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                                                     Nr. 854  22 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) 

 

Eenvoudig tegenspel 
 

In deze Training gaan we tegenspelen. 
 

Spel 1 

 
Na west 1SA, oost 3SA komt je partner uit met B. 

 
Leider west    Dummy oost 

 V 5 2 

 4 3 2 

 A V 

 V 10 9 8 7 

Jouw zuidhand  
 10 8 4 3 

 H 6 5 

 5 4 3 

 6 5 4 

 

De leider laat dummy oost 2 bijspelen. Wat doe jij? 

 

a. Ik speel 5 bij. 

b. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik harten terug. 

c. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik schoppen terug. 

d. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik klaveren terug. 
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Spel 1 Overpeinzing 

 
Na west 1SA, oost 3SA komt je partner uit met B. 

 

Leider west    Dummy oost 
 V 5 2 

 4 3 2 

 A V 

 V 10 9 8 7 

Jouw zuidhand  

 10 8 4 3 

 H 6 5 

 5 4 3 

 6 5 4 

 
De leider laat dummy oost 2 bijspelen. Wat doe jij? 

 
a. Ik speel 5 bij. 

b. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik harten terug. 

c. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik schoppen terug. 

d. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik klaveren terug. 
 

  

Je kunt alleen de beste keus maken, als je weet welke harten je bij je partner 

mag verwachten. Er twee mogelijkheden: 
 

Partner heeft B109x(x) óf AB10x(x)*. 

 

*Tegen een SA-contract is het meestal goed om met vier of meer 
kaarten en twee plaatjes in die kleur, uit te komen met een lage 

kaart. 
Zoals A B 9 5 4,  H B 4 3 2. 

 

Maar met twee of drie aan elkaar grenzende plaatjes kun je meestal 
beter uitkomen met het hoogste plaatje van die serie. 

Bij een gebroken serie, zoals  H V 10 3 2,  A B 10 3 2 en  

 H B 10 3 2, kom je uit met de cursief gedrukte kaart. Bij de laatste 

twee voorbeelden is dat dus ‘de hoogste van een binnenserie’. 
 

Als je in een kleur een gebroken serie hebt en uitkomt met je laagste 
kaart, of ‘de vierde van boven’, loop je het risico dat je daarmee de 

leider blijer maakt dan je partner. 

 

Ga, in ieder geval in dit spel, er dus van uit dat je partner in plaats van 

B109xx óók AB10xx zou kunnen hebben.  
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Spel 1 Tegenspel  

 
Na west 1SA, oost 3SA komt je partner uit met B. 

 

Leider west    Dummy oost 
 V 5 2 

 4 3 2 

 A V 

 V 10 9 8 7 

Jouw zuidhand  

 10 8 4 3 

 H 6 5 

 5 4 3 

 6 5 4 

 
De leider laat dummy oost 2 bijspelen. Wat doe jij? 

 
a. Ik speel 5 bij         = 0 punten 

b. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik harten terug = 3 punten 

c. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik schoppen terug = 1 punt 

d. Ik speel H bij; als die de slag wint speel ik klaveren terug = 1 punt 
 

  

   Partner 

    B 10 9 x (x) 

Leider west    Dummy oost 

 A V (x)      4 3 2 

    Jouw harten 

 H 6 5 

 
 
   Partner 

    A B 10 9 (x) 

Leider west    Dummy oost 

 V x (x)      4 3 2 

    Jouw harten 

 H 6 5 

 
 
West kán AV hebben. In dat geval maakt het niet uit of je H wel of niet 

bijspeelt: West maakt dan altijd twee slagen in harten. 

