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                                                     Nr. 848  11 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) 

 
Bridgedrives om thuis te spelen 

 
Als je graag: 

 
- thuis een potje bridge speelt, 

  

- met een uitslag zoals op een bridgeclub,  
 

- na een gespeeld spel wil lezen hoe je (nog) beter had 
kunnen bieden of spelen, 

 
doe je jezelf te kort als je niet meteen ‘Bridgedrives om 

thuis te spelen’ aanschaft! Bep Vriend en Anton Maas 
geven na elk spel adviezen en algemene tips waarmee je 

op uiterst aangename wijze je kennis en vaardigheid 
uitbreidt. 

 
Je kunt liefst zeven drives van elk zestien spellen spelen. Als je zestien boards 

hebt, kun je de spellen vooraf insteken. Heb je die niet, dan kunnen de spelers 
tijdens de zitting voor elk te spelen spel hun hand samenstellen. Voor beide 

methoden zijn handige overzichten bijgevoegd. 

 
Bridgedrives om thuis te spelen, € 16,50. Geen verzendkosten als je deze nieuwe 

9e editie aanschaft op de eigen site van Bep en Anton:   www.bridgedrives.com  
 

Wat mag je verwachten van een Thuisbridgedrive waarbij Bep en Anton na elk spel 
met je meedenken? 

 
Ik goot een paar nuttige aandachtspunten in de bekende Bridge Trainingsvorm.  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Spel 1 West gever / niemand kwetsbaar 

 
Westhand   Oosthand 

 A H 10 9 6   8 7 5 4 

 7 5 2    8 3 

 4     10 9 8 7 5 2 

 H B 5 3    8 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet ??  4 

?? 
 

Op de volgende pagina geef ik Bep en Anton het woord. 
 

Voor de minder ervaren spelers geef ik in de blauwe kaders een nadere toelichting. 
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Spel 1 Het bieden van Bep en Anton 

 
Westhand   Oosthand 

 A H 10 9 6   8 7 5 4 

 7 5 2    8 3 

 4     10 9 8 7 5 2 

 H B 5 3    8 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet 3!!  4 

4!! = 2 punten 

 
Deze elf punten van west is zonder meer een opening waard omdat alle 
punten in de lange kleuren zitten en west een mooie (5314) verdeling heeft. 

Oost heeft nul punten maar toch is het, vanwege de fit in schoppen en de 6/4 
verdeling, goed bridge om met deze hand na het informatiedoublet van noord 

te bieden. Spring naar 3. Dit bod is preëmptief en geeft een zwakke hand 

met een fit in schoppen aan. Omdat west weinig verdediging heeft tegen 4 

kan west, door dit 3-bod, overwegen om 4 van zuid uit te nemen met 4. 

 

Preëmptief bijbod 

Dat klinkt beslist vreemd als je hebt geleerd dat je alleen 3 mag bieden 
met 10-11 punten. Doel van deze aangepaste afspraak is: het je 

tegenstanders zo lastig mogelijk maken hun fit te vinden. Dat doe je alleen 
met een grillige verdeling zoals deze oosthand én weinig punten. Met de 10-

11 puntenhand waarmee je vóór deze aanpassing 3 bood, is je eerste 
bijbod 2SA of een andere kleur. Vind je dit allemaal nog wat te complex? 
Bewaar dit advies dan voor later! 

Uitneembod 
Een uitneembod is een contract waarvan je niet verwacht dat te zullen maken. 

Je verwacht wel dat (gedoubleerd) downgaan minder punten kost dan een 

gemaakt 4-contract door de tegenpartij. Dit betekent dat je vooral goed moet 

letten op de kwetsbaarheid.  

 Niet-kwetsbaar gedoubleerd 3 down kost 500 punten. Daar win je mee als 

je daarmee voorkomt dat je tegenstanders een kwetsbare manche maken. 

 Maar kwetsbaar gedoubleerd 2 down kost ook al 500 punten. Tegen niet 

kwetsbare tegenstanders is dat een te hoge prijs. Want die scoren met een 

gemaakt manchecontract slechts 400 / 420 punten. 

 Bij gelijke kwetsbaarheid is gedoubleerd 2 down de limiet. Je moet 

‘uitnemen’ alleen overwegen als je er redelijk van overtuigd bent dat je 

tegenstanders hun contract waarschijnlijk zullen maken. 

