
Bridge Training 746, 17 mei 2018, rob.stravers@upcmail.nl 

    1 

 

Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 746 van 17 mei 2018 
 

Redactie: 

Carolien de Koomen, Margriet Jansze, 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’. 
 

Eindejaar 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. 

 

Tegenspelen doe je samen 

 

Ik vroeg me laatst af of je misschien nog meer 

tips hebt om het tegenspelen onder de knie te 

krijgen en om dit vervolgens met mijn partner goed 

te kunnen bestuderen. We hadden laatst slecht 

tegengespeeld: anderen hadden de tegenpartij down 

of zelfs -2 gekregen terwijl wij het contract 

lieten maken. 

 

Deze vraag was voor mij voldoende om enkele basisregels voor effectief 
tegenspel in twaalf vraagstukken te gieten. In deze Training pakken we de 

eerste helft. 
 

Veel plezier ermee! 
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Spel 1 Oost gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  2 

4  pas  pas  pas 

 
Dummy west    Leider oost 

 H 10 9 8 

 8 7 6 

 V 7 6 

 A H V 

Jouw zuidhand 

 5 4 3 

 V 3 2 

 A H 4 3 2 

 3 2 

 
Jij komt uit met A. Partner noord speelt 8 bij. Hoe speel je verder? 
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Spel 1  Mijn tegenspel 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  2 

4  pas  pas  pas 

 
 V 7 6 

 5 4 

 8 5 

 B 10 9 8 7 6 

Dummy west    Leider oost 

 H 10 9 8      A B 2 

 8 7 6      A H B 10 9 

 V 7 6      B 10 9 

 A H V      5 4 

Jouw zuidhand 
 5 4 3 

 V 3 2 

 A H 4 3 2 

 3 2 

 

Jij komt uit met A. Partner noord speelt 8 bij. Hoe speel je verder? 

 

Uitkomen met het aas belooft de heer.  
Partner noord speelt aanmoedigend bij als hij graag wil dat je doorgaat met de 

ruitenkleur. En met een 2-kaart ruiten is dat héél aantrekkelijk, omdat noord – 

na H – de derde ruitenslag kan troeven. In dit spel spelen NZ een hoge kaart 

(8) als aanmoedigend. Daarmee gaat 4 down, omdat zuid - na A, H, 

ruiten getroefd - beslist V zal maken! 

 

Als NZ een lage kaart als aanmoedigend signaal gebruiken, had noord in de 
eerste ruitenslag 5 bijgespeeld. Goed afstemmen met partner dus! 

 
 

Spel 2 
Oost opende 1 opende (5-kaart hoog); west maakte daar 4 van. 

 
De eerste slag werd door leider oost gewonnen.  

 
Dummy west    Leider oost 

 H 9 6 3    Speelt in slag 2 B voor  

 

 Jij zit zuid en hebt: 
a. V 2 

b.  V 4 2 

c.  V 8 4 2 

 

Met welke ‘zuidelijke schoppen’ leg jij V? 
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Spel 2  Mijn keus 

Oost opende 1 opende (5-kaart hoog); west maakte daar 4 van. 

 

De eerste slag werd door leider oost gewonnen.  

 
Dummy west    Leider oost 

 H 9 6 3    Speelt in slag 2 B voor  

 

Jij zit zuid en hebt: 
a. V 2 

b.  V 4 2 

c.  V 8 4 2 

 
Met welke ‘zuidelijke schoppen’ leg jij V? 

 
‘Leg altijd honneur op honneur’ is een regel die op veel beginnerscursussen 

erin wordt gestampt. Soms zó heftig dat ook veel ervaren spelers vrijwel 

gedachteloos nog steeds braaf hun plaatje offeren. De achterliggende 
bedoeling is duidelijk: het hoog worden van partners 10. En met een 4-kaart 

schoppen bij oost, kan partner inderdaad 10xx hebben.  

Maar deze oostspeler belooft een 5-kaart schoppen. Zelfs met V2 (hand a) 

heeft noord hoogstens 10x. Als je dan ook nog weet dat met negen kaarten 

A en H slaan iets kansrijker is dan snijden op de vrouw, is dat een extra 

reden om in a, b én c zonder aarzelen te duiken! Als je dat zonder zichtbare 
denkseconde lukt, zou dat voor de leider een reden kunnen zijn dummy H te 

laten leggen, om daarna over jouw partner te kunnen snijden. Hoe minder 
ervaren je bent, des te groter de kans op succes! Met het leggen van V kun 

je alleen maar verliezen. 
 

Spel 3 West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2  pas 

2  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 
Leider west    Dummy oost 

 A 6 5 

 V 9 8 6 5 

 8 4 3 

 A V 

Zuidhand 
 8 7 

 A B 10 7 

 H V B 9 5 

 B 8 

 
  Noord start met 10. 

