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                                                     Nr. 847  4 oktober 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) 

 

Honneur op honneur! 

Dat is bijna de eerste regel die beginnende bridgers op het hart wordt gedrukt. 
            B 10 9 8 

 
  Dummy west  Leider oost 

       A 3 2      V 5 4 

 

      Jouw zuidkaarten 

       H 7 6 

Partner noord is aan slag gekomen en speelt B voor. Dat belooft 10, met zeer 

waarschijnlijk 9 of 8 daarbij. Leider oost speelt V bij en je ziet in dummy A 

liggen. Dan moet je best even slikken om braaf H (honneur op honneur) bij te 

spelen. Die wordt immers meteen gesoupeerd door dummy’s A.  

OW winnen één ruitenslag. 

 
Maar wat is het resultaat als je H in je handen houdt en 6 bijspeelt? Dan wint 

oosts V deze slag en maken OW twee ruitenslagen. 

 

Je moet H dus wel degelijk leggen om te voorkomen dat V een slag wint. 

 
 10 3 2 

  Leider west  Dummy oost 

  A 5 4    V B 9 6 

  Jouw zuidkaarten 

    H 8 7  

 

Leider west laat dummy oost V voorspelen. Wat is het beste? Dekken, duiken of 

maakt dat niet uit? 

Leider west laat dummy oost V voorspelen. Wat doe je? 
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Met twee aansluitende honneurs voor je, is het meestal goed om niet meteen 
je honneur te leggen! 

 

 10 3 2 

 

  Leider west  Dummy oost 
  A 5 4    V B 9 6 

 
  Jouw zuidkaarten 

    H 8 7  

 

Stel dat je op V jouw H bijspeelt. Dan wint leider west die slag met zijn A. 

Daarna kan hij 4 naar oosts 9 spelen: hij wint dan vier klaverslagen. 

 
Dat lukt hem niet als je één slag wacht met H bijspelen. 

 
V wint dan de 1e klaverslag. 

 
Op de nagespeelde B leg je wél H. West wint met A, maar… partners 10 is nu 

de hoogste klaveren.  
 

En als de leider in plaats van B de tweede slag een lagere klaveren had 

nagespeeld? Dan had je ook een lage klaveren gelegd. Met 10 bij de leider maakt 

het niet uit wat je doet: dan wint de leider altijd vier klaverslagen. Maar met 10 

bij partner geef je door het bijspelen van H een klaverslag weg. 

 

Er zijn meer situaties waarin je met ‘honneur op honneur’ minstens één slag cadeau 
geeft. Dat hebben we gemeten met de Honneur op honneur prijsvraag, waaraan 

liefst 82 bridgers deelnamen!!!  
 

Spel 1 
 

West  Oost 
  1 

1SA  pas 
   

Leider west     Dummy oost 
??       V B 9 

  Jouw ruiten 
     H 3 2 

 
1SA-leider west laat dummy V voorspelen. Wat doe je? 

a. ik duik 

b. ik leg H 
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Spel 2 

 
 West     Oost 

 1SA     2SA 

 3SA     pas 
 

Partner noord 
komt uit met7 (top van niets; 

waarschijnlijk iets als 765) 

 

 Leider west   Dummy oost 
??     A 4 3  

 4 3 2 

 V B 10 9 8 

 V 8 

   Jouw zuidhand 

 H 6 5 

 7 6 5 

 H 3 2 

 H 9 3 

 
Leider west laat dummy V leggen; welke ruiten speel jij? 

a. ik duik 
b. ik leg H 

 
 

 

 
 

Spel 3 
 

West     Oost 
2 (Zwakke twee)  4 

pas 
 

Leider west   Dummy oost 
 ??     H B 4 

 
   Jouw schoppen 

 V 3 2 

 

Leider west laat oost B voorspelen. Wat doe je? 

a. ik duik 

b. ik leg V 
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Spel 4 

 
West     Oost 

1SA     2* (Jacoby transfer, belooft 5+kaart ) 

2* (kan 2-kaart zijn)  4 

Pas 

 
Leider west   Dummy oost 

 ??     H V 10 4 3 2 

 

  Jouw schoppen 
 A 5 

 
Nadat leider west aan slag is gekomen, speelt hij uit zijn hand 6 (partner 

noord 8) naar H. Wat doe je? 

a. ik duik 

b. ik leg A 

 

 
 

 
 

Spel 5 

 
 West  Noord Oost  Zuid 

3  doublet pas  4 

 

 A 7 6 

 H 4 3 2 

 A 9 8 

 V 9 8 

    
 H B 10 9 8 

 5 

 H 6 5 

 A B 7 

 
West valt jouw 4-contract aan door met V uit te komen. Wat doe je? 

