 6 4 2 

 

Je koos voor de uitkomst van 4. Dummy 3, partner wint deze slag met V. 

Leider oost speelde 7 bij.  

Noord wint de tweede slag met A (oost 10).  

Maar dan … Noord begint de 3e slag met 4 (oost H) voor jouw A. 

 
Met welke kaart zet jij de 4e slag in? 

 
De eerste drie slagen zijn binnen. Nog één slag en 4 is naar de filistos . 

 
Wat weet je? 

o Partner noord zal geen tophonneurs meer hebben: met V en A liet 

hij al zes punten zien; jij hebt er ook zes en OW zullen samen rond de 

26 punten hebben. 
o Partner kan nog wél V hebben. En met zijn lage harten terugkomst 

(4) lijkt hij dat ook aan te geven. In dat geval is harten terug goed 

voor de downslag, behalve … als oost H-sec had.  

o Een andere mogelijkheid is dat noord geen klaveren meer heeft en zal 
troeven als jij klaveren naspeelt. 

 

Aan jou de eer om vast te stellen welk vervolg de grootste kans van slagen 
heeft: het voorspelen van harten of klaveren. 
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Spel 5  Tegenspel 

 
 West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas 

1  pas  1  pas 

4  pas  pas  pas 

 

 5 3 

 V 7 6 4 

 10 8 7 6 5 

 A V 

Dummy west    Leider oost 
A H 4 2      V 8 7 6 

 B 8 5 3      H 

 H 4       A V B 9 2 

 H 5 3      10 9 7 

   Jouw zuidhand 
     B 10 9 

 A 10 9 2 

 3 

 B 8 6 4 2 

 

Je koos voor de uitkomst van 4. Dummy 3, partner wint deze slag met V. 

Leider oost speelde 7 bij.  

Noord wint de tweede slag met A (oost 10).  

Maar dan … Noord begint de 3e slag met 4 (oost H) voor jouw A. 

 
Met welke kaart zet jij de 4e slag in? 

  
In harten loop je het risico dat leider oost H sec heeft. Als dat zo is, valt voor 

jou het doek: de leider troeft en maakt probleemloos zijn contract. 
 

In klaveren loop je geen enkel risico! Want als partner noord drie of meer 
klaveren heeft, zal hij beslist niet na V zijn A op tafel leggen. Daarmee 

verheft hij dummy’s H immers tot een slag.  

Partner had dus AV-sec en bidt om klaveren terug, zodat hij kan troeven! 

Als partner AVB had gehad, legt partner in de eerste slag de boer, harten na 

en weer klaveren na. Dus partner heeft zeker AV sec. 

 
 

Het mooie van tegenspelen 

Je zou tegenspelen het mooiste onderdeel van bridge kunnen noemen. Met 
minimale – vaak subtiele – signalen, ben je met je partner in ‘gesprek’. Daarbij 

‘verkondig’ (signaleer) je niet alleen, maar luister je vooral actief naar je 
partner. En als je elkaar dan hoort en begrijpt, en daardoor eruit haalt wat erin 

zit, kan dat alleen maar heel goed voelen. 
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Lezers Mailen 
 

Wat is de boodschap van 4 op partners 3-opening? 

Mijn partner opent met 3. 

Als ik 4 bied, wat kan dat dan betekenen? 

 
Rob: 

Dat is in de eerste plaats een kwestie van afspraak. 
 

Je kunt afspreken dat een bod in een nieuwe kleur alleen maar de wens 
aangeeft in die kleur te spelen; geen schoppen dus en minstens een 7-

kaart klaveren.  
 

Maar … je kunt veel beter het bieden van een nieuwe kleur als sterk 
spelen: minstens interesse in een manchecontract.  

Met het bieden van een nieuwe kleur stel je de openingskleur vast als 
troefkleur. En je belooft minstens een singleton of HV in de door jou 

beloofde kleur (dat heet dan: minstens een tweede controle). Je kunt 

ook een eerste controle hebben. Dat is dan een aas of een renonce in 
een kleur. Je biedt je controle zo laag mogelijk. Zodra jij of jouw partner 

weet dat er een lek is (een kleur waarin de tegenspelers achter elkaar 
twee slagen kunnen maken), biedt diegene de troefkleur. 

