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 Nr. 841  16 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) 

 

Speelfiguren (deel 1) 

De komende drie trainingen werpen we ons (weer) op ‘speelfiguren’. Niet alleen 
omdat die in elk spel voorkomen, vaak vier per spel, maar vooral omdat voor de 

minder ervaren spelers (én voor een belangrijk deel van de ervaren spelers) nog 
opvallend veel geld op straat ligt. Je hoeft niet eens te bukken om dat op te rapen.  

 

Veel spelers worden een stuk gevaarlijker voor hun tegenstanders als ze de 
volgende wet doorgronden:  

 
Als je naar de op één na hoogste kaart speelt, wint die kaart altijd een slag als de 

hogere kaart ervoor zit. Dat voordeel heb je ook als de tegenpartij voorspeelt en 
jouw op één na hoogste kaart in de achterhand zit. 

 
    a.   b.   c.    

     3 2    A 3 2   A 9 3 2 

 

West speelt  8 voor  

 

     H 4    V 4    H 10 4 

 

a. Waar A ook zit, je H is altijd goed voor een slag. 

 

b. Waar H ook zit, V wint altijd een slag als je dummy 2 laat bijspelen. 

 

c. Jij hebt 9 en 10; OW B en V. Laat dummy 2 bijspelen.  

 
Oost moet B of V leggen om te voorkomen dat jouw 10 een slag wint. 

OW houden dan B óf V over en jij 9 en 10. Eén van die twee is dan 

goed voor een extra slag.  
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In deze Training leg ik vier speelfiguren aan je voor die een aanval door de 
tegenpartij te verduren krijgen. Je totaalscore is je rapportcijfer voor het diploma: 

  

Figuurvaardigheid 
 

Scoor je lager dan een tien? Doe de opgaven dan volgende week weer - net zolang 
tot je ze alle vier goed uitvoert én begrijpt. 

 
 

De tegenpartij valt jouw speelfiguur aan 
 

 
Speelfiguur 1    H 5 4  

 West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      B 9 7  a. H  b. 4 

 

 

 
 

Speelfiguur 2    B 2 

 West speelt 10 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      V 4 3  a. B  b. 2 

 

 
 

 
Speelfiguur 3    V 3 

West speelt 2 voor    Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 A 5 4  a. V  b. 3 

 

 

 
 

Speelfiguur 4    V 3 

West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 A 10 4  a. V  b. 3 

 

 
Heb je jouw keuzes gemaakt? Op de volgende pagina’s staan die van mij. 
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Mijn keuzes 
 

 
Speelfiguur 1    H 5 4  

 West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      B 9 7  a. H  = 0 ptn b. 4 = 2 ptn 

 
 

Door dummy 4 te laten bijspelen, win je bij elke verdeling minstens één 

klaverslag.  

Oost moet V of A bijspelen, omdat anders jouw B deze slag wint. 

 Als oost V bijspeelt, houden OW A. Dus is jouw B óf H 

verzekerd van een klaverenslag. 
 En als oost wint met A, kan jouw H zich opmaken voor een slag.  

 
Als je H laat bijspelen, loop je het risico dat je géén klaverslag wint. Dat 

gebeurt bij de verdeling hieronder.  
 

      H 5 4  

   V 10 8 6 2    A 3 

      B 9 7 

 

Oost arresteert H met A en speelt 3 terug waarna west achter elkaar de 

resterende vier klaverslagen in zijn zak steekt. 

 

 

Speelfiguur 2    B 2 

 West speelt 10 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

      V 4 3  a. B = 0 ptn  b. 2 = 3 ptn 

 
 

Door 2 bij te spelen, win je altijd een ruitenslag. 

 
Leg je braaf B (honneur op honneur), dan loop je het risico dat OW achter 

elkaar vier of vijf ruitenslagen oppakken. Kijk mee: 

     B 2 

  H 10 9 6 5    A 8 7 

     V 4 3 

Oost neemt B over met A. Zijn teruggespeelde ruiten maakt zuids V 

volledig kansloos. OW winnen achterelkaar vijf ruitenslagen. 
 

Als je noord 2 laat bijspelen, houd je altijd een ruitenstop! Speelt oost een 

lage ruiten bij, dan win je deze slag. Legt oost A en speelt hij ruiten terug, 

dan speel jij een lage ruiten bij en win je altijd een ruitenslag: of nu B, of 

straks V! 
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Speelfiguur 3  

 
      V 3 

West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 A 5 4  a. V = 2 ptn  b. 3 = 0 ptn 

 
 

De grootste kans om V te maken is dat west H heeft. En dat is niet 

uitgesloten. Als west iets heeft als H 10 8 7 2, is een uitkomst met een 

kleine harten zeker niet verkeerd. Met H bij oost is V kansloos. Daarom is 

je enige kans dat west onder H uitkwam. 

 

Als je 3 laat bijspelen, wint V alleen een slag als oost H bijspeelt. Die 

kans is klein omdat oost dummy’s V ziet. En elke andere harten is al genoeg 

om jouw A eruit te dwingen. Vervolgens is dummy’s secce V kansloos, 

waar H zich ook bevindt. 

 

 

Speelfiguur 4 
      V 3 

West speelt 2 voor   Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 A 10 4  a. V = 0 ptn  b. 3 = 3 ptn 

 
 

10 maakt het doorslaggevende verschil met figuur 3. 3 bijspelen levert 

altijd een tweede hartenslag op.  

 
Want: 

 Als oost klein bijspeelt, wint 10 deze slag. 

