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 Nr. 840  9 augustus 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) 

 

3 X 4-dans 
 
In deze Training ben je leider in drie 4-contracten. Het symbool van de romantiek! 

 
Spel 1 Noord gever – OW kwetsbaar 
 

 A 2 

 A B 10 

 V B 10 8 7 6 5 

 2 

    West  Noord Oost  Zuid 

 H 3      1  pas  1   

 H V 9 8 7   pas  2  pas  2 

 9    pas  3  pas  4 

 B 10 9 8 7  pas  pas  pas 
 

Omdat noords 2-rebid wel een 4-kaart harten uitsluit, maar geen 3-kaart, 

meldde zuid in zijn tweede beurt zijn 5-kaart harten (3 zou mancheforcing 

zijn, dat is te veel van het goede). Die boodschap maakte noord enthousiast 
genoeg om met zijn mooie verdeling toch 3 te bieden. Omdat ook zuid liever 

kijkt naar de volle helft van zijn glas en geniet van zijn wijn, parkeerde zuid 
in 4. 

 
West komt uit met A en speelt de 2e slag 8. Hoe ga je te werk? 

a. Ik win de 2e slag met A en speel klaveren 

b. Ik win de 2e slag met A en speel ruiten 

c. Ik win de 2e slag met H en speel klaveren 

d. Ik win de 2e slag met H en speel ruiten 

e. Winnen met A of H maakt niet uit: de 3e slag speel ik troef. 
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Spel 1 Overpeinzing 

 
 A 2 

 A B 10 

 V B 10 8 7 6 5 

 2 

    West  Noord Oost  Zuid 

 H 3      1  pas  1   

 H V 9 8 7   pas  2  pas  2 

 9    pas  3  pas  4 

 B 10 9 8 7  pas  pas  pas 

 
West komt uit met A en speelt de 2e slag 8. Hoe ga je te werk? 

a. Ik win de 2e slag met A en speel klaveren 

b. Ik win de 2e slag met A en speel ruiten 

c. Ik win de 2e slag met H en speel klaveren 

d. Ik win de 2e slag met H en speel ruiten 

e. Winnen met A of H maakt niet uit: de 3e slag speel ik troef. 

 

 
Vanuit de hand met de meeste troeven, de zuidhand, tel je één 

ruitenverliezer, omdat je in de zuidhand maar één ruiten hebt. Daarnaast tel 
je minstens drie verliezers in klaveren.  

 
Het is lastig om in te schatten wat er gebeurt als je probeert klaveren in 

dummy te troeven. Dan moet je de 3e slag klaveren spelen en kun je er 
donder op zeggen dat de tegenspeler die de slag wint, troef naspeelt. Dan 

houdt dummy twee troeven over. OW hebben samen zeven klaveren. Oost of 
west heeft er dan minstens vier. Als het je lukt om twee klaveren te troeven, 

houdt oost of west dus nog wel minstens één hoge klaveren over. 
 

En de ruitenkleur? Je hebt bij elkaar liefst acht ruiten. Vijf ontbrekende 
kaarten zitten meestal 3-2 verdeeld. Grote kans dat OW na drie ruitenrondjes 

geen ruiten meer hebben. Heb je weleens iets gehoord over vrijtroeven? 

 

Vrijtroeven 

Speel vanaf de ene hand een paar keer een lange kleur waarin 
verliezers dreigen en troef die in de andere hand. De tegenspelers 

moeten telkens bekennen - ook met hun hoogste kaarten in die kleur.  
 

Daarna zijn je resterende kaarten in die kleur de hoogste en kun je 
'puinruimen'. 

 

  

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


Bridge Training 840, 9 augustus 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    3 

 

Spel 1 Speelplan  A 2 

 A B 10 

 V B 10 8 7 6 5 

 2 

 8 7 6 5 4      V B 10 9 

 6 5       4 3 2 

 A 4       H 3 2 

 A H 4 3      V 6 5     

 H 3    

 H V 9 8 7 

 9   

 B 10 9 8 7 

 
Tegen jouw 4 komt west uit met A en vervolgt met 8. Hoe ga je te werk? 

a. Ik win de 2e slag met A en speel klaveren  = 0 punten 

b. Ik win de 2e slag met A en speel ruiten  = 1 punt 

c. Ik win de 2e slag met H en speel klaveren  = 0 punten 

d. Ik win de 2e slag met H en speel ruiten  = 3 punten 

e. Winnen met A of H maakt niet uit: de 3e slag speel ik troef = 0 ptn 

 

 

Win de 2e slag met H en speel 9 (speelwijze d).  

