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 Nr. 838  26 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) 

 
Een rustige aflevering:  

 
Een spelregelvraagstuk waarmee je zomaar kan worden geconfronteerd aan de 

gewone bridgetafel. En een speelplanvraagstuk dat uitstekend inzicht geeft in de 
voor velen onbekende finesses van de twee meest voorkomende 

uitslagberekeningen: percentages en butler. 

 
Spel 1 

Je opent – aan de fysieke bridgetafel – met 2. Je partner alerteert en 

geeft als uitleg: ‘Sterkste opening, zegt niets over de verdeling.’ Op dat 

moment realiseer je je dat de uitleg van je partner correct is.  
 

Je hebt echter een zwakke hand met een 6-kaart ruiten. Maar die variant  
(2 = sterk, óf zwak met een lange ruitenkleur) speel je met een andere 

gigant. De partner die je nu tegenover je hebt, rekent alleen maar op kracht. 
 

Hoe moet je met deze fout omgaan? 
 

a. Je moet je fout meteen melden aan de tegenpartij. 
b. Je moet – zonder iets te laten merken over je biedfout – de WL uitnodigen. 

c. Je mag tijdens het bieden niets laten merken. Na de afsluitende pas moet 
je je fout melden. 

d. Een biedfout mag je tijdens het spel niet melden. En de informatie van 

partners uitleg mag je niet gebruiken. Je moet verder bieden alsof je 
partner de uitleg gaf die jij zonder zijn uitleg verwachtte. 
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Spel 2 Zuid gever / Allen kwetsbaar 

 
 A H B 9 8 

 V 3 2 

 A B 10 

 B 9 

  
 10 7 6 

 A H 10 9 

 H V 2 

 10 8 7 

 
Je bent leider in 3SA. West start met 8 (en gelukkig niet met klaveren).  

 
Je slaat eerst AHV. Welke stelling is correct? 

 
a. Als de ontbrekende harten 3-3 zitten, maakt het niet uit of ik een 

parenwedstrijd speel of een viertallenwedstrijd: ik snijd dan niet op V. 

b. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik zowel in een parenwedstrijd als in een 

viertallenwedstrijd op V.  

c. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik alleen in een viertallenwedstrijd op V. 

d. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik alleen in een parenwedstrijd op V. 

 

We gaan uit van een parenwedstrijd met een uitslag in percentages. 
 

In de percentageberekening bepaalt de volgorde van de scores het resultaat. 
Het verschil tussen die scores maakt niet uit. Of het verschil tussen de hoogste en 

de volgende score 10 of 1000 punten is, beide hoogste scores zijn goed voor 100%. 
Tien punten méér of minder kan dus in een parenwedstrijd heel veel uitmaken voor 

in het resultaat. 

 
In de viertallenwedstrijd bepaalt niet de volgorde van de scores het resultaat, 

maar het verschil tussen de scores. Een extra slag maakt in een 
viertallenwedstrijd niets tot weinig uit. Maar een contract wel of niet maken, des te 

meer.   
 

 
  

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


Bridge Training 838, 26 juli 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    3 

 

Mijn overpeinzingen 

 
Spel 1 Overpeinzing 

 

Je opent – aan de fysieke bridgetafel – met 2. Je partner alerteert en 

geeft als uitleg: ‘Sterkste opening, zegt niets over de verdeling.’ Op dat 

moment realiseer je je dat de uitleg van je partner correct is.  
 

Je hebt echter een zwakke hand met een 6-kaart ruiten. Maar die variant  
(2 = sterk, óf zwak met een lange ruitenkleur) speel je met een andere 

gigant. De partner die je nu tegenover je hebt, rekent alleen maar op kracht. 
 

Hoe moet je met deze fout omgaan? 
 

a. Je moet je fout meteen melden aan de tegenpartij. 
b. Je moet – zonder iets te laten merken over je biedfout – de WL uitnodigen. 

c. Je mag tijdens het bieden niets laten merken. Na de afsluitende pas moet 
je je fout melden. 

d. Een biedfout mag je tijdens het spel niet melden. De informatie van 

partners uitleg mag je niet gebruiken. Je moet verder bieden alsof je 
partner de uitleg gaf die jij zonder zijn uitleg verwachtte. 

