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                                                                      Nr. 875  25 april 2022 

 
Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 

 
Ook de rechten en plichten van elke ‘gewone’ bridger komen aan bod.  

 
We onderscheiden twee BridgeServicepakketten: 

Pakket 1: Alle Bridge Trainingen en relevant bridgenieuws 

Pakket 2: Alle Bridge Trainingen, relevant nieuws én Arbitrair 
 

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) 

 

De kunst van het tegenspel 
 

Best bijzonder dat een tegenspeler zich nog nooit heeft beklaagd over de 

discriminatie in ons edele spel: terwijl de leider ongegeneerd de kaarten van 
zijn partner mag zien, kan de tegenspeler slechts gissen naar wat zijn partner 

in handen heeft! 
 

Spel 1 

Na 1SA – 3SA komt jouw partner uit met: 
 

7 

Leider west   Dummy oost 

       H 4 3 

 V 8 2 

 A B 9 8 2 

 9 8 

Jouw zuidhand 
 9 8 7 

 A 10 3 

 7 6 5 

 7 6 5 4 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. Welke kaart speel jij? 

a. A 

b. 10 

c. 3 

 
 Ik geef een overpeinzing… 
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Spel 1 Overpeinzing 
 

Na 1SA – 3SA komt jouw partner uit met: 
 

7 

Leider west   Dummy oost 

       H 4 3 

 V 8 2 

 A B 9 8 2 

 9 8 

Jouw zuidhand 
 9 8 7 

 A 10 3 

 7 6 5 

 7 6 5 4 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. Welke kaart speel jij? 

a. A 

b. 10 

c. 3 

 
Voor veel spelers een heel lastig dilemma. En dan denk ik met name aan 

spelers die niet de Regel van elf spelen. 

 
Want wat is het geheim van de Regel van elf? 

 
 De speler die uitkomt, doet dat met zijn vierde kaart van boven. 

 Zijn partner trekt de waarde van die uitkomstkaart af van elf. 

 De uitkomst van dat sommetje is: het aantal hogere hartenkaarten dan 

de uitkomstkaart die de leider, dummy en de partner van de speler die 
uitkomt samen hebben. 

 
Concreet: 

 Noord heeft drie kaarten boven 7 (hij komt immers uit met de 4e van 

boven. 

 De uitkomst van 11 – 7 = vier. 
 De leider, dummy én zuid hebben dan samen vier kaarten die hoger 

zijn dan 7.  

 

Met deze kennis kijk je naar de kaarten die je kunt zien: die van jezelf en 

van dummy. Dan weet je ook of/hoeveel hogere kaarten de leider in 
handen heeft. Die kennis kan het vinden van het beste tegenspel (veel) 

gemakkelijker maken . 
 

Nadeel van de Regel van elf: de leider kan datzelfde sommetje maken 
waardoor hij weet hoeveel hoger kaarten zijn rechtertegenstander heeft. 

 
Uiteraard mag je ook zónder Regel van elf je keuzes maken!  
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Spel 1 De juiste kaart 
 

Na 1SA – 3SA komt jouw partner uit met: 
 

7 

 

Partner noord 
 B 10 2 

 H B 9 7 4 

 10 

 H B 10 2  

Leider west   Dummy oost 

 A V 6 5     H 4 3 

 6 5      V 8 2 

 H V 4 3     A B 9 8 2 

 A V 3     9 8 

Jouw zuidhand 
 9 8 7 

 A 10 3 

 7 6 5 

 7 6 5 4 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. Welke kaart speel jij? 

a. A  = 0 punten 

b. 10 = 4 punten 

c. 3  = 1 punt 

 
 
Ik zal deze drie spellen mijn keuzes steeds maken en toelichten met behulp 

van de Regel van elf.  
 

Aangezien je bij dummy en in je eigen hand vier hogere harten ziet dan 
partners 7, weet je dat west geen hogere harten heeft. 

