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                                                     Nr. 856  6 december 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) 

 

Dansen met Sansen 

 

Tip voor heren tijdens een echtelijke discussie 

Neem ongemerkt de leiding: vraag je partner ten dans! 

 

Bij deze Training hoort de speciale bijlage: Minicursus SA-dans leiderschap! 
 

Als je die vooraf doorneemt, verhoog je de kans dat je de drie SA-dansen van deze 
aflevering heelhuids afrondt. Ik wens je een zeer aangename dans. 

 

Dans 1  V B 10 

 4 3 2 

 V B 10 9 8 7 

 2 

  
 A 3 2 

 A H 10 9 

 A H 

 V B 10 9 

 
Na 2SA – 3SA speel jij als zuid 3SA. 

 
West start met 5 (kleintje belooft plaatje), oost speelt 4 bij.   

 
Welke aanpak voelt voor jou het best? 

a. Je wint de uitkomst met V en speelt dan 2 naar 9. 

b.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan ruiten. 

c.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan klaveren. 

d.  Je wint de uitkomst met A. 
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Dans 1 Overpeinzing 

 
 V B 10 

 4 3 2 

 V B 10 9 8 7 

 2 

 H x x x (x)      x x (x) 

 A 3 2 

 A H 10 9 

 A H 

 V B 10 9 

 

Na 2SA – 3SA speel jij als zuid 3SA. 
 

West start met 5 (kleintje belooft plaatje), oost speelt 4 bij.   

 

Welke aanpak voelt voor jou het best? 
a.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan 2 naar 9. 

b.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan ruiten. 

c.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan klaveren. 

d. Je wint de uitkomst met A. 

 
 
Je telt vijf vaste slagen: A, AH en AH. 

 
Vervelend dat je over de zes hoogste ruiten beschikt, maar dat je ze niet alle 

zes achter elkaar kunt maken. Daarom tel je slechts twee vaste ruitenslagen. 
 

Als je dummy’s ruiten wél kunt bereiken, is je contract veilig. Dus gooi je al je 

energie op een brug naar dummy.  
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Dans 1 Dansroute 

 V B 10 

 4 3 2 

 V B 10 9 8 7 

 2 

 H x x x (x)      x x (x) 

 A 3 2 

 A H 10 9 

 A H 

 V B 10 9 

 
Na 2SA – 3SA speel jij als zuid 3SA. 

 
West start met 5 (kleintje belooft plaatje), oost speelt 4 bij.   

 
Welke aanpak voelt voor jou het beste? 

a.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan 2 naar 9   = 0 punten 

b.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan ruiten    = 0 punten 

c.  Je wint de uitkomst met V en speelt dan klaveren   = 0 punten 

d.  Je wint de uitkomst met A      = 3 punten 

 
 

Door even de beroemde Hollandse zuinigheid te vergeten, en de eerste slag  
–  ogenschijnlijk onnodig – te winnen met A, verzeker je je van een brug 

naar dummy! Na A speel je A, H en dan 2. West mag kiezen of hij deze 

slag wel of niet meteen wint met H. Duikt hij, dan pak je meteen vier 

ruitenslagen op. En als west zijn H direct legt, steek je later met 3 naar 

dummy over. 

 
Gun je daarentegen de eerste slag aan dummy, dan houd je in je hand A3 

over. 3 is dan een prooi voor west, waarna dummy’s ruitenkwartet compleet 

onbereikbaar is en je SA-contract zeer waarschijnlijk het loodje legt. 
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Dans 2  A H V 

 H V 2 

 4 3 2 

 H 4 3 2 

  
 4 3 2  Zuid  Noord 

 A 3 2  1SA  4* (Vraagt azen, voor slem in kleur:4SA) 

 A H 6 5  4SA (3) 6SA 

 A V 10  pas 

 

West opent de aanval met B. Die is voor dummy’s A. 