 
Maar west kan óók alleen V hebben. Als je dán een lage harten bijspeelt, 

maakt dat wel degelijk uit! West wint die slag met een lichte glimlach en 
maakt - als het (voor jou) even tegenzit - zijn negen slagen voordat jij of je 

partner aan slag komt. 
Leg daarom meteen H en speel harten terug. Daar kun je alleen maar 

slagen mee winnen!  
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Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  1  pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

     Dummy oost 
      A 7 6 5 3 

      10 2 

      H V 7 

      A B 4 

Jouw zuidhand 

 9 8 4 

 B 9 4 

 10 9 6 

 H 7 6 2 

 
West speelt 3SA. Je partner komt uit met 10. Leider west laat dummy 4 

leggen.  
Op welke wijze werk je leider west tegen? 

 
Ik win de uitslag met H en speel dan: 

a. B 

b. 9 

c. 4 

d. Ik speel in plaats van H een kleine klaveren bij 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  1  1  pas 

1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
     Dummy oost 

      A 7 6 5 3 

      10 2 

      H V 7 

      A B 4 

Jouw zuidhand 
 9 8 4 

 B 9 4 

 10 9 6 

 H 7 6 2 

 

West speelt 3SA. Je partner komt uit met 10. Leider west laat dummy 4 

leggen.  

Op welke wijze werk je leider west tegen? 
 

Ik win de uitslag met H en speel dan: 

a. B 

b. 9 

c. 4 

d. Ik speel in plaats van H een kleine klaveren bij 

 
 

Partner noord bood harten. Toch kwam hij niet in zijn kleur uit. Wat kan daar 
de reden van zijn?  

Heeft hij een veel te zwakke hartenkleur om een deuk in een pakje boter te 
slaan? Is klaveren misschien zijn tweede kleur? 

Óf… zal hij een 5-kaart harten hebben met AV in top en hoopt hij jou in een 

andere kleur aan slag te brengen, zodat jij harten kunt voorspelen?  

 
Kijkend naar de ‘handel’ van dummy, lijkt harten toch wel de kleur waarmee 

je het de leider het lastigst kunt maken. Dus win je deze slag met H en rijst 

de vraag: met welke harten begin je de tweede slag? 
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Spel 2 Tegenspel  H B 10 

 A V 8 5 3 

   8 

   10 9 5 3 

Leider west   Dummy oost 

 V 2      A 7 6 5 3 

 H 7 6     10 2 

 A B 5 4 3 2    H V 7 

 V 8      A B 4 

Jouw zuidhand 

 9 8 4 

 B 9 4 

 10 9 6 

 H 7 6 2 

 
West speelt 3SA. Je partner komt uit met 10; dummy 4. Wat doe jij?  

 
Ik win de uitslag met H en speel dan: 

a. B         = 4 punten 

b. 9         = 1 punt 

c. 4         = 0 punten 

d. Ik speel in plaats van H een kleine klaveren bij = 0 punten 

 
 

De uitkomst van je partner is uitstekend. Met AV in handen is het risico veel 

te groot dat je met een hartenstart een hartenslag weggeeft. 

 
Omdat je niet kunt uitsluiten dat de leider achter elkaar negen slagen kan 

maken zodra hij aan slag komt, probeer je – nu jij het initiatief kan nemen - 
minstens vier hartenslagen op het droge te trekken. 

 

Win de uitkomst daarom met H en speel B voor (speelwijze a)! Dat maakt 

de leider kansloos, want als hij nu duikt, blijf jij aan slag! Maar pas op! Als 

west meteen H legt, en partner noord A speelt, gevolgd door V, maak 

dan niet de fout om 4 bij te spelen. Want dan is de 3e hartenslag voor jouw 

9, wat meteen het einde betekent van jullie hartenoptocht! 

 

Met het voorspelen van 9 (b), of 4 (c) help je de leider aan zijn contract. 

Zelf speelt hij dan een lage harten bij. Partner moet V leggen, omdat 

dummy anders die slag wint met 10. Dan is partner noord aan slag en zit 

leider west met zijn Hx veilig in de achterhand…  

 
Carolien: 

Dit tegenspel staat haaks op uitkomen in partners kleur (alleen de hoogste 
van een 2-kaart). Dan zou je 4 voorspelen. Maar nu gelden andere ‘regels’ 

omdat je partner de te verwachten AV.. heeft, je ziet wat dummy heeft én 

je H bij de leider wil ‘fileren’. Zo niet in deze slag, dan in de volgende 😊, 

want als de leider duikt blijf je aan slag en leg je 9 op tafel.  
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Spel 3 Spelregelvraag 

 
Zuid is dummy. De uitkomst en de eerste tien slagen zijn geheel volgens de 

spelregels gespeeld. 