 
Volgens de spelregels hebben je tegenstanders het volste recht op een 

correcte uitleg van jullie biedafspraken. 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1* (2+ in ) 

pas  1  pas  1SA 

pas  3SA  pas  pas 

pas 
 A H B 9 8 

 V 3 2 

 A B 10 

 B 9 

  
 10 7 6 

 A H 10 9 

 H V 2 

 10 8 7 

 

Je bent leider in 3SA. West start met 8 (en gelukkig niet met klaveren).  

 

Je slaat eerst AHV. Welke stelling is correct? 

 

a. Als de ontbrekende harten 3-3 zitten, maakt het niet uit of ik een 
parenwedstrijd speel of een viertallenwedstrijd: ik snijd dan niet op V. 

b. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik zowel in een parenwedstrijd als in een 
viertallenwedstrijd op V.  

c. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik alleen in een viertallenwedstrijd op V. 

d. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik alleen in een parenwedstrijd op V. 

 
We gaan uit van een parenwedstrijd met een uitslag in percentages. 

 

 

Je speelt SA, dus telde je reeds je vaste slagen: AH + AHV + AHV = 8. 

 

Als de ontbrekende harten 3-3 zitten, is dat goed voor een vierde -slag en is 

je contract veilig. Je kunt dan zonder de snit op V je 3SA-contract maken.  

 
Maar… is 3SA C ook goed voor een mooi resultaat? 

 

Kijkend naar de schoppenfit, moeten we erkennen dat 3SA niet het goede 
contract is. De meeste NZ-paren bieden 4 uit, en snijden met acht troeven, 

beslist op V.  

 

Tot zover deze overdenking… 
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Mijn antwoorden  Spel 1 De juiste ‘omgang’ 
 

Je opent – aan de fysieke bridgetafel – met 2. Je partner alerteert en 

geeft als uitleg: ‘Sterkste opening, zegt niets over de verdeling.’ Op dat 
moment realiseer je je dat de uitleg van je partner correct is.  

 
Je hebt echter een zwakke hand met een 6-kaart ruiten. Maar die variant  

(2 = sterk, óf zwak met een lange ruitenkleur) speel je met een andere 

gigant. De partner die je nu tegenover je hebt, rekent alleen maar op kracht. 

 
Hoe moet je met deze vergissing omgaan? 

a. Je moet je vergissing meteen melden aan de tegenpartij = 0 punten. 
b. Je moet – zonder iets te laten merken over je vergissing – de WL 

uitnodigen = 1 puntje, omdat je wél voelt dat je niets mag laten merken.  
c. Je mag tijdens het bieden niets laten merken. Na de afsluitende pas moet 

je je vergissing melden = 0 punt. Dat moet niet! Je mág je biedvergissing 
na de laatste slag melden, beslist niet eerder!  

d. Een biedvergissing mag je tijdens het spel niet melden. De informatie van 
partners uitleg mag je niet gebruiken. Je moet verder bieden alsof je 

partner de uitleg gaf die jij zonder zijn uitleg verwachtte = 2 punten. 

 

 
De tegenpartij kreeg de juiste uitleg. Want jullie 2-opening belooft 

inderdaad alleen maar kracht: jullie sterkste opening. Je moet en mag tijdens 
het bieden niets laten merken van jouw biedvergissing (a, b en c vallen af 

voor de hoofdprijs). Antwoord d is goed voor 2 punten. 

Best een lastige, vooral voor de liefste  bridgers onder ons. Want je 

weet dat de tegenpartij door de (correcte) uitleg van je partner op het 

verkeerde been wordt gezet. Toch mag je niets laten merken van je schrik, 
verbazing en/of verbijstering. Met een stalen gezicht moet je je vergissing 

verbergen.  
Zonder partners uitleg was je uiteraard al van plan om te passen, dat 

doe je nu dus ook. Vanaf je ‘pas’ is voor vriend en vijand je vergissing 
duidelijk. 

Interessant is de vraag of de WL de uitslag moet aanpassen als de 
tegenpartij door jouw biedvergissing is benadeeld. Je pas is voor je partner 

een even grote verrassing als voor je tegenstanders. Daardoor kun je denken 
aan een ‘psych’. Maar niet alle ‘psychische afwijkingen’ waar je partner niets 

van afweet zijn toegestaan. Deze afwijking (?!) valt onder verboden psyches, 
omdat je met deze afwijking vrijwel geen risico loopt. Na partners meestal 

verplichte 2-bod kun je immers veilig passen.  