a. ik duik 
b. ik leg H 
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Mijn vijf keuzes 
 

Spel 1 

 
West  Oost 

  1 

1SA  pas 

 
 Partner noord 

 10 8 7 

Leider west    Dummy oost 

 A 6 5 4      V B 9 

 

 Jouw ruiten 
    H 3 2 

 
1SA-leider west laat dummy V voorspelen. Wat doe je? 

a. ik duik 
b. ik leg H 

 
 

DUIK! (a) 

Leg niet automatisch je honneur (b) als je in dummy twee aansluitende 
honneurs ziet liggen. Als je dat wél doet, zal leider west 

hoogstwaarschijnlijk die slag winnen met A, en daarna met succes 

over je partner snijden op diens 10. Vier ruitenslagen voor de leider. 

 
Als je V laat lopen (a) wint V deze slag. Als de leider daarna B 

voorspeelt, leg je wél je H. Leider west zal die slag dan pakken met 

zijn A, maar vervolgens is partners 10 opeens de hoogste ruiten! 

Dan heeft de leider dus maar drie ruitenslagen. 
 

Is het altijd verkeerd om je heer in de eerste slag te leggen met twee 
aansluitende honneurs op tafel? Nee! 

 
    Partner noord 

 8 7 2 

Leider west     Dummy oost 

 A 6 5 4         V B 9 

 

 Jouw ruiten 
    H 10 3 

 

Met H10x in handen maakt het niet uit of je H in de eerste slag op 

V, of de tweede slag op B legt. In beide gevallen wint de leider die 

slag met zijn A, waarna jouw 10 voorkomt dat de leider vier 

ruitenslagen maakt.  

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


Bridge Training 847, 4 oktober 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    6 

 

Spel 2 

 West     Oost 
 1SA     2SA 

 3SA     pas 

Partner noord 
komt uit met 7 (top van niets; waarschijnlijk iets als 765) 

 
 Leider west   Dummy oost 

     A 4 3  

 4 3 2 

 A 4      V B 10 9 8 

 V 8 

   Jouw zuidhand 
 H 6 5 

 7 6 5 

 H 3 2 

 H 9 3 

 

Leider west laat dummy V leggen; welke ruiten speel jij? 

a. ik duik 

b. ik leg H 

 
 

DUIK! (a) 

Partner zal tegen een SA-contract waarschijnlijk niet met een 2-kaartje 
starten. De leider belooft met zijn SA-opening minstens een 2-kaart in 

alle kleuren, dus heeft partner noord waarschijnlijk precies een 3-kaart. 

Dan heeft leider west twee ruiten, dus: Ax.  

Dit betekent dat jouw H na twee ruitenslagen de hoogste ruitenkaart 

is, mits je die dan nog in je handen hebt… Wie braaf H legt in de 

eerste (of tweede) slag, ziet de leider daarna achter elkaar vijf 

ruitenslagen afdraaien.  
 

Als je je beheerst tijdens de eerste twee ruitenslagen, en de leider zelf 
een lage ruiten bijspeelt, zal hij slechts twee ruitenslagen winnen (de 

eerste met V en de tweede met A). Hij kan daarna wel oversteken 

naar A en ruiten spelen, voor jouw H, maar dummy’s laatste twee 

vrije ruiten zijn nu onbereikbaar. Jouw beheersing kost de leider dus 
precies drie ruitenslagen! 

Daarom koester je H zolang A op tafel ligt, want A is de deur naar 

de vrije ruiten. (Behalve als je met H direct de downslag zou maken).  

 
Overigens zal een slimme leider, ongeacht of jij H of een lage ruiten 

bijspeelt, dummy’s V met zijn A overnemen en doorgaan met de 

ruiten tot jouw H zijn feestje viert. In dat geval win je één ruitenslag 

dankzij je beheersing in de eerste én tweede ruitenslag.   
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Spel 3 

 
West     Oost 

2 (Zwakke twee)  4 

pas 
 

Leider west   Dummy oost 
 A 10 9 8 7 6    H B 4 

 
   Jouw schoppen 

 V 3 2 

 

Leider west laat oost B voorspelen. Wat doe je? 

a. ik duik 

b. ik leg V 

 
 
DUIK! (a) 

Als je negen kaarten in een kleur hebt en van de honneurs alleen de 
vrouw mist, is het aas en de heer slaan iets kansrijker dan snijden op 

de vrouw. Dat is deze leider hoogstwaarschijnlijk ook van plan. Maar… 
ervaren leiders die helemaal niet van plan zijn te snijden, doen soms 

net alsóf ze gaan snijden. Ze weten immers dat veel tegenspelers 

automatisch honneur op honneur leggen.  
 

