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                                                     Nr. 851  1 november 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) 

 
In alle eenvoud II… 

 
We zetten de ‘eenvoudige reeks’ nog even voort. 

 
 

Spel 1 Zuid gever / Allen kwetsbaar 

 
 5 4 3 

 A H V B 

 B 6 5 4 

 4 3 

  
 H V 2   Noord  Zuid 

 10 9 8 7     1SA 

 A H 3 2  2*   2 

 A 2   4   pas 

 

Tegen jouw 4 komt west uit met H. Welke eerste slagen geven jou het 

beste gevoel? 

 
De troeven van OW zitten 3-2. 

 
Ik trek minstens twee keer troef en speel dan: 

a. 3 naar V. 

b. 4 naar H. 

c. B voor, als oost laag legt, speelt zuid ook laag. 

d. klaveren. 
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Spel 1 Overpeinzing  

 
 5 4 3 

 A H V B 

 B 6 5 4 

 4 3 

  
 H V 2   Noord  Zuid 

 10 9 8 7     1SA 

 A H 3 2  2*   2 

 A 2   4   pas 

 
Tegen jouw 4 komt west uit met H. Welke eerste slagen geven jou het 

beste gevoel? 
 

De troeven van OW zitten 3-2. 
 

Ik trek minstens twee keer troef en speel dan: 
a. 3 naar V. 

b. 4 naar H. 

c. B voor, als oost laag legt, speelt zuid ook laag. 

d. klaveren. 

 
 
Wie ook maar twijfelt aan het voorspelen van B, verwijs ik naar de vorige 

Training (nr. 850).  
 

Je speelt een troefcontract: dreigende verliezers tellen dus! 

En daarbij ga je ervan uit dat de ontbrekende kaarten normaal zijn 
verdeeld; dus geen extreme verdelingen als 5-0.   

 
Als je vier dreigende verliezers telt, zitten we op dezelfde fiets: twee in 

schoppen, één in ruiten en één in klaveren. 
 

Over de ruiten zeg ik niets. Wat valt er te vertellen over de schoppen? 
Verlies je altijd twee slagen in die kleur? Of is er een verdeling en 

handelwijze mogelijk waarmee je een redelijke kans hebt op maar één 
verliesslag in schoppen?  

 
Ik geef het toe: deze vraag stellen is de vraag beantwoorden, want 

inderdáád is er een schoppenverdeling mogelijk waarmee je OW maar één 
schoppenslag hoeft te gunnen… 
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Spel 1 Aanpak  

 5 4 3 

 A H V B 

 B 6 5 4 

 4 3 

 B 9 7    A 10 8 6 

 5 2     6 4 3 

 V 10 9 8    7 

 H V B 10    9 8 7 6 5 

 H V 2    

 10 9 8 7    

 A H 3 2    

 A 2     

 

Tegen jouw 4 komt west uit met H. Welke eerste slagen geven jou het 

beste gevoel? De troeven van OW zitten 3-2. 

 
Ik trek minstens twee keer troef en speel dan: 

a. 3 naar V       = 2 punten 

b. 4 naar H       = 1 punt 

c. B voor, als oost laag legt, speelt zuid ook laag = 0 punten 

d. klaveren        = 1 punt 

 
 

Lees ‘minstens twee keer troefspelen’ als precies twee keer troefspelen.  
 

Met A bij oost geef je maar één schoppenslag af, mits… je vanuit noord een 

kleine schoppen speelt naar HV (a). Als oost meteen A legt, ben je uit de 

problemen.  
 

Maar als oost duikt, en jij de slag wint met H, dreigen er nog steeds 

twee verliezers in schoppen. Je kunt nu niet vanuit de hand schoppen 
spelen, want dan lever je meteen twee schoppenslagen in. Je zult 

schoppen weer vanuit dummy moeten aanspelen. Dan alleen is jouw V 

ongrijpbaar voor oost. En de noodzakelijke oversteek naar dummy krijg 

je mooi voor elkaar via de derde troefslag. 
 

Merk op dat de leiders die beginnen met het voorspelen van B (aanpak c), in 

dit spel kansloos down gaan. Die verliezen dan de eerste en de vierde 

ruitenslag, een klaverenslag én een slag aan A… Eenzelfde ruitenramp 

voltrekt zich met aanpak c als V sec zit, ongeacht of dat bij oost of west is. 