 
En dan? 

 
a.  2 naar 5. 

b.  2 naar A., H, ruiten na. 

c.  2 naar 10. 

d.  2 naar A; 3 naar H; 2 naar 10. 

e.  2 naar A; V; 10 naar H. 
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Dans 2 Overpeinzing 

 
 A H V 

 H V 2 

 4 3 2 

 H 4 3 2 

  
 4 3 2  Zuid  Noord 

 A 3 2  1SA  4* (vraagt azen) 

 A H 6 5  4SA (3) 6SA 

 A V 10 

 
West opent de aanval met B. Die is voor dummy’s A. 

 
En dan? 

 
a.  2 naar 5. 

b.  2 naar A, H, ruiten na. 

c.  2 naar 10. 

d.  2 naar A; 3 naar H; 2 naar 10. 

e.  2 naar A; V; 10 naar H. 

 
 

Je hebt elf vaste slagen: AHV, AHV, AH en AHV. 

 

Zowel de klaveren- als de ruitenkleur kan goed zijn voor de levensreddende 
twaalfde slag. 

 
Ruiten levert alleen een extra slag op als de ontbrekende ruiten 3-3 zitten: 

dan is je vierde ruiten immers goed voor de extra slag. 

 
Klaveren levert een extra slag op als je B valt onder AH, je met succes 

snijdt op B, óf met de ontbrekende klaveren 3-3.  

 

Het is natuurlijk uiterst irritant als je down gaat en andere leiders wel hun 
contract winnen omdat ze voor een andere kans kozen. 

 
Daarom verpak je het liefst zoveel mogelijk kansen in je speelplan. Je weet 

dat je maar één slag mag verliezen. Die wetenschap maakt de volgorde 
waarin je je kansen uitspeelt van groot belang.  

Als daar een kleur bijzit waarin je je tegenstanders een slag moet gunnen 
voordat je zelf je extra slag kunt maken, moet je je afvragen of je wel of juist 

niet met die kleur moet beginnen. 
 

Tot zover mijn overpeinzing.  
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Dans 2 Dansroute 

 
 A H V 

 H V 2 

 4 3 2 

 H 4 3 2 

 B 10 9     V 8 7 

 B 7 6 5     9 8 

 4 3 2   

 A 3 2   

 A H 6 5   

 A V 10 

 
West opent tegen jouw 6SA-contract de aanval met B.  

Die is voor dummy’s A. 

 

En dan? 
 

a.  2 naar 5      = 4 punten 

b.  2 naar A, H, ruiten na   = 1 punt 

c.  2 naar 10      = 0 punten 

d.  2 naar A; 3 naar H; 2 naar 10 = 1 punt 

e.  2 naar A; V; 10 naar H   = 2 punten 

 
 
Tip! Probeer eerst de kans waarbij je de tegenstanders een slag moet gunnen 

voordat je zelf de extra slag kunt oppakken. Geef de eerste (of tweede) ruiten 
weg (speelwijze a). Als oost en west daarna allebei bekennen in de derde 

ruitenslag, is je extra slag geboden. 
 

Beginnen met A en H (speelwijze b), en dan een ruiten weggeven, gaat 

fout als de ruiten 4-2 zitten. De winnaar van de derde ruitenslag maakt dan 
ook meteen de volgende ruiten. Extra vervelend als de klaveren wel een extra 

slag opleveren. 
 

Nadeel van eerst A, V en H spelen, óf na H de snit op B: als de 

ontbrekende klaveren tegenzitten, kun je de ruitenkans niet meer nemen. Na 

een mislukte klaverensnit (speelwijze c en d) ga je dan zeker down, omdat je 
na die klaverenverliezer in ieder geval ook een ruitenslag verliest. En in een 

6SA-contract mag je maar één slag verliezen… 
 

Koos je voor speelwijze e (eerst de drie hoge klaveren slaan), dan loop je het 
risico dat - als die 4-2 zitten - de winnaar van de ruitenslag ook de vierde 

klaveren heeft en die slag meepikt. Zoals het spel nu verdeeld zit, kom je met 
de schrik vrij als oost (na drie klaverenslagen) de ruitenslag wint… 
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Dans 3  3 2 

 4 3 2 

 A 10 9 8 7 

 4 3 2 

  
 A H V  Zuid   Noord 

 A V 4  2* (sterk)  2* (belooft niets in ruiten) 

 V B 6  2SA (23-24) 3SA 

 H V 10 5  pas 

 

West komt uit met 8. 