Zuid speelt aanmoedigend 9 bij. 

 

Wat zou jij in dit spel anders doen dan deze zuidspeler?  
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Spel 3  Mijn tegenspel 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2  pas 

2  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 9 4 3 2 

 4 2 

 10 2 

 10 7 4 3 2 

Leider west    Dummy oost 

 H V B 10      A 6 5 

 H 3       V 9 8 6 5 

 A 7 6      8 4 3  

 H 9 6 5      A V 

Zuidhand 
 8 7 

 A B 10 7 

 H V B 9 5 

 B 8 

 

Noord start met 10. 

Zuid speelt aanmoedigend 9 bij. 

 
Wat zou jij in dit spel anders doen dan deze zuidspeler?  

 

Als je tegenstander een bod doet dat niets belooft in de kleur die hij biedt, kun 
je met een doublet je partner vertellen dat je graag een uitkomst wilt in die 

geboden kleur. Een mooi voorbeeld daarvan is een doublet op een Stayman 
2, of de Jacoby 2 en 2. Ook 2 voor de lage kleuren, een controlebod en 

een bod waarmee het aantal azen wordt gemeld, lenen zich uitstekend voor 
een zogenaamd ‘Uitkomstdoublet’. 

 

Daarom moet zuids eerste actie ‘doublet’ zijn op het 2-bod van oost! 

Zodat partner noord weet dat áls hij moet uitkomen, je graag een 
ruitenuitkomst ziet. Merk op dat noord zónder zuids doublet nóóit met zijn kale 

10 was uitgekomen. 

 

Aanmoedigend bijspelen is zinloos als noord deze slag wint en … geen 
ruitenkaart meer heeft! Zuid mag dat risico niet nemen: hij moet 9 

overnemen, en de ruitenaanval voortzetten tót wests A verschijnt. 

 

Eenmaal weer aan slag gekomen met A, voltrekt zuid het vonnis met zijn 

resterende ruiten. 

 
De zuidspelers die 10 niet overnemen en zien dat leider west 10 aan je 

partner gunt, zien daarna ook dat leider west probleemloos zijn 3SA maakt. Hij 
geeft één slag weg in harten, waarna hij negen slagen opraapt. 
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Spel 4 West gever / NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  1  doublet pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

Partner noord start met: B 

 

Leider west     Dummy oost 

 7 6 5 

 

          Jouw zuidelijke harten 
 H 4 

 
Welke hartenkaart speel je bij? 
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Spel 4  Mijn keus 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  doublet pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

Partner noord start met: B 

 

 A B 10 3 2 

 

Leider west     Dummy oost 
 V 9 8       7 6 5 

 
          Jouw zuidelijke harten 

 H 4 

 

Welke hartenkaart speel je bij? 

 
Partner noord komt uitstekend uit: met de hoogste van een ‘binnenserie’.  

En jij hebt geen keus: je speelt H. Je weet dat de leider V heeft. Een plaatje 

belooft niet alleen het aangrenzende lagere plaatje, het ontkent tegelijk de 

aangrenzende hogere honneur. En als je na H je lage harten naspeelt, is 

daarmee het pleit al beslecht .  

 
En als leider west AV heeft? Dan geef je niets weg als je H legt! 

 
 

Spel 5 West gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  doublet pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

Leider west    Dummy oost 
 A V 9 8 

 9 8 

 A 9 8 7 

 H V 10 

Jouw zuidhand 

 B 10 7 2 

 B 3 2 

 5 4 

 A 4 3 2 

 
Partner noord komt uit met 8.  

Leider west laat dummy 10 bijspelen. 

Wat doe jij met deze zuidhand? 
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Spel 5  Mijn zuidelijke actie 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  doublet pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 6 5 4 

 A V 10 5 4 

 3 2 

 8 7 6 

Leider west    Dummy oost 

 H 3       A V 9 8 

 H 7 6      9 8 

 H V B 10 6     A 9 8 7 

 B 9 5      H V 10 

Jouw zuidhand 
 B 10 7 2 

 B 3 2 

 5 4 

 A 4 3 2 

 

Partner noord komt uit met 8.  

Leider west laat dummy 10 bijspelen. 

Wat doe jij met deze zuidhand? 

 

Partner bood 1. Toch komt hij niet in zijn kleur uit. Dat duidt op een vork in 

harten. Aangezien west na 1 van je partner 1SA bood, verwacht je bij west 

een stop in harten. En west heeft inderdaad een hartenstop als … noord met 

harten was uitgekomen.  
Noord hoopt dat zuid aan slag komt en dan harten voorspeelt.  