 
Klaveren na (d) is ook niet goed. Je moet meteen op de schoppen afgaan en 

veel entrees om dat twee keer te kunnen doen heb je niet. Toch 1 punt 
omdat speelwijze c (veel) slechter is… 
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Spel 2 

 5 4 3 

 4 3 2 

 8 7 6 5 

 A H 5 

  
 H V B 10 

 A H 

 V B 10 9 

 4 3 2  

 

Je opende met deze zuidhand 1SA en mag dat spelen! 
 

West komt uit met V. Hoe pak je dit spel aan? 

a. De tweede slag speel ik schoppen. 

b. De tweede slag speel ik ruiten. 
c. De tweede slag speel ik klaveren. 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
 5 4 3 

 4 3 2 

 8 7 6 5 

 A H 5 

  
 H V B 10 

 A H 

 V B 10 9 

 4 3 2  

 
Je opende met deze zuidhand 1SA en mag dat spelen! 

 
West komt uit met V. Hoe pak je dit spel aan? 

a. De tweede slag speel ik schoppen. 
b. De tweede slag speel ik ruiten. 

c. De tweede slag speel ik klaveren. 

 
 
In een SA-contract tel je niet je dreigende verliesslagen, dat doen je 

tegenspelers wel , maar je vaste slagen. Dat zijn de slagen die je achter 

elkaar kunt maken zónder dat de tegenstanders daar iets tegen kunnen 
doen. 

 
Ik weet niet hoeveel vaste slagen jij telt. Ik kom niet verder dan vier: AH 

en AH.  

 

Alle reden om je te werpen op het creatieve deel: de speurtocht naar extra 
slagen. Liefst twee kleuren bieden die mogelijkheid: schoppen en ruiten. 

 
Dus weeg je beide kleuren om vast te stellen welke kleur je het beste in de 

tweede slag kunt voorspelen. Natuurlijk kijk je ook kritisch naar de kleuren 
die door de tegenspelers worden bedreigd. Hoe sneller de dijk van een 

kleur doorbreekt, des te rapper je jouw slagen op het droge moet trekken! 
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Spel 2 Speelplan 

 
 5 4 3 

 4 3 2 

 8 7 6 5 

 A H 5 

  
 H V B 10 

 A H 

 V B 10 9 

 4 3 2  

 
Je opende met deze zuidhand 1SA en mag dat spelen! 

 
West komt uit met V. Hoe pak je dit spel aan? 

a. De tweede slag speel ik schoppen = 3 punten 
b. De tweede slag speel ik ruiten = 1 punt 

c. De tweede slag speel ik klaveren = 0 punten 

 
 
Na de eerste slag heb je nog maar één -opvang. Zodra die ook van tafel 

is, ligt de hartenweg helemaal open voor OW. Fijn als jij op dat moment 
jouw slagen binnen hebt. 

 
Dus speel je de tweede slag schoppen! Dat verzekert jou van drie 

schoppenslagen en daarmee van je contract! 

 
Ruiten is ook een leuke kleur (b). Je moet echter twee keer van slag  

(A en H) voordat je (twee) ruitenslagen kunt oogsten. En twee extra 

ruitenslagen is te weinig voor 1SA C! 

 

 

Spel 3 West gever / niemand kwetsbaar 
 

Westhand A Westhand B West  Noord Oost  Zuid 
 H 5 4   V 2   1SA  pas  2*  pas 

 A 9 3 2   A H 2  2*  pas  2SA  pas  

 H 8 3   10 9 2  ??   ?? 

 A V 2   A H 10 9 4 

 

Voor welk bod kies je in je 3e biedbeurt met westhand A en met westhand B? 
a. Met westhand A: pas; met westhand B: pas 

b.  Met westhand A: pas; met westhand B: 3SA 
c.  Met westhand A: 3; met westhand B: 3SA 

d.  Met westhand A: 3; met westhand B: pas 
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Spel 3 Overpeinzing 

 
Westhand A Westhand B West  Noord Oost  Zuid 

 H 5 4   V 2   1SA  pas  2*  pas 

 A 9 3 2   A H 2  2*  pas  2SA  pas  

 H 8 3   10 9 2  ??   ?? 