 
Dan volgt de elfde slag. 

 
Met welke actie overtreedt dummy de spelregels?  

 
a. De leider is aan slag en kijkt naar dummy’s kaarten alsof hij vanuit zijn 

hand een kaart wil voorspelen. Dummy zegt ongevraagd tegen de leider, 
dat hij in de hand aan slag is. 

b. Noord is leider en speelt harten voor. Als oost een ruiten bijspeelt, vraagt 
dummy zuid of hij zich niet vergist. 

c. Als in de elfde slag een tegenspeler harten bijspeelt, zegt de leider: jij 
verzaakte in de vorige slag. Daarop nodigt dummy als eerste de 

wedstrijdleider uit. 
d. Noord legt zijn kaarten open op tafel en zegt tegen de tegenspelers: deze 

drie laatste slagen zijn voor jullie. Zuid ziet dat de elfde en twaalfde slag 

inderdaad voor een tegenstander is, maar dat de laatste slag voor de 
leider zal zijn. Dat meldt zuid al eerste. 
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Spel 3 Spelregelvraag Overpeinzing 

 
Zuid is dummy. De uitkomst en de eerste tien slagen zijn geheel volgens de 

spelregels gespeeld. 

 
Dan volgt de elfde slag. 

 
Met welke actie overtreedt dummy de spelregels?  

 
a. De leider is aan slag en kijkt naar dummy’s kaarten alsof hij vanuit zijn 

hand een kaart wil voorspelen. Dummy zegt ongevraagd tegen de leider, 
dat hij in de hand aan slag is. 

b. Noord is leider en speelt harten voor. Als oost een ruiten bijspeelt, vraagt 
dummy zuid of hij zich niet vergist. 

c. Als in de elfde slag een tegenspeler harten bijspeelt, zegt de leider: jij 
verzaakte in de vorige slag. Daarop nodigt dummy als eerste de 

wedstrijdleider uit. 
d. Noord legt zijn kaarten open op tafel en zegt tegen de tegenspelers: deze 

drie laatste slagen zijn voor jullie. Zuid ziet dat de elfde en twaalfde slag 

inderdaad voor een tegenstander is, maar dat de laatste slag voor de 
leider zal zijn. Dat meldt zuid al eerste. 

 
 

Artikel 42 van de spelregels meldt onder andere: 
 

Dummy is gerechtigd in het bijzijn van de wedstrijdleider informatie te 
verstrekken over feiten of spelregels (42A1). 

 
Betekent dit dat dummy mag vertellen wat in de spelregels staat 

als de wedstrijdleider naar zijn oordeel voor een verkeerde 
rechtzetting kiest? 

 
Dummy mag het aantal gemaakte en niet gemaakte slagen bijhouden 

(42A2).  

 
Mag dummy op een papiertje de gewonnen slagen turven? Of mag 

dummy de gespeelde kaarten ook gewoon op één hoop gooien? 
 

Dummy mag proberen elke onregelmatigheid te voorkomen (42B2). 
Dat ‘elke’ voelt als grenzeloos… 
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Spel 3 Spelregelvraag Wat niet mag 

 
Zuid is dummy. De uitkomst en de eerste tien slagen zijn geheel volgens de 

spelregels gespeeld. 

 
Dan volgt de elfde slag. 

