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 Nr. 837  19 juli 2021 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke 
‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we 

in de Bridge Training  
 

In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-
Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op het 

bord liggen van de betreffende functionarissen 
 

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

 
Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, 

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

 

 
In deze Training een bieding, een uitkomst en een troefcontract. Veel plezier 

ermee! 
 

 
Spel 1 West gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  pas  pas  1SA   A B 9 7 

pas  2*  pas  2   A V 8 7 

pas  2SA  pas  ??   A V 9 

 7 6 

 
 *2: vraag naar hoge 4-kaart 

 
Welke bieding is van jou? 

a. pas 
b. 3 

c. 3SA 

d. 4 
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Spel 2 Oost gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Jouw zuidhand 
 A V 8 2 

 10 8 6 4 

 10 8 6 

 8 6 

 

Met welke kaart kom je uit? 
a. 2 

b. A 

c. 4 

d. 8 

e. 8 of 8 

 
 

Spel 3 Oost gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  1 

pas  2  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 

 V B 2 

 V 9 

 A B 2 

 B 8 7 6 5 

  
 A  

 A H B 10 8 7 

 5 4 3 

 A 4 3 

 
West komt uit met 6, je laat dummy 2 leggen, oost wint met 10. 

Oost begint de tweede slag met H. Die neem jij over met A. Hoe verder? 

 

a. Ik haal de troeven op van OW. 
b. Ik sla A en speel dan 7 naar 9. 

c. Ik speel ruiten 
d. Ik speel klaveren 

 
Met de liefhebbers ga ik deze drie vraagstukken overpeinzen. 
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Spel 1 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  pas  pas  1SA   A B 9 7 

pas  2*  pas  2   A V 8 7 

pas  2SA  pas  ??   A V 9 

 7 6 

 

 *2: vraag naar hoge 4-kaart 

 

Welke bieding is van jou? 
a. pas 

b. 3 

c. 3SA 

d. 4 

 

 
Als je weet wat partner met zijn twee biedingen belooft, is dit een inkopper. 

 
Met 2 zoekt hij een hoge 4-kaart. De meeste partners doen dat als ze zelf 

minstens één hoge 4-kaart in handen hebben. Zijn SA-rebid vertelt dat dat in 
ieder geval geen hartenkwartet is. 

 
2SA belooft voldoende kracht voor dit niveau. Kennelijk heeft hij te weinig 

plaatjes tegenover een minimale 1SA-opening om 3SA te kunnen bieden… 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Jouw zuidhand 
 A V 8 2 

 10 8 6 4 

 10 8 6 

 8 6 

 

Met welke kaart kom je uit? 
a. 2 

b. A 

c. 4 

d. 8 

e.8 of 8 

 

 

Een lastige keuze, die wel regelmatig voorkomt. West toont geen interesse in 
de hoge kleuren. Dat maakt een uitkomst in een hoge kleur aantrekkelijk. 

Vraag is nu of je moet kiezen voor de kleur met de AV-vork, of voor de kleur 
zónder plaatje.  

 
Het biedverloop maakt in ieder geval duidelijk dat je uitkomt naar de hand 

met de meeste plaatjes/kracht. De hand waarin plaatjes zitten die je heel 
graag zou vangen… 
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Spel 3 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1 

pas  2  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 

 V B 2 

 V 9 

 A B 2 

 B 8 7 6 5 

  
 A  

 A H B 10 8 7 

 5 4 3 

 A 4 3 

 
West komt uit met 6, je laat dummy 2 leggen, oost wint met 10. 

Oost begint de tweede slag met H. Die neem jij over met A. Hoe verder? 
 

a. Ik haal de troeven op van OW. 

b. Ik sla A en speel dan 7 naar 9. 

c. Ik speel ruiten 

d. Ik speel klaveren 

 

 
Je speelt een troefcontract. Dus telde je je verliezers al voordat je aan deze 

pagina begon… Toch? 
 

Ik tel er óók vier . Vanuit de zuidhand, de hand met de meeste troeven: 
 

 A …………………………… 0 verliezers, A maak je wel. 