De tweede slag speel je V voor, west speelt H bij; voor dummy’s A. 

Hoe speel je verder? 

 
a.  2 naar V. 

b.  7 naar B en alle overige ruiten. 

c.  2 naar H. 

d.  2 naar 10. 
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Dans 3 Overpeinzing 

 
 3 2 

 4 3 2 

 A 10 9 8 7 

 4 3 2 

  
 A H V  Zuid   Noord 

 A V 4  2 (sterk)  2 (kan zeer zwak zijn) 

 V B 6  2SA (23-24) 3SA 

 H V 10 5  pas 

 
West komt uit met 8. 

De tweede slag speel je V voor, west speelt H bij; voor dummy’s A. 

Hoe speel je verder? 

 
a.  2 naar V. 

b.  7 naar B en alle overige ruiten. 

c.  2 naar H. 

d.  2 naar 10. 
 

  

Wat een heerlijk begin! Je telde vijf vaste slagen (AHV, A en A). Omdat 

H meteen verscheen, kun je daar vier extra ruitenslagen aan toevoegen. 

 

En wat nu? Gewoon binnenhalen? Nee hè! Ook/juist als je contract veilig is, 
zoek je naar extra slagen. 
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Dans 3 Dansroute 

 
 3 2 

 4 3 2 

 A 10 9 8 7 

 4 3 2 

 B 6     A 9 8 7 

 A H V   

 A V 4   

 V B 6   

 H V 10 5   

 

West komt uit met 8. 

De tweede slag speel je V voor, west speelt H bij; voor dummy’s A. 

Hoe speel je verder? 
 

a.  2 naar V     = 1 punt 

b.  7 naar B en alle overige ruiten = 0 punten 

c.  2 naar H     = 3 punten 

d.  2 naar 10     = 2 punten 
 

  

Je contract is inderdaad veilig. Toch scoor je een nul als jij 3SA C noteert en 
de andere leiders 3SA+1 of +2. Zoek naar extra slagen! Snijden op H kan 

één extra slag opleveren. Maar als de heer mis zit, en west gaat door met 
harten, blijft het waarschijnlijk bij 3SA C.  

 

Je kunt beter op de klaveren afgaan (speelwijze c en d). Met A bij oost 

levert dat gegarandeerd twee extra klaverenslag op als je twee keer vanuit 

dummy een kleine klaveren naar HV speelt (speelwijze c). De positie van B 

maakt dan niet uit: die valt misschien zelfs vanzelf, waardoor 10 ook een 

graantje meepikt. Daarom heeft 2 naar H de voorkeur boven 2 naar 10 

(speelwijze d).  

Daar moet je wel meteen mee beginnen, dus direct na de slag met A! De 

reden daarvoor is dat je daarna nog maar één keer bij dummy komt en je 

twee keer vanuit dummy klaveren moet spelen als oost niet meteen zijn A 

neerlegt. Na dummy’s laatste ruitenslag speel je voor de tweede keer 

klaveren. En wat nu als A verkeerd zit? Dan win je in ieder geval één 

klaverenslag en maak je 3SA +1. Die zekerheid heb je niet als je voor de 

hartensnit gaat. 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor SA-dansleiderschap. 
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Lezers mailen 

 
Goed alerteren is lastig te leren 
 

Beste Roberto, graag willen wij jouw mening over het volgende: 

  
SA-bod 

Stel, men is een verwoed SA-speler. Zodra het maar even kan, zet 
men de bieding door naar een SA-contract. 