 
Je moet dus beslist A leggen én de tweede slag beginnen met B!  

Maak niet de fout om een lage harten voor te spelen. West speelt dan laag bij, 
waardoor noord de slag wint. Noord kan echter geen harten doorspelen, omdat 

west dan tóch zijn H maakt.  

 

Frans:  
Pikant detail 

Stel dat noord een 2-kleurenspel heeft: in harten en klaveren. En 
wél graag wil dat zuid klaveren terugspeelt. Dan had noord zijn 

laagste klaveren voorgespeeld. 
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Spel 6 West gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
Leider west    Dummy oost 

       V 8 7 

 A 2 

 7 6 5 4 

 A 5 4 3 

 Jouw zuidhand 

 B 10 9 

 H V 3 

 3 2 

 V 9 8 7 6  

 
Partner noord komt uit met B.  

Leider west laat dummy 2 bijspelen. 

Welke hartenkaart mag ik van jou verwachten? 
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Spel 6  Mijn actie 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 6 5 4 

 B 10 9 8 7 

 A 9 8 

 B 10 

Leider west    Dummy oost 
 A H 3 2      V 8 7 

 6 5 4      A 2 

 H V B 10      7 6 5 4 

 H 2       A 5 4 3 

 Jouw zuidhand 

 B 10 9 

 H V 3 

 3 2 

 V 9 8 7 6  

 
Partner noord komt uit met B.  

Leider west laat dummy 2 bijspelen. 

Welke hartenkaart mag ik van jou verwachten? 

 

Partners B belooft 10. A is dus de enige hoge harten van OW. Je mag toch 

wel minstens op een 4-kaart bij je partner rekenen. En als het een 5-kaart is, 

is de hartenkleur goed voor vier hartenslagen. Partner hoeft dan alleen maar in 
een andere kleur aan slag te komen om 3SA naar de Filistijnen te helpen. 

Maar … dan moet er op dat moment wel vrije doorgang zijn voor de harten. En 
die bereik je alleen door de eerste slag over te nemen met een hoge harten én 

een hoge harten terug te spelen. Ja, die gun je aan A. Alleen dán kan partner 

na A achterelkaar zijn hartenkaarten inruilen voor slagen. Als jij je innerlijke 

gevecht tegen je Hollandse zuinigheid verliest, dus de tweede hartenslag 3 

terugspeelt en de derde hartenslag wint met H of V, stop je daarmee de 

hartentrein en zal een dankbare blik van de leider jouw deel zijn.  
 

Tot zover het eerste Tegenspeldeel. Volgende week maken we het dozijn 
vol. 
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Lezers Mailen 

 

Wanneer is welke kaart van dummy gespeeld? 

Ik denk dat mijn vraag in eerste instantie met regelgeving te maken heeft, 
maar ook met beleefdheid. Twee gehamerde onderwerpen voor jou. 

Het spel is niet interessant. 
 

Wij zitten in een troefcontract. 
 

Leider (mijn partner) is aan slag en speelt een kleine schoppen uit de hand 
naar H-vijfde op de tafel en vraagt mij de 3 bij te spelen.  

 
Ik, edoch heb e.e.a. niet goed verstaan en leg H bij. 

 

De 4e speler, de rechteropponent van de leider, speelt B bij …  

Maar de leider geeft aan dat hij duidelijk heeft gezegd dat hij schoppen drie 

laat bijspelen van de tafel. 
 

Hierop zegt de rechteropponent dat hij duidelijk ‘schoppendrie’ heeft gehoord, 
maar dat H is gespeeld.  

 
Mijn partner, bondsscheidsrechter, zegt dat hij duidelijk heeft aangegeven dat 

hij de drie van de tafel wil bijspelen. En dat dummy geen andere bevoegdheid 
heeft dan bijleggen wat gevraagd wordt. Ook maakt mijn partner de 

tegenstander erop attent dat hij dat duidelijk toegeeft (ja dat heb ik gehoord, 
maar…) dat dat gevraagd werd van de dummy. 

Ook zegt mijn partner dat hij - tegenstander op de vierde hand - zijn 
gespeelde kaart mag terug nemen en verruilen voor een andere. 

 

 Rob: 
Je meldt dat je partner bondsscheidsrechter is. Dat is echter van geen 

enkel belang. Wie aan tafel zit kan namelijk alleen speler zijn! 
 

Dat betekent dat een verschil van inzicht over een kaart van dummy die 
wel of niet zou zijn gespeeld, ‘schreeuwt’ om het uitnodigen van een 

arbiter.  
En deze zal inderdaad uitleggen dat alleen de leider bepaalt welke 

kaart dummy moet spelen. En dat is ook wel logisch. Dummy zou anders 
een belangrijke taak erbij krijgen. Als hij meent dat de leider een in zijn 

ogen verkeerde kaart noemt, pakt hij gewoon de juiste kaart en zou die 

kaart gelden als gespeeld!? 
 