 A H B 10 8 7 ………… 0 verliezers, de hele hartenkleur zit dicht. 

 5 4 3   twee dreigende verliezers; A voorkomt de 3e.  

 A 4 3    twee dreigende verliezers; dummy biedt geen enkele 

bescherming. 
 

De volgende stap is het leukst, want nu kun je al je creativiteit in de strijd 

smijten. Je mag drie slagen verliezen. Als je één van de roodgekleurde 
verlieskaarten weet op te ruimen, ben je dus binnen. Opruimen kan alleen op 

een bijkleur die ongelijk van lengte is. Dus valt je oog op schoppen! 
 

Wat weten wij? Dat het VB-koppel goed is voor één zekere slag. Want H 

kan één van beide vangen, maar never allebei. Aan jou de taak om deze 

waarheid als nooduitgang voor een rode verlieskaart in je speelplan te 
voegen.  
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Mijn antwoorden 
 

Spel 1 Het juiste bod 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  pas  pas  1SA   A B 9 7 

pas  2*  pas  2   A V 8 7 

pas  2SA  pas  ??   A V 9 

 7 6 

 
 *2: vraag naar hoge 4-kaart 

 
Welke bieding is van jou? 

a. pas = 0 punten 
b. 3  = 1 punt 

c. 3SA = 1 punt 
d. 4  = 4 punten 

 

 

Partner vraagt met zijn 2-bod naar een hoge 4-kaart… omdat hij zelf 

minstens één hoge 4-kaart heeft. Met een 4-kaart harten had hij beslist jouw 

-bod verhoogd. Zijn 2SA-bod vertelt twee nieuwtjes:  

- hij moet een 4-kaart schoppen hebben; 

- hij heeft tegenover een SA-opening van 15 punten te weinig kracht voor 
3SA. 

 
Jij hebt een 4-kaart schoppen, dus wordt het een schoppencontract. 

Met een maximale (17 punten) 1SA-opening wordt het een manche! 
 

Met 15 punten had je 3 geboden. 
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Spel 2 De juiste uitkomst 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Jouw zuidhand 
 A V 8 2 

 10 8 6 4 

 10 8 6 

 8 6 

 

Met welke kaart kom je uit? 
a. 2   = 1 punt 

b. A   = 0 punten 

c. 4   = 1 punt 

d. 8   = 3 punten 

e. 8 of 8  = 1 punt 

 

 

Omdat west geen interesse toont in de hoge kleuren, stijgt jouw voorkeur 
voor een uitkomst in harten of schoppen. 

 
Daarmee valt een uitkomst in een lage kleur (e) af. De enige reden voor het 

ene puntje: een uitkomst met een aas waarvan je de heer niet hebt (b), is 
vele malen erger…  

 
Uitkomen met 2 is geen doodzonde, maar door je AV loop je wel het grote 

risico dat de leider daardoor H gemakkelijk in zijn zak steekt. Met AB82 

zou 2 wel een uitstekende start zijn. Als de leider dan HVx(x) heeft, zit je 

in ieder geval nog met je aas achter zijn tweede plaatje. 
 

Daarom is het veiliger om met harten uit te komen. En dan liever niet met de 

laagste (c), want uitkomen met een lage belooft een plaatje! 
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Spel 3 Het juiste speelplan 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1 

pas  2  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 
 V B 2 

 V 9 

 A B 2 

 B 8 7 6 5 

  
 A  

 A H B 10 8 7 

 5 4 3 

 A 4 3 

 

West komt uit met 6, dummy laat je 2 leggen, oost wint met 10. 

Oost begint de tweede slag met H. Die neem jij over met A. Hoe verder? 

 
a. Ik haal de troeven op van OW  = 0 punten 

b. Ik sla A en speel dan 7 naar 9 = 3 punten 

c. Ik speel ruiten     = 0 punten 

d. Ik speel klaveren    = 0 punten 

 

 
Na A speel je 2 naar A. De volgende slag ga naar dummy met 7 naar 

9. De hoogste harten van OW is 6. Je kunt dus twee keer veilig oversteken 

met troef. 