 
Zodra je weer aan slag bent, ga je door met het (vrij)troeven van ruiten.  

Je steekt over naar dummy met A én door troef te spelen - NIET door 

klaveren af te troeven!  

 
Na elke oversteek speel je ruiten die je in de hand troeft. Na drie 

ruitenrondjes zijn dummy's laatste ruiten waarschijnlijk, en in dit spel zéker, 
de hoogste. Door nogmaals over te steken in troef, trek je tegelijk de laatste 

troeven van OW. 
 

Na de derde troeftrekslag gebruik je de overgebleven ruiten als klikobak voor 
zuids resterende vier klaveren. Resultaat: 4+1.   

 
Wanneer kies je ervoor om een lange kleur van de hand af te troeven in 

dummy en wanneer troef je een lange kleur uit dummy vrij? 
In het algemeen geldt: als je voldoende entrees in dummy hebt, (dat wil 

zeggen om de kleur vrij te troeven én om daarna nog van de vrije kaarten te 

kunnen genieten), gaat vrijtroeven vóór aftroeven in dummy. 
 

Carolien:  
De vraag is: moet je klaveren troeven in dummy, óf de ruiten van dummy 

vrijtroeven? 
In het algemeen geldt: als je voldoende entrees in dummy hebt om de kleur 

vrij te troeven én daarna van de vrije kaarten kunt genieten, kies dan voor 
het vrijtroeven.  
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Spel 2  Noord gever / allen kwetsbaar 

 
 A V 

 H 8 7 6 

 B 9 8 7 

 H 7 6 

  
 B 3 2   West  Noord Oost  Zuid 

 A V B 10 9    1  pas  1 

 A 2    2  2  pas  4 

 10 9 8   pas  pas  pas 

 
Tegen jouw 4-contract start west met 7. 

 
Hoe ga je op je doel af? 

a. Ik laat dummy A leggen en trek troef 

b. Ik laat dummy A leggen en speel dan ruiten 

c. Ik laat dummy V leggen; als die houdt trek ik daarna troef 

d. Ik laat dummy V leggen; als die houdt speel ik daarna ruiten 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
Noord gever / allen kwetsbaar  

 A V 

 H 8 7 6 

 B 9 8 7 

 H 7 6 

  
 B 3 2   West  Noord Oost  Zuid 

 A V B 10 9    1  pas  1 

 A 2    2  2  pas  4 

 10 9 8   pas  pas  pas 

 

Tegen jouw 4-contract start west met 7. 

 

Hoe ga je op je doel af? 
a. Ik laat dummy A leggen en trek troef 

b. Ik laat dummy A leggen en speel dan ruiten 

c. Ik laat dummy V leggen; als die houdt trek ik daarna troef 

d. Ik laat dummy V leggen; als die houdt speel ik daarna ruiten 

 

 
Ik tel vijf dreigende verliesslagen: één in schoppen (omdat - naast A – 

óf V, óf B een slag zal winnen), één in ruiten en drie in klaveren. 

 

West volgde kwetsbaar met 2.  

Dan mag je A bij west verwachten, met een grote kans dat west ook 

V in handen heeft. Technisch uitstekend dat west met AVxxx niet 

uitkomt met A: de kans dat west H kan vangen als partner klaveren 

speelt, is te groot/te aantrekkelijk. En tegen een troefcontract onder 
een aas uitkomen zou een absolute doodzonde zijn. 

 
Ook kan het geen kwaad om te bedenken dat west met 2 minstens 

een 5-kaart belooft - dat kan dus ook een 6-kaart zijn. En als het een  
6-kaart is, kan dat dan enig verschil maken voor ons resultaat? 

 
Het dilemma ‘dummy A of V laten leggen’, is ook interessant. Levert het 

leggen van V trouwens écht een extra slag op als die de slag wint?  
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Spel 2 Speelplan 

 
 A V 

 H 8 7 6 

 B 9 8 7 

 H 7 6 

  
 B 3 2   West  Noord Oost  Zuid 

 A V B 10 9    1  pas  1 

 A 2    2  2  pas  4 

 10 9 8   pas  pas  pas 

 
Tegen jouw 4-contract start west met 7. 