Is het alerteerplichtig, als partner opent met bijvoorbeeld 1 en men 

ondanks een 4-kaart hoog daarop direct 1, 2 of zelfs 3SA biedt? 

Dit staat op de systeemkaart: 
  

We spelen de 4e kleur 
Nu lees ik in het BBS-boekje van de NBB dat je de 4e kleur ook op  

1-niveau kan spelen. Dat wordt zelfs min of meer aanbevolen. 
Is het dan niet alerteerplichtig, als op 1-niveau de 4e kleur wordt 

geboden, ook als men dat niet op 1-niveau speelt? 
 

Als over dat bod een uitleg wordt gevraagd is dat dan een onzinnige 

vraag, ook al is men van mening dat er anders een mogelijke fit in  

gemist kan worden? 

  
We zijn zeer benieuwd naar jouw altijd zo briljante uitleg. 

 
Rob: 

Ondanks mijn onmetelijke bescheidenheid, had ik niet de kracht om de 
laatste zin te wissen… 

 
Ik schrik van je compliment over mijn uitleg. Want daarmee prikkel je 

mijn WL-vrienden mijn antwoord extra kritisch tegen het licht te 

houden...  
 

Over het SA-bieden  
Als je kunt vermoeden dat de tegenstanders door een SA-bod geen 

hoge 4-kaart verwachten, is dat SA-bod alerteerplichtig, met de uitleg: 
‘Sluit een hoge 4-kaart niet uit.’  

 
Over de 4e kleur  

Elk bod dat geen interesse/lengte in die kleur belooft, is alerteerplichtig.  
Dat geldt dan dus ook voor het vierde kleur-bod van 1. Er zijn ook 

paren die na 1-1-1: 2 als vierde kleur spelen. 1 is dan echt. 
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Wie heeft gelijk? 
 

(partner)   (ik) 
West    Oost  Mijn oosthand 

1             2   

3SA       

               

               

      11 punten 
      Mijn punten zitten in klaver en schoppen 

 
Ik bied de langste kleur eerst. Dan weet mijn partner ook meteen mijn 

kracht (10+) dacht ik. Mijn schoppen bied ik in mijn tweede beurt, dacht ik.  
 

Maar nee, partner biedt gelijk 3SA. Achteraf blijkt dat ie ook een 4-kaart 

schoppen heeft!  
 

Hij vindt dat je iedere kleur op één niveau niet mag overslaan. Ik ben van 
mening dat dat alleen opgaat als je 6-10 hebt. Eigenlijk is de klaverbieding 

een soort mancheforcing, dacht ik. Partner had 18 of 19 punten.  Volgens 
mij had-ie gewoon reverse kunnen bieden.  

 
Nou, met belangstelling zie ik je antwoord tegemoet.   

 
Rob: 

Het liefst geef ik jullie allebei gelijk, maar helaas… Ik ben het niet eens 

met je partner, maar… ook niet met jou. 
 

Met 10-11 punten staat voor oost de manche nog niet vast. Want met 
minimale openingskracht zonder (-)fit is een manchecontract te riskant. 

Als partner west 12-14 punten heeft, mag hij na het bijbod van 2 geen 

2 bieden, omdat hij daarmee extra kracht belooft (reverse). Zonder extra 

kracht zal west 2, 2SA of 3 bieden. Als jij dan in je tweede beurt je 

schoppenkleur biedt, is dat mancheforcing. En dat is te riskant. Na 

partners 2SA zou je dan 3 moeten bieden. Heel vervelend als partner 

géén schoppenkwartet mee heeft. 

 
Bied daarom in je eerste beurt 1. Met zijn 18-19 punten en 4-kaart mee, 

maakt partner daar dan zonder blikken of blozen 4 van. 

 

Tot nu toe heeft je partner dus gelijk. Maar… met 13+, of met een mooie 
12-punter, mag je wél eerst je klaveren bieden, omdat de gezamenlijke 

kracht dan wél voldoende zal zijn voor een verantwoord manchecontract, 
ook met minimale openingskracht bij partner west. 