 
Speel nu V voor. OW mogen die slag maken met hun H. Jij troeft niet, 

maar ruimt in je hand je laatste ruiten op. 
 

Stel dat OW na H klaveren terugspelen. Die slag win je met A. Dan met 

harten terug naar dummy’s V voor het moment suprême: speel de nu hoge 

B en ruim een klaveren op! 

 

Je contract is nu veilig: je geeft alleen de eerste ruitenslag af, V en aan het 

eind een klavertje. 
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Lezers mailen 

 
Verliezers tellen 
 

Ik heb een vraag over verliezers tellen. Hier lopen de meningen toch wel 

uiteen. De een adviseert zo, de ander weer iets anders. Een voorbeeld: 
Contract 4 door Zuid 

 
 10  

 10 9 8 

 H B 9 2 

 V B 10 5 3 

 
 A H 3 2 

 A V 5 2 

 V 8 7 6 3 

 - 

Verliezers naar mijn telling: 

: twee, kan wel eventueel introeven aan de korte kant 

: twee, kan wel eventueel snijden 

: één 

: twee 

 
Totaal zeven verliezers.  

  
4 Contract gemaakt +1  

 
Ik ben benieuwd naar jouw mening 

 
Peter 

 

Rob: 
Tip 1:  

Tel allereerst de dreigende verliezers als je meteen de troeven 
zou trekken. 

 
Tip 2: 

Zoek naar de dreigende verliezers vanuit één hand! Die zoektocht 
is meestal het gemakkelijkst als je zoekt vanuit de hand met de 

meeste troeven. 
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Tip 3: 

Kies voor de gemakkelijkste aanpak: zoek in deze eerste stap 
alleen naar ‘dreigende verliezers’ - nog niet naar het mogelijk 

voorkomen daarvan. Dat maakt deze eerste stap weldadig 

ontspannend. 
 

De zuidhand heeft de meeste troeven, dus zoek ik vanuit deze hand 
naar de dreigende verliezers. Kijk mee!  

 
 10  

 10 9 8 

 H B 9 2 

 V B 10 5 3 

 

  Zuidhand 
 A H 3 2  twee dreigende verliezers (3 en 2) 

 A V 5 2  drie dreigende verliezers  

 V 8 7 6 3  één dreigende verliezer (dankzij noords mooie ruiten) 

 -   géén klaveren, dus ook geen dreigende verliezer!  

 

Bij deze eerste stap ga je ervan uit dat je begint 
met troeftrekken. 

 
Totaal tel ik – vanuit de zuidhand – dus zes dreigende verliezers. 

 

De volgende stap is de meest creatieve: zoeken naar speelwijzen om 
zoveel mogelijk verliezers te voorkomen. 

 
In schoppen kun je proberen de twee kleine schoppen af te troeven. Je 

mist acht schoppen. Als die precies 4-4 zitten, of als je hoog genoeg 
troeft, lukt dat. 

 
In harten kun je 10 voorspelen en snijden op B en op H. Als die 

allebei bij oost zitten, verlies je maar één hartenslag, en met de harten 
3-3 zelfs géén hartenverliezer. 

 
Het oorspronkelijke aantal van zes dreigende verliezers, kán dus slinken 

naar slechts twee verliezers… 
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Mag voorbereiding?  
 

Ik heb openingskracht (13 punten) met een 6-kaart ruiten en 4-kaart 

schoppen.  
Mag ik voorbereidend met 1 openen voor mijn 4-kaart schoppen? En – ik 

als partner niet meebiedt – mag ik later als het mogelijk is nog 2 bieden? 

 

Henk  

 

 Rob: 

Als jullie 1-opening minstens een hoge 4-kaart belooft, en 1 zelfs 

een 6-kaart ruiten niet uitsluit, mag dat wel, maar moet je die uitleg 

wel vooraf (pre alert) geven. Want met alleen een alert zonder uitleg, 
verwachten je tegenstanders een 1-opening als onderdeel van 5-kaart 

hoog. Dan is een 6-kaart ruiten alleen mogelijk naast een 7-kaart 
klaveren… 

 
 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
http://www.bridgeservice.nl/