‘Weinig verdediging tegen 4’ 

Met deze westhand maak je weinig slagen als je 4 tegenspeelt. Partner 

oost steunde je schoppenkleur, dus er zitten weinig schoppen bij NZ 

waardoor je al blij mag zijn als A niet wordt afgetroefd. Als oost met zijn 

3-sprong een grillige hand belooft met weinig kracht, brengt hij 

waarschijnlijk geen enkele slag mee. 
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Spel 2 West gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet 3  4 

pas  pas  pas 
 

 B 2 

 A V 9 6 

 H V 3 

 V 9 7 4 

 
 V 3 

 H B 10 4 

 A B 6 

 A 10 6 2 

 

Je speelt 4. 

West komt uit met A, incasseert ook H en speelt dan 4. 

 
Hoe ga je om met de klaveren? 

a. Ik speel V voor, en snijd op H. 

b. Ik speel vanuit dummy 4 naar 10. 

c. Ik sla A en speel dan 2 naar V. 

d. Ik sla A en speel dan 10 en snijd op B. 

 
Op de volgende pagina spreken Bep en Anton. 
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Spel 2 Speelplan Bep en Anton 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet 3  4 

pas  pas  pas 
 

 B 2 

 A V 9 6 

 H V 3 

 V 9 7 4 

 A H 10 9 6     8 7 5 4 

 7 5 2      8 3 

 4       10 9 8 7 5 2 

  H B 5 3      8 

 V 3 

 H B 10 4 

 A B 6 

 A 10 6 2 

 
Je speelt 4. 

West komt uit met A, incasseert ook H en speelt dan 4. 

 

Hoe ga je om met de klaveren? 
a. Ik speel V voor, en snijd op H  = 0 punten 

b. Ik speel vanuit dummy 4 naar 10  = 0 punten 

c. Ik sla A en speel dan 2 naar V  = 2 punten 

d. Ik sla A en speel dan 10 en snijd op B = 3 punten 

 
Je maakt je 4-contract als je de juiste conclusie uit het biedverloop trekt! 

West komt uit met A, incasseert ook H en speelt dan zijn singleton ruiten 

na. Je trekt de troeven en moet dan, voor slechts één verliezer, de 
klaverenkleur goed doen. Speelt zuid A en klaveren naar de vrouw dan is hij 

down omdat west dan én H én B maakt. Maar west heeft geopend en moet 

dus zowel H als B hebben! Speel A en laat 10 lopen. 

 

West moet H en B hebben? 

De leider telt 29 punten; west opende. Die heeft dan de resterende 11 

 
Heeft west gered met 4, dan gaat dit contract twee down. Alleen als 

west na een H uitkomst in slag twee ruiten doorspeelt, wordt de 

ruitenkleur van de dummy hoog en komt west er met slechts één down 

vanaf. 

 
Bep en Anton sluiten dit spel af met: 

Tip  
Speel het met een sprong steunen van partners geopende kleur als een 

preëmptief bod. 
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Maar… als je een bridgedrive speelt, wil je toch ook weten wat je score is. 

 
Dat lees je af op de scorekaart die bij elk spel wordt gegeven.  

 

Scorekaart 

Contract +/- Score Percentage 

NZ OW  NZ NZ OW 

4  C +420 75 25 

3SA  C +400 50 50 

 4X -2 +300 45 55 

 4X -1 +100 38 62 

 4 -1 +50 30 70 

5  -1 -50 15 85 

4  -1 -50 15 85 

 

Nadat je het spel hebt gespeeld, vergelijk je de NZ-score met de scores in de 
Score-kolom.  

 Als die NZ-score in de kolom staat, krijgen NZ en OW de percentages die 

daarachter staan. 
 Als die score hoger is dan de hoogste NZ-score (bijvoorbeeld 4+1 +450), 

krijgen NZ 100% en OW 0%. Andersom geldt het omgekeerde (het NZ-
paar met 4-2 -100) op zijn conto scoort 0% en OW 100%. 