 
Hoe ga je op je doel af? 

a. Ik laat dummy A leggen en trek troef    = 3 ptn 

b. Ik laat dummy A leggen en speel dan ruiten   = 0 ptn 

c. Ik laat dummy V leggen; als die houdt trek ik troef  = 0 ptn 

d. Ik laat dummy V leggen; als die houdt speel ik ruiten   = 0 ptn 

 

 

In de praktijk gingen acht van de tien leiders down. Alle acht lieten ze dummy 
V leggen (speelwijze c en d). Oost won de eerste slag met H, speelde 

klaveren, voor wests A. West speelde klaver terug, door oost getroefd! Aan 

een ruitenverliezer valt niet te ontkomen, dus 4-1.  

 
De dreigende verliezers in klaveren 

In de eerste stap telde je drie dreigende verliezers in klaveren. Omdat 
west 2 tussenbood, mag je ervan uitgaan dat west A heeft. Door 

vanuit zuid naar H te spelen, is dat heerschap goed voor een 

klaverenslag. Dat brengt het aantal klaverenverliezers op twee. Als je 

dan ook nog een klavertje opruimt op zuids B, reduceer je daarmee de 

klaverenverliezers tot één. 

 
Neem geen onnodig risico: laat dummy onmiddellijk A leggen, haal de 

troeven op (speelwijze a), en laat OW daarna vechten om V.  

Je B wordt dan de hoogste schoppenkaart. Daarop laat je dummy een klaver 

bij het afval zetten. Je verliest dan één slag in schoppen, ruiten en klaveren.  
 

Dan het antwoord op de vraag: ‘Levert het leggen van V trouwens écht een 

extra slag op als die de slag wint?’ Het antwoord is nee! 
Je verliest dan inderdaad geen schoppenslag, want B kun je in dummy 

troeven. Máár je kunt dan geen klaverenverliezer weggooien op die 
hoog geworden B. 
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Spel 3 West gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

2*  pas  4  pas 

pas  pas 
 

OW spelen zwakke twee 
 

Leider west    Dummy oost 
 A 8 

       B 7 6 5 

 B 7 5 

 A H 3 2 

Jouw zuidhand 

 H 10 8 4 

 V 10 2 

 A V 10 8 

 6 5 

 
Partner noord komt tegen 4 uit met V. 

Dummy’s A wint die slag.  

De leider laat dummy nu B voorspelen. 

 
Welke harten speel je bij? 

a. V 

b. 10 

c. 2 
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Spel 3 Overpeinzing  

 
West  Noord Oost  Zuid 

2  pas  4  pas 

pas  pas 
 

OW spelen de zwakke twee (6-kaart  met 6-10 punten). 

 

Leider west    Dummy oost 
 A 8 

 B 7 6 5 

 B 7 5 

 A H 3 2 

Jouw zuidhand 

 H 10 8 4 

 V 10 2 

 A V 10 8 

 6 5  

 
Partner noord komt tegen 4 uit met V. 

Dummy’s A wint die slag.  

De leider laat dummy nu B voorspelen. 

 
Welke harten speel je bij? 

a. V 

b. 10 

c. 2 

   
Ik heb maar één vraag: hoeveel harten verwacht je bij leider west? 

Fijne dag verder! 
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Spel 3 Speelplan  

 
West  Noord Oost  Zuid 

2  pas  4  pas 

pas  pas     OW spelen de zwakke twee 
 

Leider west    Dummy oost 
 3 2       A 8 

 A H 9 8 4  3     B 7 6 5 

 H 3 2      B 7 5 

 8 7       A H 3 2 

Jouw zuidhand 

 H 10 8 4 

 V 10 2 

 A V 10 8 

 6 5  

 
Partner noord komt tegen 4 uit met V. 

Dummy’s A wint die slag.  

Leider west laat dummy nu B voorspelen. 

 
Welke harten speel je bij? 

a. V  = 0 punten 

b. 10 = 0 punten 

c. 2  = 4 punten 

Leider west belooft met zijn 2-opening een zeskaart harten. Met de harten 

van oost mee heeft hij dus tien harten.  

 
Met tien kaarten in een kleur is AH slaan veel kansrijker dan snijden op V. 

 
Maar een beetje slimme leider die van plan is A en H te slaan, weet dat 

heel veel bridgers braaf ‘honneur op honneur’ leggen. Zelfs als ze daar alleen 
maar slechter van kunnen worden… Zoals in dit spel.  

 
Als de leider van plan is A en H te slaan, maakt het voor hem niet uit of hij 

vanuit dummy 5 of B voorspeelt. Maar met B kan hij je verleiden de V 

te zetten. 