 
Pikant! Aan de digitale bridgetafel geef je zélf de uitleg van je 2-opening 

(sterk, of zwak met lengte ). Jouw uitleg ‘Sterk of zwak met ruiten’ strookt 

dan niet met jullie afspraak (omdat jullie 2 alleen als sterk spelen)! Als je 

op eigen kracht achter die fout komt, moet je die wél melden - uiterlijk voor 
de uitkomst (en alleen aan je tegenstanders)!  
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Spel 2 Het juiste speelplan 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1* (2+ in ) 

pas  1  pas  1SA 

pas  3SA  pas  pas 

pas 
 A H B 9 8 

 V 3 2 

 A B 10 

 B 9 

  
 10 7 6 

 A H 10 9 

 H V 2 

 10 8 7 

 

Je bent leider in 3SA. West start met 8 (en gelukkig niet met klaveren).  

 

Je slaat eerst AHV. Welke stelling is correct? 

a. Als de ontbrekende harten 3-3 zitten, maakt het niet uit of ik een 

parenwedstrijd speel of een viertallenwedstrijd: ik snijd dan niet op V. 

b. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik zowel in een parenwedstrijd als in een 

viertallenwedstrijd op V.  

c. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik alleen in een viertallenwedstrijd op V. 

d. Als de harten 3-3 zitten, snijd ik alleen in een parenwedstrijd op V. 

 

a: 4 ptn.;    b: 4 ptn.;    c: 0 ptn.;    d: 8 ptn. 

 

Het is vaak nuttig om je als leider af te vragen welk contract je meeste 
concurrenten zullen spelen. Welnu, die zitten waarschijnlijk in een 

schoppencontract. 
 

Die moeten en zullen dan de snit nemen op V. Met V goed winnen ze elf 

slagen: vijf in schoppen, drie in harten en drie in ruiten. En met de harten 3-3 

maken ze zelfs twaalf slagen als OW niet met klaveren uitkomen. 

 
Als jij dan in een parenwedstrijd aan komt zetten met ‘3SA Contract’, mag 

je blij zijn met een score van 10%... Win je in datzelfde SA-contract echter 
evenveel slagen als de 4-leiders, dan scoor je een top. Dat maakt de snit op 

V in een parenwedstrijd te aantrekkelijk om niet te proberen. Je hebt 

immers vrijwel niets (10%) te verliezen.  

Maar… in een viertallenwedstrijd maakt een overslag vaak weinig tot 
niets uit. Dan neem je met vier hartenslagen geen enkel risico en pak je je 

negen slagen! Noteer daarom ook 1 punt voor niet snijden op V in een 

butlerwedstrijd! 
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Lezers mailen 

 
Doublet of 4? 

Oost / Allen kwetsbaar 
 V 10 7 

 B 8 5 4 3 

 - 

 H 8 7 6 2 

 A H 8 6 5 4     B 2 

 H V 7 2      A 

 6       A V 9 3 

 5 3       A V B 10 9 4 

 9 3 

 10 9 6 

 H B 10 8 7 5 4 2 

 - 

 
(ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
    1*  4 

doublet pas  pas  pas 
 

Resultaat: 4 gedoubleerd -3, -800 en 84,29% voor ons (OW). 

 

Ik (west) weet alleen dat partner een opening heeft. Als 1 voorbereidend 
is, dan is hij sterk in de hoge kleur(en). Ik heb openingspunten in mijn 

hand en, met een singleton en doubleton, extra distributiepunten. Dan 
maar doublet. Wat had jij gedaan?  
 

Henk  

 

Rob: 
Uiterst vervelend, zo’n hoog volgbod. En wat nog erger is: dat doet zuid 

nog expres ook, om het je zo lastig mogelijk te maken! 
 

Als partners 1-opening voorbereidend is, zegt dat nog weinig over zijn 

verdeling.  

 
Waarschijnlijk heeft hij geen hoge 5-kaart. Want als hij die wél 

zou hebben, en toch 1 opent, moet zijn klaverenkleur minstens 

een 6-kaart zijn én moet hij extra waarde hebben om daarna zijn 

hoge 5-kaart te mogen bieden. 
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Een hoge 4-kaart kan hij wél hebben, maar ook dat is beslist geen 
zekerheid. Met alleen een mooie klaverenkleur zal partners 

immers ook met 1 openen. 