 
Als je 10 speelt, kan er niets meer misgaan: je tien zal de slag winnen, dan 

incasseer je A en vervolg je met 3. Waarna partner noord de zwanenzang 

van west verzorgt… 
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Spel 2  
 

Na 1SA – 3SA komt jouw partner uit met: 
 

6 

Leider west   Dummy oost 

      H 4 3 

       A 10 4 

       A B 9 8 2 

       9 8 

Jouw zuidhand 
 9 8 7 

 V 9 5 

 H 7 6 

 7 6 5 4 

 

De leider laat dummy 4 bijspelen. Welke kaart speel jij? 

a. V   

b. 9   

c. 5   
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Spel 2 Overpeinzing 
 

Na 1SA – 3SA komt jouw partner uit met: 
 

6 

Leider west   Dummy oost 

      H 4 3 

       A 10 4 

       A B 9 8 2 

       9 8 

Jouw zuidhand 
 9 8 7 

 V 9 5 

 H 7 6 

 7 6 5 4 

 

De leider laat dummy 4 bijspelen. Welke kaart speel jij? 

a. V   

b. 9   

c. 5   

 
 

Natuurlijk trok je de waarde van de uitkomstkaart al af van 11.  

Je weet dus ook dat de leider één kaart heeft die hoger moet zijn dan 6. 

 

Partner belooft minstens één plaatje. Als hij H én B heeft, kun je het niet 

verkeerd doen. Het wordt wel interessant als hij één plaatje heeft. Want dan 

heeft de leider er ook één. 
 

Dat moet dan H zijn óf B.  

West opende 1SA - dat plaatje kan hij dus niet sec hebben. 

 
Ongeacht of west Hx heeft of Bx: hij wint altijd twee hartenslagen (met 

Bx in handen wint de leider naast A ook B óf 10). 

Wat je wilt voorkomen, is dat hij drie hartenslagen kan winnen. 

 
Om daarachter te komen, plaats je in gedachten Hx bij de leider, en daarna 

Bx. Bij de beide plaatjes probeer je je voor te stellen hoe prettig het voor de 

leider is als je wél, of juist niet, V bijspeelt. 

 
 

 
 

 

 
 

  



Bridge Training 875 25 april 2022 

 

    6 
 

Spel 2 De juiste kaart 
 

Na 1SA – 3SA komt jouw partner uit met: 
 

6 

 

Partner noord 
 B 10 2 

 B 8 7 6 2 

 10 

 H B 10 2  

Leider west   Dummy oost 

 A V 6 5     H 4 3 

 H 3      A 10 4 

 V 5 4 3     A B 9 8 2 

 A V 3     9 8 

Jouw zuidhand 
 9 8 7 

 V 9 5 

 H 7 6 

 7 6 5 4 

 

De leider laat dummy 4 bijspelen. Welke kaart speel jij? 

a. V  = 0 punten 

b. 9  = 3 punten 

c. 5  = 1 punt 

 
 
Leg 9. Daarmee voorkom je dat leider west drie hartenslagen wint als zijn 

hogere harten H is.  

 

Want… als je V bijspeelt, en hij hééft H, dan arresteert hij jou V en fileert 

daarna met succes partners B door vanuit zijn hand naar de vork A10 te 

spelen! 
 

Door 9 bij te spelen geef je geen slag weg als west B heeft. Met 9 

bijspelen kun je dus alleen maar een slag winnen.  

 
5 pakt in dit geval ook goed uit, maar als je weet dat je partner meer harten 

heeft dan jij, kun je beter standaard je laagste kaart in die kleur voor de 
oversteek bewaren. Het is heel vervelend als jouw laatste kaart een slag wint, 

want dat betekent tegelijk het eind van de hartenaanval. De harten 
‘blokkeren’ dan. Als partner noord de derde hartenslag wint, gaat het wél 

goed. Hij kan dan meteen zijn laatste twee harten in slagen omzetten. 
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Spel 3 
 West opent 2SA, waarop alle tafelgenoten passen. 

 
Partner noord komt uit met:  

 
6 

Leider west   Dummy oost 
       H 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

   Jouw zuidhand 

 A 5 4 

 B 10 9 

 B 6 5 

 V 7 6 5 

 
De leider laat dummy 2 bijspelen. 

 
Hoe probeer je het de leider zo lastig mogelijk te maken? 

a. Ik leg A en speel schoppen terug. 

b. Ik leg A en speel B voor. 

c. Ik leg A en speel 5 voor. 

d. Ik speel een kleine schoppen bij. 
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Spel 3 Overpeinzing 
 

West opent 2SA, waarop alle tafelgenoten passen. 
 