 

Met die gedachte speelt deze leider B voor, om – als jij 2 bijspeelt – A of 

H te leggen. De kans dat noord ook een harten heeft, is immers groter dan 

dat jij alle harten hebt. Als noord dan geen harten bekent, is het voor de 
leider te laat. Jij zult dan altijd een slag winnen met V of 10.  

 
Speel dus zonder aarzeling 2 bij. Want als je dat na ‘ampele overweging’ 

doet, loop je het risico dat de leider wél snijdt… en dan helaas met succes.  
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Lezers mailen 

 

Mag ik een beetje liegen? 
 

Zuid / Allen   

 
West (ik)     Oost  

 V 10 8 4      A 

 7       H 10 8 5 4 

 A H 5      V 7 6 3 

 A V B 4 3      H 10 7 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
1  pas  1  1 

2SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
Door het volgbod kon ik (west) geen reverse meer bieden. 2SA drukt 

onvoldoende mijn overwaarde uit. Is 3 herbieding een optie: 15-17, één 

kaartje gelogen? 

Of toch 2: manche-interesse en maar kijken wat partner doet? 
 

 Rob: 
Oost belooft met zijn 1-bod zes tot veel punten. Als dat er zes zijn, is 

2SA al aan de (te) hoge kant. Je belooft met dat rebid 18-19 punten én 
opvang in de door zuid geboden schoppenkleur. Daarmee maak je de 

situatie mancheforcing, en dat kan gemakkelijk veel te veel zijn van het 
goede.  

 
Bied daarom in alle rust 1SA in je tweede beurt. Daarmee vertel je 

immers ook dat je niet bang bent voor de schoppenkleur. En als partner 
oost extra kracht heeft, zal hij het daar beslist niet bij laten! 

 
Mijn voorkeur: 

West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
1  pas  1  1 

1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
Als jullie Checkback Stayman spelen, kán oost na wests 1SA met 

2 vragen of west misschien een 3-kaart harten heeft. 

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


Bridge Training 840, 9 augustus 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    11 

 

 

Margriet: 
Als OW support doublet spelen (doublet op zuids 1-bod meldt dan 

een 3-kaart ) belooft het 1SA-bod van west maximaal een 2-kaart . 

 
Wat is wijsheid? 
 

 10 

 A H 10 3 

 H 5 4 3 

 H 10 6 2 

 B 5 4 3      H 9 8 6 2 

 9 2       7 5 

 A V B 2      10 8 

 V 9 5      A B 8 3 

 A V 7 

 V B 8 6 4 

 9 7 6 

 7 4 

(ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

pas  1  pas  1 

pas  2  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 

 

Resultaat: 4-1, -50, 12,50% 

 

Achteraf heb ik (zuid) een verschil van mening met mijn partner. 
Ik bood 3, mijns inziens aangevend: partner, als je maximaal bent, maak 

er dan 4 van; zo niet: pas dan (ik telde na herwaardering 11 ptn). 
 

Ik, nadat hij zijn 4-bod had gedaan:  

‘Je bent niet maximaal (na herwaardering 15 ptn).’ 

 
Partner:  

‘Met het 2-bod, wist je dat ik niet veel over had.’ 

 

Wat is wijsheid? Hoe had het moeten gaan? 

 
Rob: 

Tja… Ik heb alle begrip voor het uitbieden van 4. Het 2-rebid van 

noord sluit minimale openingskracht van 12 punten niet uit. Als zuid 

dan met 3 naar wat extra’s vraagt, vind ik noords distributie mooi 

genoeg voor het laatste zetje. Gewoon pech dat het niet te maken is. 

 
  

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


Bridge Training 840, 9 augustus 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    12 

 

Carolien: 

Het argument van noord dat partner wist dat hij niet veel over had, 
klopt overigens niet. Aangezien zuid 6 punten kan hebben, moet noord 

tot en met 17 punten 2 bieden. 

Verder rekent zuid voor samen negen troeven 1 punt extra - dat is 
goed, maar kennelijk voor zijn doubleton ook 1 punt – en ½ is al veel. 

 
Bep & Anton 

Noord heeft na 3 een opgelegd 4-bod. Met een singleton is hij niet 

minimaal. 

De poging van zuid is op zijn minst (zeer) discutabel. Als partner past, 

ben je zomaar down in 3. Zuid heeft maar 9 punten en het enige 

extraatje is de vijfde harten. 
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