 
Ik vind doublet in deze situatie zeker niet verkeerd. En dat je partner – 

kort in de hoge kleuren en de ruiten leuk tegen – daarop past, vind ik 
eveneens heel plausibel. Ik had ook gekozen voor doublet. 

 
Klein of groot slem? 

 

Dag Rob, hoe moet deze? 
 

West    Oost  

 9 7 4     A 6  

 A 2     H V B 6 

 H 8 5 4 2    A V 9 

 V B 7    A H 10 8 

 
(ik)    (partner) 

West    Oost 
    2 

2    2SA 

 

Partner oost moest 2 openen. Maar dan?  

 

Er zijn experts die dan altijd het afwachtbod 2 adviseren.  

Oost biedt daarop 2SA, dus 23-24. Met 10 punten en een evenwichtige 

verdeling kan ik dan azen vragen, maar hoe precies, laat staan 7SA 
bereiken? 

 
Of anders: afwachtbod 2 met 0-7 punten, en daarna de 5-kaart bieden, 

dus 3 (vind 'm niet mooi, maar geeft wel 8+ en 5-krt aan). Partner weet 

dat troef nu vaststaat. Dus vraagt hij azen met RKCB 1430. En dan kom ik 

niet tot 7, want H ontbreekt! 

 

Ben heel benieuwd, Elmer 

 
Rob: 

Met acht ruiten en AHV in top is de kans dat de ruiten goed zijn voor 

vijf slagen groot: 68%. Dan tel je zelfs veertien vaste slagen. Maar… als 

oost V heeft, in plaats van V of V, is 7SA een hachelijke 

onderneming. Met samen 33-34 punten, én alle azen, zou ik mij 

tevredenstellen met 6SA…  
 

Omdat de 2-opening geen SA-verdeling garandeert (het kan ook een 

sterk één- of tweekleuren spel zijn), heb ik geen probleem met het 
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afwachtende bod van 2. Na het rebid van de openaar heeft west een 

mooi beeld van oosts verdeling en kan west – net als na een 1SA- of 
2SA-opening, het initiatief nemen.  

 

Mijn advies is ook om na openaars rebid van 2SA gewoon 
Stayman/Puppet en Jacoby toe te passen. Met dat pakket ben je 

immers vertrouwd. 
  

Het leuke van bridge is dat maar één speler inzicht hoeft te hebben in 
de verdeling van de 26 kaarten om het eindbod te bepalen… 

 
 Vragensteller: 

Als je met je partner Niemeijer/Puppet Stayman afspreekt, schakel je 
daarmee Stayman uit neem ik aan.  

 

Rob: 

Na partners 2SA-opening zul je inderdaad moeten kiezen tussen 
Stayman en Puppet/Niemeijer. 

 
Maar na partners 1SA-opening heb je de luxe om beide in te zetten: 

- 2 voor Stayman: met maximaal 9 punten; 

- 3 voor Puppet/Niemeijer: met minimaal 10 punten. 

 
Voordelen: 

 Als je 1SA-opening een hoge 5-kaart niet uitsluit, is het zeer 

gewenst om met 3 naar de hoge 5-kaart te kunnen vragen. 

 

Denk aan een hand als:  A 4 3 

 H V 2 

 9 

 B 8 7 6 5 4 

 En het is ook prettig als de vraag naar de hoge 4-kaart met 2, 

tegelijk maximaal 9 punten belooft. 
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Twee (bridge)zielen, twee gedachten 

 

Mijn partner tracht me te bewegen met een 6-kaart laag en minder dan 11 

punten, op 3-niveau te openen. Ik hanteer liever de regel: <11 punten,  
7-kaart, geen 4-kaart hoog ernaast en geen A in een andere kleur, dan de 

7-kaart in de lage kleur. 
Zijn er argumenten en/of literatuur om 6-kaart laag aldus te openen? 

 

Rob: 
Tja… mijn advies in dit soort dilemma’s: pas een maand zijn voorkeur 

toe en noteer het resultaat van de handen die je dan op 3-hoogte opent 
met een 6-kaart.  

 
Ik neem aan dat een 3-opening in een lage kleur dan ‘minstens een  

6-kaart belooft, dus ook met een 7-kaart wordt gedaan. 
 

Veel plezier daarbij. Ik hoor/lees graag het resultaat van die test. 
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