 
West  Oost 

3  4

4  4 West slaat de ruitenkleur over. Als oost daar ook geen 

1e of 2e controle in heeft, moet hij afzwaaien naar 4. 

3  4 

4  4SA West belooft met zijn 4-bod een controle in harten én 

in klaveren! Oost sloeg klaveren namelijk over. Als west 

ook geen klaverencontrole heeft, is het lek boven tafel 
en moet west afzwaaien naar 4. Dat doet west niet. 

Oost vindt die informatie aangenaam genoeg voor een 
serieus slemonderzoek.  
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Wel of niet rondeforcing? 

Noord gever 
    (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 

  pas  pas  pas 
1  pas  1 

 
 

1 is voorbereidend. 

Ik heb 11 punten en een 4-kaart schoppen. 

 
De discussie gaat nu over het volgende. ik meen dat mijn partner niet had 

mogen passen, maar 2 had moeten bieden, want hij had ook een 4 kaart 

schoppen.  

 
Toen ik hem vroeg waarom hij paste, zei hij dat dat was: 

a) omdat ze drie azen had en één boer, volgens haar een slechte 
puntenverdeling. 

b) omdat ik in de eerste biedronde gepast had, ging zij ervanuit dat ik geen 
opening had en dus had het geen zin 2 te bieden. 

 

Eerlijk gezegd begrijp ik deze redenatie niet. Hij kende mijn kaart niet en we 
hadden een fit. Ik had bij wijze van spreken ook een 5-kaart schoppen kunnen 

hebben, al of niet met een renonce of singleton in een andere kleur. 
 

En als ik 1 antwoord na haar opening, is dat dan niet rondeforcing, sowieso 

als zij een 4-kaart schoppen mee heeft en we dus een fit hebben? 

 
Ik heb inmiddels de frequentiestaten van het spel bekeken en niemand anders 

stopte bij 1; er is zelfs 4 geboden en gemaakt! 

 

Zou jij mij c.q. ons kunnen uitleggen of partner inderdaad 2 had moeten 

zeggen na mijn 1-antwoord op zijn opening? 

 

Rob: 
Veel spelers met een zuinige opening sluiten de manche uit als partner in 

zijn eerste beurt paste. 
Maar het is inderdaad mogelijk dat de hand van partner sterk in waarde 

toeneemt als de openaar zijn 4-kaart steunt. Dus moet openaar met een 
4-kaart mee 2 bieden. Daar zit trouwens een niet onbelangrijk extra 

voordeel aan: de tegenstanders komen er na 2 moeilijker in!  
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1 zonder klaveren … 

Mijn partner en ik spelen een 1-opening ook met een 4-kaart ruiten. 

We alerteren en zeggen als er naar gevraagd wordt: 'Geen 5-kaart hoger'. Kan 

dus zelfs een singleton klaver zijn. 

Mag dat niet? Of is dat totaal ongebruikelijk? 
 

Rob: 

Houd je vast, want ik ga een stap verder. 
 

Ik vind namelijk dat je verplicht bent om vóór aanvang van elke 
ronde te vertellen (pre-alert) wat jullie 1-opening aangeeft. 

 
90% van de paren alerteert de bekende 1-opening vanwege de 2+kaart 

in klaveren. Veel tegenstanders rekenen dan op minstens twee 
klaverenkaarten en vragen niet naar de ‘bekende weg’.  

Die kunnen dan onaangenaam verrast zijn als 1achteraf een heel 

andere boodschap blijkt over te brengen.  

 

Ron: 
Je uitleg "geen 5-kaart hoger" kan gemakkelijk verkeerd 

verstaan/begrepen worden. Ik zou er op z'n minst aan toevoegen dat het 
een singleton kan zijn en dat er een vierkaart ruiten naast kan zitten. 

Want uiteindelijk is dat de afspraak die je met je partner hebt en de 
tegenstander heeft recht op dezelfde informatie. 

 
Omdat jullie conventie iets heel anders is dan het "standaard hoog" of 

zo, zal een tegenstander afspraken willen maken om hiertegen een 
verdediging te voeren. En zo'n afspraak kun je natuurlijk niet maken als 

je je kaarten al gezien hebt. Vandaar het pre-alert, zodat je de 
tegenstanders in de gelegenheid stelt hun systeem aan te passen 

voordat jullie met kaarten beginnen. 
 

 

 