Dummy moet H verwisselen voor 3 en de rechteropponent mag zijn 

B eveneens omruilen voor een andere schoppenkaart. 
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Mocht de rechteropponent toch achter zijn bewering blijven staan, dan is 

dat zijn goed recht. Maar het besluit van de arbiter wordt uitgevoerd, 
waarna hij de betreffende tegenspeler graag zal helpen bij het invullen 

van zijn beroepschrift. 
 

Met twee hoge 5-kaarten na partners SA-opening 

Voor jullie een weetje, voor mij twee probleempjes. 
 

1. Mijn partner opent met 1SA. Ik heb 11 punten en … twee vijfkaarten 
hoog. Hoe moet ik bieden? 

 
2. Idem (vanmorgen): partner opent met 2SA. Ik heb 5 punten en … twee 

vijfkaarten hoog. We spelen op 2SA Niemeijer. Wat nu? 

 
Rob: 

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. De volgende vind ik 
het gemakkelijkst én het meest misverstandproof. 

 
1SA     2 (Stayman) 

2 (ontkent hoge 4-kaart) 3/ (spring in je sterkste hoge 5-kaart) 

3SA     4 in je andere hoge kleur! 

 
3SA ontkent een 3-kaart in jouw geboden hoge 5-kaart. Partner belooft 

met 1SA maximaal één 2-kaart. Dus heeft hij een 3-kaart in jouw andere 
hoge kleur. 

Als openaar op 2 een hoge 4-kaart biedt, heb je uiteraard geen 

probleem meer . 

 

2SA     3 Niemeijer? 

 

Probleem is dat de 2SA-openaar 3SA biedt zonder hoge 4- of 5-kaart. 
 

Daarom kun je met Niemeijer in je pakket beter kiezen voor Transfers. 
 

2SA   3

3   4

 
De 2SA-openaar weet nu dat je twee hoge 5-kaarten hebt. Met harten 

mee past hij en met meer schoppen biedt hij 4.  

 

Margriet: 
Wat ook kan is:  1SA   2

   2 4

Belooft zeker 5-5 en 10+ punten. En nog grote kans dat het in de SA-

hand gespeeld wordt. Dat is bij optie 1 zeker niet!
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Wie deed het ’t beste? 

Onlangs opende ik met 1. Ik had een vijfkaart schoppen, een vierkaart harten 

en 11 punten. We waren niet kwetsbaar. 

Mijn partner antwoordde 2SA; waarop ik paste. 

Mijn partner ging 2 down. 
 

Later gaf hij aan dat ik 3 had moeten zeggen. Ik deed dat niet omdat ik niet 

op een ‘te hoog’ bod wilde eindigen met mijn 11 punten en daarbij: hij had op 

twee niveau alles overgeslagen. 
Wat bleek? Mijn partner had drie vierkaarten en één schoppen.  

 
Op mijn vraag waarom hij niet twee klaveren had gezegd, zodat we het bieden 

langzaam konden ophogen en wel in een hartencontract waren gekomen - wat 
het winnende bod was - antwoordde hij: ik heb een verdeelde kaart en 10 

punten.  
 

Mijns inziens was dit een verkeerd bod. 

 
Rob: 

Ik spreek niet in termen van verkeerd; liever in hoe het nóg briljanter 
had gekund . 

 
Laten we even twee handen bedenken met dezelfde kracht en verdeling. 

Dan lijkt de volgende biedserie mij het aantrekkelijkst: 
 

West    Oost 
H V 9 4 3    5 

 A B 5 4    V 9 8 7 

 B 2     A 7 4 3 

 7 6     H V 5 4 

 
1    2 

2    3 

pas 

 
Ik geef eerlijk toe dat het mij moeite kost om met de oosthand niet 

meteen 4 te bieden na wests steun. Als west had geopend met 1/ en 

dan oosts 1 zou verhogen naar 2, had ik dat ook gedaan vanwege de 

singleton in schoppen. Maar een singleton in partners eerst geboden 
kleur vind ik niet echt geweldig, vandaar mijn voorzichtigheid. Met wat 

meer dan minimale openingskracht zal west dan 4 uitbieden. 

 

Oosts 2SA-bod ontkent in ieder geval een 5-kaart harten, omdat oost 
met 10 punten ook 2 had mogen bieden. Ik zou met deze westhand ook 

passen op oosts 2SA en hopen dat oost een leuk lopertje heeft in een 
lage kleur. 

 
 