 

 Speelt oost B bij, dan wint jouw A de eerste slag. OW hebben dan nog 

maar één harten die hoger is dan jouw V en 10: H. Dus maak je altijd 

V of 10. 

 

 En als oost H bij speelt? Dan is V verzekerd van een slag. 

 

  
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor Figuurvaardigheid! 
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Lezers mailen 

 
Kleurvolgorde 
 

Volgens mijn partner mocht ik geen 5 bieden. Omdat mijn partner eerst 

schoppen bood, verwachtte ik meer schoppen dan ruiten. Wat vind jij?  
 

Oost gever / NZ kwetsbaar 
 V 6 

 H B 10 6 3 2 

 9 

 A H V B 

 H 5       B 9 8 7 2 

 8 7 5      - 

 H V 3      A B 10 8 7 6 5 4 

 B 7 5 4 2      - 

 A 10 4 3 

 A V 9 4 

 2 

 10 9 6 3 

(ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

pas  1  1  4 

pas  pas  5  pas 

pas  5  pas  pas 

5  doublet 3x pas 

 
Ons resultaat: 5 gedoubleerd -5 -1100 = 0% 

 

Rob: 
Oost heeft weinig punten, maar een unieke verdeling. Omdat onze 

biedtaal niet is ingesteld op een 8-5-verdeling, moet je improviseren. 
 

Een 1-opening is met deze oosthand alleszins verantwoord. Passen in 

de eerste beurt kán goed uitpakken. Maar na zijn pas kan oost op 

noords 1-opening beter een informatiedoublet geven dan met 1 

volgen. Als west op het doublet ruiten of schoppen biedt, verhoogt oost 

dat naar manchehoogte. Op 2 biedt oost 2, wat tegelijk ook 

schoppenlengte belooft, omdat oost anders (in plaats van doublet)  

2- of 3 had geboden. Omdat west het 4-bod niet doubleert, mag oost 

uitnemen met 5… 
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Ik vroeg ook de visie van Anton Maas. 
 

Anton: 

Met een 5-kaart schoppen en een 8-kaart ruiten doe ik twee dingen 
zeker niet: 

 
1) ik begin het bieden zeker NIET met 1, zelfs niet met een pistool 

tegen het hoofd. Het is echt onzin om met zo’n verschil in lengte 
niet met je langste kleur te beginnen. Je ziet het hier: je wordt 

troefkort en gaat 5 down, terwijl je (door gunstig zitsel) slem in 
ruiten maakt. 

 
2) doublet is minder erg, maar ook niet goed. Je ruitenkleur is te 

lang. 
 

 
 

Sterk of minder sterk 
 

Had met partner noord een prettige discussie over zijn bod. Voor mij is 2SA 
na haar opening en mijn 1, mancheforcing en 18/19 punten. Daarom azen 

vragen van mijn kant. Volgens noord is 2SA niet echt sterk. Wederom 
bedankt. 

 
Noord / Niemand 

 A B 6 5 

 5 

 V 6 3 

 A V B 7 3 

 10 9 8 7 2     V 3 

 H 7 3 2      V B 9 6 

 4       10 9 7 5 

 10 6 3      H 9 8 

 H 4 

 A 10 8 4 

 A H B 8 2 

 5 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1*  pas  1*  sluit 4+ in ruiten niet uit 

pas  2SA  pas  4SA* 
pas  5  pas  5SA 

pas  pas  pas 
 

 
Rob: 
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Na een bijbod op 2-hoogte (bijvoorbeeld 1 - 2) belooft het rebid van 

2SA geen extra kracht: 12-14: tegenover 10 punten te weinig kracht 
voor 3SA of een reversebod. 

 

Maar na 1 - 1 belooft 2SA inderdaad 18-19 punten. 

 

Overigens zou ik met jouw zuidhand in je eerste beurt 1 bieden… Je 

hand is immers sterk genoeg voor een reverse()bod in je tweede 

beurt… 
 

Probleem van je 1-bod is dat je daarna je ruitenkleur niet meer kunt 

bieden. Doe je dat wél, dan rekent je partner op een 5+kaart harten… 

 
Mijn biedserie zou zijn:  Noord Zuid 

     1  1 

1  3SA 

       pas 
 

 
Anton: 

Ik ben het wel zo’n beetje met Rob eens. 
Noord moet geen 2SA herbieden, ook niet 1SA, maar 1. 

 
Maar het begint met zuid. Als je met 1 de ruitenkleur overslaat, kun je 

die later niet meer bieden, want dan beloof je een 5-kaart harten. 

 
Het beste eindcontract is 6, maar dat contract is erg moeilijk te 

bereiken. 
 

Het bieden zou moeten beginnen met: 
1 - 1 

1 - 2 (4e kleur) 

3 - 3SA ( zuid heeft te weinig om over 3SA heen te gaan) 

 
Bij verreweg de meeste paren zal het hierbij blijven. Maar noord zou 

kunnen redeneren:  
“Waarom heeft partner de 4e kleur geboden? Dat was niet voor de 

flauwekul. Hij ziet blijkbaar nog andere mogelijkheden dan 3SA.”  
Als noord dan, over 3SA, nog 4 biedt, kan dat het beslissende zetje 

zijn (met een evenwichtige hand past noord immers op 3SA, of biedt hij 
met een sterke balancerende hand een kwantitatieve 4SA). Dan zou 

zuid kunnen doorpakken met azenvragen. 
 

Niet meer zo’n moeilijke spel mailen Rob. 
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