Trap daar niet in! West opende met de zwakke twee en belooft daarmee 
een 6-kaart schoppen. Partner noord heeft dus maar één 

schoppenkaart. Zelfs als dat 10 is, maakt het braaf bijspelen van V 

geen enkel verschil. Ook niet als west wél van plan was om te snijden.  

 
Meteen V bijspelen kost je wél een slag als de leider van plan is om in 

de eerste slag A te leggen en vervolgens een kleintje naar H te 

spelen. 

 
Weifel ook niet: nadenken en dan 2 bijspelen, maakt het voor de 

leider aantrekkelijk zijn voornemen te veranderen en tóch te snijden… 
 

Speel dus op B vlot 2 bij!  

 

 

 
 

 
  

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


Bridge Training 847, 4 oktober 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    8 

 

Spel 4 

 
West     Oost 

1SA     2* (Jacoby transfer, belooft 5+kaart ) 

2* (kan 2-kaart zijn)  4 

pas 

  Partner noord 
   B 9 8 

Leider west    Dummy oost 
 7 6       H V 10 4 3 2 

 
  Jouw schoppen 

 A 5 

 

Nadat leider west aan slag is gekomen, speelt hij uit zijn hand 6 (partner 

noord 8 naar H. Wat doe je? 

a. ik duik 
b. ik leg A 

  

Duik! (a) 
De grootste kans op het verliezen van slechts één schoppenslag is voor de 

leider ‘hopen dat noord A heeft’. Daarom zal hij twee keer vanuit west 

schoppen spelen naar HV. Met A bij noord maakt het dan niet uit waar B 

zit: die valt dan vanzelf in de slagen die worden gewonnen door het ‘hogere 
echelon’. 

 
Als je de eerste schoppenslag wint met A, dan is het voor de leider opeens 

bijna noodzakelijk om te snijden op B. En je weet nu al dat hij dat dan met 

succes zal doen. Dat is genoeg reden om A nog even vast te houden.  

 
Na de met H gewonnen slag zal west in een andere kleur oversteken naar 

de hand en – hopend dat noord écht A heeft – zijn laatste lage schoppen 

naar V spelen. Die pak je wél, of je wilt of niet . Daarna heeft partner 

noord de hoogste schoppen in handen: B! 

 
En als je partner maar twee schoppen heeft en in de tweede slag B 

bijspeelt? Dan neem je meteen met A en zoek je je heil in een andere kleur.  

 

Tip 
Speel in de eerste schoppenslag vlot 5 bij! Want als je dat pas na een 

(korte) aarzeling doet, zal een goede leider daaruit concluderen dat A bij 

jou zit en in de tweede schoppenslag dan wél over je partner snijden op B! 

Nadat dummy zijn handel op tafel heeft gelegd, zie je de schoppenbui al 
hangen. Neem dán al je besluit om 5 bij te spelen als de leider vanuit zijn 

hand een kleine schoppen naar HV speelt. Hoe minder ervaren je bent, 

des te meer de leider ervan overtuigd zal zijn dat jij A niet hebt…  
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Spel 5 

 West  Noord Oost  Zuid 
3  doublet pas  4 

pas  pas  pas 

 
 A 7 6 

 H 4 3 2 

 A 9 8 

 V 9 8 

 V B 10 9 8 7 6     A 

 H B 10 9 8 

 5 

 H 6 5 

 A B 7 

 
West valt jouw 4-contract aan door met V uit te komen. Wat doe je? 

a. ik duik 
b. ik leg H 
 

  

DUIK! (a) 
West belooft met zijn 3-opening een 7-kaart harten. Jij hebt vijf 

harten, dus heeft oost slechts één harten.  
Ook weten we dat uitkomen onder een aas tegen een troefcontract zeer 

riskant is: dus staat vrijwel vast dat oost precies A-sec heeft. Ik zeg 

vrijwel, want acrobaten heb je overal, ook aan de bridgetafel…  

 
Er dreigen vier verliesslagen:  

- één in schoppen; 
- één in harten; 

- één in ruiten, en 
- één in klaveren. 

Door in de eerste slag dummy een lage harten bij te laten spelen, en A 

te zien vallen, kun je na het troeftrekken op dummy’s H een ruiten 

opruimen. Dat heft de dreiging op van een ruitenverliezer! Dus 4C. 

 
Je ‘gunt’ oost zijn zekere slag met A, maar wel graag zonder jouw H!  