Partner noord komt uit met:  
 

6 

 

 9 8 7 6 

 8 7 6  

 A H 8 7 

 10 9  

Leider west   Dummy oost 
  V B 10     H 3 2 

 A H V     5 4 3 2 

 V 10 9     4 3 2 

 A H B 8     4 3 2 

   Jouw zuidhand 

 A 5 4 

 B 10 9 

 B 6 5 

 V 7 6 5 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. 

 

Hoe probeer je het de leider zo lastig mogelijk te maken? 
a. Ik leg A en speel schoppen terug. 

b. Ik leg A en speel B voor. 

c. Ik leg A en speel 5 voor. 

d. Ik speel een kleine schoppen bij. 

 
 
Leider west heeft drie kaarten die hoger zijn dan 6. En je hebt geen idee 

welke dat zijn. Alhoewel… dat zal niet 987 zijn, want dan heeft partner 

VB106, en was hij beslist uitgekomen met V. Datzelfde geldt voor VB96. 

 
In plaats van een overpeinzing geef ik de hand die leider west kán hebben. 

 
Kruip vooral even in de huid van de leider. Hoe probeer je (extra) slagen te 

maken? 
 

En dan terug in je eigen huid: hoe zit je de leider zoveel mogelijk dwars? 
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Spel 3 Het juiste tegenspel 
 

West opent 2SA, waarop alle tafelgenoten passen. 
 

Partner noord komt uit met:  
 

6 

 

 9 8 7 6 

 8 7 6  

 A H 8 7 

 10 9  

Leider west   Dummy oost 
  V B 10     H 3 2 

 A H V     5 4 3 2 

 V 10 9     4 3 2 

 A H B 8     4 3 2 

   Jouw zuidhand 

 A 5 4 

 B 10 9 

 B 6 5 

 V 7 6 5 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. 
 

Hoe probeer je het de leider zo lastig mogelijk te maken? 

a. Ik leg A en speel schoppen terug  = 0 punten 

b. Ik leg A en speel B voor = 0 punten 

c. Ik leg A en speel 5 voor  = 0 punten 

d. Ik speel een kleine schoppen bij = 3 punten 

 
 

Over de schoppenuitkomst kun je met deze noordhand discussiëren, maar 

door onze ‘tunnelvisie’ in deze aflevering doen we dat niet .  
 

Je weet niet welke hogere schoppen west heeft; wat je wél weet is dat 
dummy’s H een zekere slag wordt als je nu A legt… 

 
Met de harten 3-3, zal de leider graag met dummy’s vier harten een vierde 

hartenslag maken. En na die hartenslag en passant ook nog even succesvol 

snijden op V… Dat kan de leider alleen doen als hij naar dummy kan 

oversteken. Het mooie van dit spel is dat jij de sleutel hebt van dummy’s 

toegangsdeur: A! 
 

Want de enige kaart waarmee de leider zou kúnnen oversteken naar dummy 

is H. Die deur is en blijft echter hermetisch gesloten zolang jij met je A 

achter H blijft zitten.  
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Lezers mailen 

 
Mijn partner en ik verschillen van mening! 
 

Ik speel 4 met de volgende troefkaarten: 

 
Dummy:  A H 8 4 

 
Leider:  B 5 3 2 

 
We komen er op diverse sites niet uit. 

 
 Eerst AH slaan en dan klein naar B 

 Eerst A spelen en dan klein naar B  

 Of… jouw door ons over het hoofd geziene aanpak 
 

 

Rob: 
Je mist V10976. 

 
Met het slaan van AH verlies je géén hartenslag als oost of west 

Vx heeft. 

 

Als je na A, een kleintje speelt naar B, verlies je altijd een slag 

aan V.  

 
Met Vx verliest ‘A, kleintje na’, het dus van ‘AH slaan’. 

 
AH zul je altijd maken. En met de ontbrekende harten 3-2 komt daar 

altijd een derde hartenwinner bij. 
 

Het wordt pas interessant als de harten 4-1 zitten. Dan willen we toch 
graag een derde hartenslag. 

 

Met vier harten bij oost, wint B met beide speelwijzen altijd ‘zijn’ slag. 

Met V109x bij west is zuids B met beide speelwijzen kansloos. 