 A V 2   A H 10 9 4 

 

Voor welk bod kies je in je 3e biedbeurt met westhand A en met westhand B? 
a.  Met westhand A: pas; met westhand B: pas 

b.  Met westhand A: pas; met westhand B: 3SA 
c.  Met westhand A: 3; met westhand B: 3SA 

d.  Met westhand A: 3; met westhand B: pas  
 

  

Deze situatie is voor 1SA-openaar west eigenlijk niets anders dan een 

invuloefening. Oost belooft met zijn 2 en 2SA-rebid 8-9 punten met precies 

een 5-kaart schoppen. 

 
En jij wilt met drie of vier schoppen mee een schoppencontract, met twee 

schoppen een SA-contract, met een maximale SA-opening de manche en met 

een minimale SA-opening géén manche… 
 

Er valt dus helemaal niets te overpeinzen! Dit vraagstuk is niets anders dan 
een invuloefening! Maar… er is één probleem: je hebt geen maximum- en/of 

minimum puntenkracht: beide handen zitten daar met 16 punten precies 
tussenin. 

 
Wat nu? Met een schuin oog naar je tegenstanders kijken? Waarbij je tegen 

sterk ogende tegenstanders biedt alsof je een minimale SA-opening hebt, en 
tegen ‘gul’ ogende tegenstanders rekent op een cadeautje en biedt alsof je 

17 punten hebt?  
 

Of neem je liever een nadere waardering van je hand als maatstaf? 
 

Er schijnen waarderingstheorieën te bestaan over ‘ondersteunende honneurs’, 

honneurs in korte kleuren, in lange kleuren, tienen en een 4-3-3-3-verdeling. 
 

Stel dat daar een kern van waarheid in zit, wat zou die dan kunnen 
betekenen voor deze twee handen? 
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Spel 3 De juiste biedingen 

 
Westhand A Westhand B West  Noord Oost  Zuid 

 H 5 4   V 2   1SA  pas  2*  pas 

 A 9 3 2   A H 2  2*  pas  2SA  pas  

 H 8 3   10 9 2  ??   ?? 

 A V 2   A H 10 9 4 

 

Voor welk bod kies je in je 3e biedbeurt met westhand A en met westhand B? 
a.  Met westhand A: pas; met westhand B: pas = 0 punten 

b.  Met westhand A: pas; met westhand B: 3SA = 2 punten 
c.  Met westhand A: 3; met westhand B: 3SA  = 2 punten 

d.  Met westhand A: 3; met westhand B: pas  = 1 punt 
  

Westhand A  

Een 4-3-3-3-verdeling is een absoluut minpunt. Die sluit de kans op 

lengteslagen uit. En in een troefcontract kun je aftroefslagen op je buik 
schrijven. Een vijfkaart of langer levert vaak extra slagen op. 

Ook de losse honneurs voegen weinig toe: een heer, vrouw en boer in 
drie verschillende kleuren geven geen enkele ‘slaggarantie’. Terwijl je 

HVB in één kleur mag aanslaan voor twee vrij zekere slagen.  
Westhand A heeft dus alleen maar minpunten: een 4-3-3-3-verdeling 

en geen aangrenzende plaatjes. Behandel westhand A dus als minimaal 
en ga niet in op de invitatie.  

 
Dan de keus tussen passen of 3. 

Vanwege de 3-kaart schoppen kies je voor een schoppencontract: 3. 

Omdat partner op de grens zit van wel of geen manche, kun je niet 

helemaal uitsluiten, dat hij met een schoppenfit wél een 
schoppenmanche verantwoord vindt en dan toch kiest voor 4. Je 4-3-

3-3-verdeling sluit een aftroever in jouw hand uit. Maar partner kan wél 
kort zijn in een bijkleur.  

 
Maar… met zoveel kracht in de korte kleuren, kan passen op 2SA ook 

heel goed uitpakken. Daarom tellen we dat ook als goed. 