 
Jouw testuitslag: 

Belangrijkste les van deze test is: leg nooit automatisch honneur op honneur. 
Maak wél automatisch een inschatting van het aantal kaarten dat partner kan 

hebben in die kleur. Dat geeft meestal al een helder antwoord op het dilemma 
‘zakken of pakken’. ‘Zakken’ is een vertaling van ‘duiken’. 

 
 

Tel voor elk a-antwoord 2 punten. Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: 
‘Schoonduiken’.   
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Lezers mailen 

 
Wel of geen klavercontrole? 

 

Noord gever / Allen kwetsbaar 

 
 H B 

 H 4 

 H 10 7 6 

 B 10 7 6 4 

 10 8      6 5 3 

 B 10 8 7      A 9 6 5 3 

 V 5 4 3 2      B 

 5 2       H V 8 3 

 A V 9 7 4 2 

 V 2 

 A 9 8 

 A 9 

 

(Jack) (Jack) (Jack) (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

  pas  pas  1 

pas  2  pas  3 

pas  4*  pas  4 waarop allen passen 

 

Deze week bood ik het spel zoals hierboven. 
Het gaat om de controles aangeven. 

 
Noord (Jack) sloeg de klaverkleur over. Ik heb geleerd dat als ik - na 4 - 

4 bied, ik ook een klavercontrole aangeef, volgens Jack is dit echter alleen 

een hartencontrole. 

 

Graag jouw visie. 

 

Rob: 
Noord ontkent door het overslaan van 4 inderdaad een 1e of 2e 

controle in klaveren. Als zuid (jij) ook geen controle in klaveren heeft, 
sluit dat een verantwoord slemcontract uit en eindigt zuid het 

slemonderzoek met 4. Zuid mag dus alleen een hartencontrole 

aangeven (met 4) als hij ook een controle in klaveren heeft. Maar… 

wat biedt zuid mét een klavercontrole en geen hartencontrole? Ook 4? 

Dan heeft noord een probleem als hij wél een controle in harten heeft. 
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Jan: 
Volgens mij belooft zuid met 4 een klaverencontrole en vráágt hij om 

een hartencontrole. Als hij die zelf zou hebben, zijn alle controles 

immers in huis. 

 
 Rob: 

Helemaal eens met Jan! 
 

Noord belooft met zijn bijbod van 2 minstens 10 punten met een 

4+krt klaveren. Met slechts één puntje méér, en een magere 5-kaart 
klaveren, zou ik als noord met HB volstaan met 4. Het is dan aan 

zuid om met zijn extra kracht nog wat te proberen.  
 

De digitale Jack kan dus zeker geen angst worden verweten. En als je 
na het vallen van B over west durft te snijden op V, kun je op 

dummy’s vierde ruiten de klaverenverliezer kwijt…  
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Biedverloop gevraagd 
 

 8 6 4 

 6 

 B 10 8 3 

 A V 4 3 2 

  
 A H V 9 7 

 A B 9 7 5 2 

 A 

 B 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

pas  1SA  pas  3 

pas  3SA  pas  4 

 

Onlangs kreeg ik op StepBridge bijgevoegde kaartverdeling. 
Ik speel standaard hoog (geen Muiderberg, geen multi's). 

Wij kwamen in het onmogelijke 4-contract. 

Wat zou jouw biedverloop zijn? 

 

Rob: mijn voorkeur gaat uit naar: 
 

Noord Zuid 
  1 

1SA  2 

2SA  3(!) 

4 

 

2 belooft extra kracht, want noord kan niet meer op 2-hoogte naar 

zuids openingskleur. Dit 2-rebid (reverse) belooft extra kracht. 

Noord mag niet passen, en kan weinig anders dan 2SA bieden. 
3 vertelt precies zuids verdeling! Twee keer schoppen bieden belooft 

een 5-kaart. Met twee 5-kaarten had zuid met de hoogste 5-kaart 
geopend, dus moet zijn harten (minstens) een 6-kaart zijn!  

Ik kan mij goed voorstellen dat zuid vervolgens nog wel een 

slempoging wil doen. Met de wetenschap dat alle azen binnen zijn, zal 
hij 6 proberen...  6 is in ieder geval kansrijker dan 4 . 

 
Vanwege mijn grote onzekerheid vroeg ik ook de visie van Bep en Anton. 

 
Bep en Anton: 

Het biedverloop van Roberto dat naar 4 leidt, lijkt ons okay. 

Slem is maar zozo. Als de harten 4-2 zitten, is 6 nog niet zomaar 

gemaakt. De troeven moeten sowieso 3-2 zitten. 
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