 
Maar… met V10xx of V9xx bij west, hoef je maar één slag te 

verliezen. 
 

Je ziet dan in de eerste hartenslag oost 9 of 10 bijspelen. 
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 A H 8 4 

 V 10 x x    9 

 B 5 3 2 

 
 

 
 A H 8 4 

 V 9 x x    10 

 B 5 3 2 

 
Speel na het vallen van 10 of 9 vanuit zuid 3 voor.  

- Als west laag bijspeelt, laat je dummy 8 leggen! 

- Als west 9 of 10 bijspeelt, win je die slag met H. Daarna speel 

je weer vanuit zuid B voor, of 5 naar 8. West zal dan maar 

één hartenslag winnen. 

 
Als je met deze verdeling was begonnen met AH, zal west twee 

hartenslagen winnen. 
 

Conclusie 

Als oost op A een lage harten bijspeelt, heb je geen dilemma. 

Omdat je met V109x bij west met beide speelwijzen twee 

hartenslagen verliest, kun je het beste ook H slaan. Extra leuk 

als V dan valt. 

 
Alleen als oost 10 of 9 bijspeelt, heb je een dilemma. Als je je 

twee hartenverliezers kunt permitteren, of een parenwedstrijd 
speelt met percentages, is ook H slaan het aantrekkelijkst. 

 
Maar speel je viertallen, en ga je down met twee hartenverliezers, 

dan steek je na A in een andere kleur over naar de hand, en 

speel je een kleine harten naar dummy’s 8!  

 
 

3: uitnodiging voor 4 of eindbod? 

 

Rob ik heb een mening verschil met mijn partner over het volgende. 

 
(ik)       (partner) 

West  Noord Oost  Zuid 
1   pas  2 (6-9) 3 

3 (15 ptn)  pas  4  pas 

 

Mijn partner biedt 4 omdat ik met 3 inviteer voor 4.  

 

Ik vind dat ik na 3 3 biedt om te spelen. 
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Als niet wordt tussengeboden, pas ik op partners bijbod van 2. Ik weet 

dat hij 6/9 punten heeft. Ik ga nu het gevecht aan om de deelscore. 

 
Wij komen er niet uit - mijn partner is docent. We maken negen 

schoppenslagen; 4 gaat min 1. 

 

Wat vinden jullie? 

 
Carolien: 

Toen ik nog niet zo lang bridge speelde, trapte ik daar ook regelmatig in, 
tot (groot) ongenoegen van mijn partner. 

Je hebt m.i. helemaal gelijk, zo weet ik nu 😇. In dit geval is het beslist 

geen invite, maar een ‘ik wil ze 3) niet laten spelen’. 3 gaat wellicht 

1 down, maar dat zij zo. Het is dus een soort ‘barrage’/preëmptief: Je 

maakt het, of het gaat 1 down, maar 2 wordt waarschijnlijk gemaakt en 

dan mág 3 1 down. 

 
Wat te doen als je wél wilt inviteren: 

a) Ben je kort in harten? Doubleer om overwaarde aan te geven. 
b) Een ander kleurtje op 3-niveau is een ‘help suit’. Partner mag naar de 

schoppenmanche gaan als de kleur van de ‘helpsuit’ bevalt. 
 

Rob: 

Als jullie doublet op 2-hoogte niet als straf gebruiken, kun je afspreken dat 
in deze situatie doublet vraagt om met meer kracht dan het minimum (van 

6-7 punten) 4 uit te bieden. 3 is dan een eindbod, het gevecht om de 

deelscore. 

 
Ook zónder tussenbod kan het nuttig zijn om (na 1 - 2) 3 te bieden 

als eindbod. Daarmee maak je het je linker tegenstander zeer moeilijk om 
in de bieding te komen. Als je op partners 2-bod past, is dat een stuk 

gemakkelijker). Zie je met wat extra openingskracht een machecontract 
wel zitten, dan bied je na partners 2-bijbod 2SA als uitnodiging voor 4.  

 
Als je de schoppenfit hebt gevonden, wil je immers een schoppencontract, 

waardoor het 2SA-rebid vanzelfsprekend iets anders vertelt/vraagt dan SA 
willen spelen. Openaar mag alleen kiezen tussen 3 en 4! 

 
 

 
   

  

 
 

 
 

 
 