  
Westhand B 

Met de twee tienen, de twee AH-koppels en de mooie 5-kaart klaveren telt 
westhand B alleen maar pluspunten. Daarom behandel je deze hand als 

een maximale 1SA-opening. Met twee schoppen mee heb je dan geen 
enkele keus: 3SA! 
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Spel 4 Spelregelvraag 

 
Je opent 1SA met de volgende hand:  A 2 

 H 4 3 

 A B 

 H V 10 5 4 3 

 
Nadat het spel is gespeeld, zegt een van je tegenstanders dat jullie 1SA-opening 

moet worden gealerteerd, met de uitleg dat een lage 6-kaart mogelijk is. 
 

Welke reactie is correct? 
a. Je hebt gelijk, dat zullen we in het vervolg doen. 

b. Je hebt voor een deel gelijk. Het is netjes om te alerteren, maar het is 
geen overtreding als dat niet gebeurt. 

c. Een 1SA-opening met mogelijk een lage 6-kaart is volgens mij niet 
alerteerplichtig. We nodigen de WL uit. Die verschaft graag duidelijkheid. 

d. Onzin: de 1SA-opening met mogelijk een lage 6-kaart was al in de vorige 
eeuw onderdeel van een natuurlijk biedsysteem!  
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Spel 4 Het juiste antwoord 

 
Je opent 1SA met de volgende hand:  A 2 

 H 4 3 

 A B 

 H V 10 5 4 3 

 
Nadat het spel is gespeeld, zegt een van je tegenstanders dat jullie 1SA-opening 

moet worden gealerteerd, met de uitleg dat een lage 6-kaart mogelijk is. 
 

Welke reactie is correct? 
a. Je hebt gelijk, dat zullen we in het vervolg doen.  = 0 punten 

b. Je hebt voor een deel gelijk. Het is netjes om te alerteren, maar het is 
geen overtreding als dat niet gebeurt.   = 1 punt 

c. Een 1SA-opening met mogelijk een lage 6-kaart is volgens mij niet 
alerteerplichtig. We nodigen de WL uit. Die verschaft graag duidelijkheid.

          = 2 punten 
d. Onzin: de 1SA-opening met mogelijk een lage 6-kaart was al in de vorige 

eeuw onderdeel van een natuurlijk biedsysteem!   = 0 punten 
  

Best een lastig onderdeel van bridge: correct alerteren. 
 

Mijn puntenwaardering: 
 

a. Ik zou graag een punt geven voor de vriendelijkheid. Maar dat zou je op 
het verkeerde been kunnen zetten: die tegenstander heeft namelijk 

ongelijk. 
        

b. Ook dit antwoord is niet helemaal juist. De vriendelijkheid én de 
toevoeging dat het niet alerteren geen overtreding is, rechtvaardigt 

1 punt. 

 
c. Uitstekende reactie: ondanks dat je het gelijk aan je kant hebt, wil je de 

WL uitnodigen om dit misverstand voor eens en altijd uit de wereld te 
helpen. 

 
d. De inhoud van de boodschap is correct, maar de toon strookt niet met 

artikel 74A2. Een verkeerde opinie van een tafelgenoot is geen vrijbrief 
voor een onhoffelijke reactie. 

 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor algemene kennis! 
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Lezers mailen 

 
Eén clubkampioen gezocht 
 

Onze club speelt op woensdagmiddag en donderdagavond. 

Elk jaar spelen wij om het clubkampioenschap. 
Nu is mijn vraag: op welke manier kunnen wij één clubkampioen krijgen 

van deze twee dagdelen? 

Hopelijk begrijp je mijn vraag 😊 

Ik kijk uit naar jouw reactie. 

 
Rob: 

Leuke vraag. Vooral uitdagend. Want… mijn eerste gedachte is dat dat 
niet op een eerlijke manier kan. 

 

Om een extreem voorbeeld te geven: 
Als de spelers van de beide dagdelen totaal verschillend zijn, de 

spelers van de woensdagmiddag alleen uit grootmeesters bestaat, 
en van de donderdagavond uit begincursusverlaters, kun je 

moeilijk van de twee winnaars uit beide dagdelen het paar met 
het hoogste gemiddelde tot clubkampioen uitroepen. 

 
Maar… waarschijnlijk zijn er paren die op beide dagdelen spelen. 

Daarmee kun je een leuke weging maken. 
 