 
Met welke actie overtreedt dummy de spelregels?  

 
a. De leider is aan slag en kijkt naar dummy’s kaarten alsof hij vanuit zijn 

hand een kaart wil voorspelen. Dummy zegt ongevraagd tegen de leider, 
dat hij in de hand aan slag is.   = 0 punten 

b. Noord is leider en speelt harten voor. Als oost een ruiten bijspeelt, vraagt 
dummy zuid of hij zich niet vergist.  = 3 punten 

c. Als in de elfde slag een tegenspeler harten bijspeelt, zegt de leider: jij 
verzaakte in de vorige slag. Daarop nodigt dummy als eerste de 

wedstrijdleider uit.     = 0 punten 
d. Noord legt zijn kaarten open op tafel en zegt tegen de tegenspelers: deze 

drie laatste slagen zijn voor jullie. Zuid ziet dat de elfde en twaalfde slag 

inderdaad voor een tegenstander is, maar dat de laatste slag voor de 
leider zal zijn. Dat meldt zuid al eerste. = 0 punten 

 
 

Alleen actie b (de aandacht vestigen op het niet bekennen door een 
tegenspeler) is tegen de spelregels. Hoe serviceverlenend ook bedoeld, het 

kan de leider helpen als die het niet bekennen over het hoofd zag. En dat 
mag niet .  

 
Dummy heeft twee soorten rechten: beperkte en onbeperkte. De beperkte 

rechten verliest hij als hij in een spel een bepaalde overtreding maakt, 

bijvoorbeeld de kaarten van de tegenstanders bekijkt, of achter de leider gaat 
staan en meekijkt. Maar daar gaan we in deze training niet op in. Het is 

voldoende als jij als speler weet dat jij als dummy bepaalde rechten en 
plichten hebt. 

 
Aangezien in de geschetste situatie niets staat over ongeoorloofde 

nieuwsgierigheid, beschikt dummy nog over al zijn rechten en vallen zijn drie 
andere acties (a, c en d) geheel binnen de spelregels. 

 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor de Training. 
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Lezers mailen 

 
Zijn mijn twee passen gepast? 
 

Tijdens een Step-sessie paste ik drie keer als oost in het volgende spel. 

 
Zuid gever   8 

Allen kwetsbaar  H 9 3 2 

 10 7 2 

 H V B 9 3 

 V B 4     H 10 9 6 3 2 

 A B 6     10 5 4 

 H B 9 5 4 3    V 

 A      10 6 2 

 A 7 5 

 V 8 7 

 A 8 6 

 8 7 5 4 

 

(ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
1  2  pas  pas 

2  pas  pas  3 

doublet pas  pas  pas 

 
Resultaat 3 gedoubleerd Contract +670 (0%). 

 
Wat vinden jullie van mijn (oosts) drie passen? 

 

 Anton Maas: 
3 is geen dicht contract. 

 
Over het bieden. Ik denk dat maar één bod echt fout is: dat is de pas 

van oost, na het doublet op 3.  

De betekenis van dit doublet hoort te zijn (en was hier ook zo bedoeld): 

’Ik heb een hand die te mooi is om op 3 te passen. Maar omdat ik mijn 

ruiten al heb herboden, geef ik ook tolerantie voor de andere kleuren 

aan.’ De hand dus die west heeft. Dan lijkt het erop dat je een 6-3 fit in 
schoppen hebt.   

Je moet daarom niet passen maar schoppen bieden; ik denk zelfs 4. 
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Bieding en Speelplan gevraagd 
 

Hi Rob! 

 
West    Oost 

 A H V x    x 

 A B 10    V x x x 

 A B 10    H 9 x x x 

 x x x    H x x 

 
Wij boden: 

 
1  (pas)  1  (pas) 

1  (pas)  3  (pas) 

4  (pas)  pas  (pas) 

 
Vraag 1 

Kun je achter dit biedverloop staan? 

 
Vraag 2 

Start 7 

 

Is er een opgelegde 100 % speelwijze? Zijn er alternatieve speelwijzen? 
En dan de hamvraag: wat is de beste aanpak? 

 
Rob: 

Ik weet niet waarom jullie met 1 openen. Als jullie 5-kaart hoog 

spelen, ligt 1 als opening voor de hand. 