 Ligt je score tussen twee scores in, dan telt het gemiddelde van de 
aangrenzende hogere en lagere score. Scoort NZ op dit spel bijvoorbeeld 

+90 (1SA C), dan ligt dat op deze scorekaart tussen +100 en +50. NZ 
krijgen dan 34% (het gemiddelde van 38 en 30) en OW 66%. 

 
Spel 3 Oost gever / Allen kwetsbaar 

 
   Noordhand  Zuidhand 

    10 5    V 8 6 4 

 A H 7 2    8 5 4 3 

 A B 8 7 5    V 2 

 3 2     A H V 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  ?? 

pas  ??  pas  ?? 
pas  ??  pas  ?? 

 
Met welke biedingen bied je welk eindcontract uit? 

 
Op de volgende pagina staat het bieden van Bep en Anton. 
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Spel 3 De biedingen van Bep en Anton 

 
   Noordhand  Zuidhand 

    10 5    V 8 6 4 

 A H 7 2    8 5 4 3 

 A B 8 7 5    V 2 

 3 2     A H V 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  doublet!! 

pas  2*!!  pas  2!! 

pas  4!!  pas  pas!! 

 
Met welke biedingen bied je welk eindcontract uit? 

 
Als je op 4 komt, mag je 2 punten rekenen. 

 
Na de 1-opening van oost heeft zuid een lastige keuze. Zuid kan passen 

omdat hij een sans-atouthand heeft met de meeste punten in de kleur van de 
tegenpartij, en bovendien slechts een 2-kaart ruiten. Maar omdat zuid in 

beide hoge kleuren een vierkaart heeft, besluit hij toch tot een doublet. Met 
12 punten mee wil noord naar de manche. Met 2 vraagt noord om nadere 

informatie en biedt 4 zodra de fit in harten bekend is. 

 

Spel 4  
 10 5 

 A H 7 2 

 A B 8 7 5 

 3 2 

  
 V 8 6 4 

 8 5 4 3 

 V 2 

 A H V 

 
Tegen jouw 4-contract komt west uit in de kleur waarin zijn partner 

opende: 4.  

Je wint de uitkomst met A. Dan speel je A en H (oost en west 

bekennen twee keer), alleen V verblijft nog bij OW. 

Hoe speel je verder? 

 
a. Ik speel ook de 4e slag troef, zodat V uit het spel is.  

b. Ik speel de 4e slag V voor en snijd op H.  

c. Ik speel de 4e slag 2 naar B. 

d. Ik speel de 4e slag anders, namelijk:… 
 

Het speelplan van Bep en Anton staat op de volgende pagina. 
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Spel 4 Het speelplan van Bep en Anton 

    10 5 

    A H 7 2 

    A B 8 7 5 

    3 2 

 B 9 3     A H 7 2 

 B 9      V 10 6 

 9 6 3     H 10 4 

 B 9 7 5 4     10 8 6 

    V 8 6 4 

    8 5 4 3 

    V 2 

    A H V 

 

Tegen jouw 4-contract komt west uit in de kleur waarin zijn partner 

opende: 4.  

Je wint de uitkomst met A. Dan speel je A en H (oost en west 

bekennen twee keer), alleen V verblijft nog bij OW. 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik speel ook de 4e slag troef, zodat V uit het spel is  = 0 punten  

b. Ik speel de 4e slag V voor en snijd op H   = 0 punten  

c. Ik speel de 4e slag 2 naar B     = 0 punten 

d. Ik speel de 4e slag anders, namelijk: HV, waarop ik  

een schoppenverliezer opruim     = 3 punten 

 
Tegen 4 komt west uit met klaveren, de kleur die partner heeft 

geopend. Dat is een gunstige uitkomst voor de leider. Na twee keer 

troeftrekken gaat op de derde hoge klaveren van zuid een verliezende 
schoppen weg in noord. Zuid geeft alleen een troefslag, een schoppen-

slag en H af. Een ongelukkige uitkomst? Zeker, maar ook met 

schoppen uit, waarna oost A en H opraapt, is 4 gemaakt. Ziet u 

hoe? 
Zuid trekt met A en H tweemaal troef, gooit in dummy op een hoge 

klaveren een ruiten af en op twee hoge (!) schoppens nog twee ruitens. 

Want omdat bij west B en 9 vallen is de 8 van zuid hoog geworden. 