1. Bereken twee gemiddelde scores van alle paren die op 
woensdagmiddagen en op donderdagavonden hebben 

gespeeld. Een gemiddelde van de woensdagscores en een van de 
donderdag. Daarvoor tel je alle behaalde scores van al die paren 

bij elkaar op, en dat deel je door het totaal aantal scores. Het 

maakt niet of een paar maar één keer heeft meegespeeld of heel 
vaak, omdat je één gemiddelde berekent van álle gespeelde 

zittingen/paren. 
2. Pas de verhouding van die twee percentages toe op het 

gemiddelde percentage van de woensdagkampioen óf op dat van 
de donderdagkampioen. Niet op beide, omdat het verschil dan 

dubbel zou tellen!  
3. Het kampioenspaar dat dan het hoogste gemiddelde heeft, is de 

clubkampioen! 
 

Voorbeeld 
Het woensdagmiddaggemiddelde van die paren is 53%; het 

donderdagavondgemiddelde van diezelfde paren is 49%. 
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Dan kun je voorzichtig stellen dat de bezetting van de 
donderdagavond sterker is dan op de woensdagmiddag.  

 

Paar Jansen van de woensdagmiddag is eerste met een 
gemiddelde van 63%.  

Paar Pietersen, om nog een originele naam te noemen, is 
kampioen van de donderdagavond, met 59%. 

 
Het gecorrigeerde percentage van paar Jansen is dan:  

49/53 x 63% = 58,24% 
 

Iets minder dan het gemiddelde van paar Pietersen, dus is paar 
Pietersen de clubkampioen. 

 
Maar ik sluit uiteraard veel mooiere vondsten niet uit . 

 

Wel of niet alerteerplichtig? 
 

We hebben op de club een verschil van mening over wel/niet alerteren  

Op de bridgeclub werd de Montreal conventie gespeeld, gealerteerd en als 
volgt uitgelegd: 

 
Opening 1;  Partner > Alerteert ‘Montreal’ met uitleg dat er naar een  

5-kaart hoog gevraagd wordt. 
 

Na partner 1♥ (5-kaart) volgde de leider met 2♥ en verder werd er gepast.  

                 
De tegenspeler/ arbiter verlangt dat ook de ♥ gealerteerd moet worden. 

 
Wij zijn het er niet mee eens, omdat ♥ duidelijk de gewenste speelkleur is.  

We kwamen er niet uit. 

 

Rob: 
Net als ‘Walsh’ is ‘Montreal’ een ‘vervolgafspraak’, die op partners 1-

opening (minstens 2-kaart ) kán worden gebruikt. 

Daarom is de uitleg van de 1-opening: ‘2+kaart ’, voldoende.   

 
Zodra de partner een bijbod plaatst volgens ‘Montreal’, alerteert de 

openaar, en geeft hij desgevraagd de Montrealboodschap van dat bod. 
 

Na de uitleg ‘5+kaart van het 1-bijbod’, is het 2-bod van de leider 

net zo gewoon als het 2-bijbod op een 1-opening. Ik zie daarom 

zeker geen reden om dat aan de fysieke tafel te alerteren. Aan deze 

tafel hebben de alerteerders immers de plicht om erop te letten dat de 
tegenstanders het alert/de uitleg opmerken. 
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Aan de digitale tafel vind ik het een goede gewoonte om bij dit soort 

biedingen standaard het minimum aantal kaarten te melden. Vooral 
tegen minder ervaren spelers. 

 

 Carolien: 
Ik vind dat het ook bij Step zeker niet nodig is.  

Er wordt naar een vijfkaart hoog gevraagd. Partner zegt 1. Rara wat 

heeft hij? We moeten het nu ook weer niet overdrijven, vind ik. 

 
Rob: 

Klinkt logisch, maar waar ligt de grens van de logica? 
 

West          Oost 
1  1 (ontkent hoge 4-kaart Walsh) 

1SA……………………………………………………… Sluit een hoge 4-kaart 
niet uit. Eveneens 

logisch, toch evengoed 
wel alerteerplichtig. 

 

Maar je hebt gelijk: het is geen noodzaak. En je kent mijn opvatting: 
als het aan mij ligt, wordt het alerteren vandaag nog afgeschaft en  

gebruiken we overzichtelijke systeemkaarten (met de huidige 
alerteerplichtige biedingen in een apart kader). 
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