 
West    Oost 

 A H V x    x 

 A B 10    V x x x 

 A B 10    H 9 x x x 

 x x x    H x x 

 

1 (2+)   1 

2SA    3 Stayman 

3    3SA 

 

Het 2SA-rebid belooft 18-19 punten. Als je geen duidelijke afspraak 
hebt over het vervolg, kun je gemakkelijkste weg nemen: Stayman. 

 
3SA is een redelijk kansrijk contract, vooral als noord uitkomt in de 

ongeboden hoge kleur . Die win je in de hand. Dan A slaan en B 

voor de snit op V. Zuid mag aan slag komen: H zit immers veilig op 

de achterhand.  
Voor het speelplan van 4 geef ik het woord aan Bep & Anton. 
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Anton: 

Het bieden West  Oost 
Na:  1  1  

bied ik 2SA    (18-19 met een sans kaart)  

 
Maar daarna moet oost wel onderzoeken of je een 4-4 fit in harten 

hebt. Want ook al heeft partner een of meerdere plaatjes in 
schoppen, waarom zou je niet gewoon in je 4/4 fit harten spelen?  

Ook als je 3SA maakt, levert een hartencontract wellicht een 
of meerdere extra slagen op. Niet onbelangrijk in paren. 

Hoe je de mogelijkheid van een fit in harten probeert te 
ontdekken is een kwestie van afspraak. Bep en ik spelen na het 

18-19-2SA-rebid 3 als relay. 

3 is bij ons 5 ruiten + 4 harten, maar een hand waarmee 

partner zonder fit in harten met wel een fit in ruiten met 4 over 

3SA mag/moet gaan.  

Dus als het alleen gaat om 3SA of 4, bieden we de 3 relay. 

 

Speelplan 4 

Zit je in 4, dan is het knap lastig wat te doen na een troefstart. 

Dat de tegenpartij geen klaveren uitkomt, geeft te denken want 
dat lijkt in het biedverloop de normale uitkomst. Dat lijkt erop te 

duiden dat A bij zuid zit. Duik je de eerste harten en is die voor 

de heer, dan ben je na een klaverenswitch meteen down. (Tenzij 

noord een kleintje speelt. Dan kun je duiken.) 

Daarom zou je in de eerste slag A kunnen nemen om op de hoge 

schoppen twee klaveren af te gooien. 

Maar ja, dan dreig je van alle kanten troefkort te worden. Er zit 
helaas niets anders op. Nu maar hopen dat de troeven 3-3 zitten. 

 
Meningsverschil: uitkomst- of openingsdoublet? 

 

Allereerst wil ik je danken voor de mooie uitleg over speelfiguren die ik 
onlangs ontdekte. Bridge Training 748 van 3 mei 2018. Ligt op tafel om 

af en toe nog in te zien, haha. 

 
Hoewel ik al 75 ben en mijn partner 77, vinden wij dat we niet te oud 

zijn om te leren.  
 

Het meningsverschil betreft het volgende: 
De tegenpartij opent conventioneel 2, met als uitleg: sterk of zwak.  

Mijn partner volgt met doublet. 
Zij ‘winnen’ het bieden. Ik kom uit, maar… niet met klaveren. 

 
Mijn partner is van mening dat hij een uitkomstdoublet gegeven heeft. 

Ik ben van mening dat dit een openingsdoublet is, omdat je anders niet 
meer een opening in de 2e of 4e hand kunt aangeven. 

Laat s.v.p. jouw licht schijnen over ons verschil van mening. 
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 Rob: 

Leuk dat je nog steeds geniet van mijn oude speelfiguren. Die techniek 
blijft inderdaad actueel . 

Ik ben het helemaal met je eens: in deze situatie gaat de voorkeur uit 

naar de informatieve betekenis.  
Als openaar inderdaad sterk is, zal die waarschijnlijk de leider worden 

en dus moet jouw partner uitkomen. En die heeft zijn eigen doublet niet 
nodig om te weten dat hij klaveren wil spelen…  

 
 