Daarna is een derde troefronde voor oost die zo gedwongen wordt van 

H af in de AB vork van dummy te spelen. 

 

En als V zou worden getroefd? 

Als OW V troeven, is dat met V. In dummy ruim je nog 

steeds een schoppen op. Dan win je een klaverenslag minder, 

maar een hartenslag méér. Je verliest de afgetroefde V, één 

schoppen en H. 

Vermenigvuldig je puntentotaal met 10. De uitkomst is je Bridgedrive-
thuispercentage! 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Lezers mailen 

 
Probleem met de wedstrijdleider? 
 

Mijn partner en ik hebben een probleem met de wedstrijdleider. 

 
Wij spelen geen Jacoby en Stayman, wel Niemeijer 3. 

We geven een pre alert aan de tegenpartij over het niet spelen van 
Stayman en Jacoby. 

Volgens ons hoeven wij niet te alerteren na 1SA (pas) 2. Want onze 2 is 

echt. 

 
Als je Stayman speelt, moet je na 1SA (pas) 2-Stayman wél alerteren. 

 
Rob: 

Pre alert: elke nieuwe ronde, vóór aanvang van het eerste spel, 

bijzondere afspraken melden, zodat de tegenstanders hun 
biedsysteem daarop kúnnen afstemmen.  

 
Ondanks dat 999 van de 1000 paren Stayman en Jacoby spelen, geldt 

in Holland voor deze biedingen een alerteerplicht.  
 

Omdat volgens de Hoofdregel óók alle biedingen moeten worden 

gealerteerd waarvan je kunt vermoeden dat je tegenstanders een 
andere boodschap verwachten, en dus vriend en vijand 2 zullen 

opvatten als Stayman, moet ook het natuurlijke 2-bod worden 

gealerteerd. 

 
Gevolg: ongeacht de afspraak: na partners 1SA-opening moeten 2, 

2, 2 én 2 worden gealerteerd. En het probleem is duidelijk: zonder 

nadere uitleg verwachten tegenstanders van een gealerteerd 2-bod 

Stayman. Dat maakt – in Nederland – het pre alert noodzakelijk. 
Uitstekend dat jullie dat ook doen! 

 

In België speelt dit probleem niet  

 

Onze Belgische vrienden alerteren zeer gangbare afspraken, 
zoals 1 als onderdeel van 5-kaart hoog, Stayman en Jacoby, 

namelijk niet. Daardoor valt een alert op een 1-opening met 

een heel andere afspraak, bijvoorbeeld ‘elke verdeling met 

minstens 16 punten’, veel beter op. Dat geldt ook voor de 
gealerteerde 2 in een kleur na partners 1SA-opening. 
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De wedstrijdleider heeft (in Nederland) gelijk: een pre alert heft de 

alerteerplicht niet op. Dit probleem heb je dus niet met jullie 
wedstrijdleider, maar met de bedenkers van de Nederlandse 

Alerteerregeling.  

Maar… toch is ook het niet-alerteren van jullie echte 2-bod 

verdedigbaar. Voor een natuurlijk bod, waarvan je kunt vermoeden dat 

de tegenstanders een andere boodschap verwachten, geldt de 
hoofdregel. Maar… door jullie pre alert neem je aan dat jullie 

tegenstanders wel degelijk de juiste boodschap weten… 
 

Verkeerde uitleg? 

 

Ik zat zuid en besloot na twee passen in de derde hand met deze hand 4 te 
openen. 

 A V 6 2 

 A H B 9 7 6 2 

 - 

 B 6 
  

Achteraf maakten de opponenten hier een opmerking over: onze systeemkaart zou 

op dit punt niet volledig zijn (daar staat alleen 4 preëmpt).  
Alles ging in een prima sfeer, maar de vraag is of ze een punt hebben. 
  

Ik vond dat 4 het beste mijn hand omschreef. 
 
Rob: 

De juiste uitleg is: het aantal slagen dat je volgens je partner verwacht 

te zullen gaan maken. 
 

Overigens neem je bijzonder veel risico met deze 4-opening. Want stel 

dat partner geen harten meeneemt, en wel vier of vijf schoppen. Dan 

mis je een gezond 4-contract en gaat 4 kansloos de boot in.  
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