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                                                                      Nr. 876  2 mei 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) 

 

Een leuk troefspel 
 
Tijdens een van de inmiddels vele dinsdagmiddagstepbridgeviertallengevechten 

‘Mokum-Haarlem’ kwam een leuk spel voor. Ik start met de oorspronkelijke 
spelverdeling. De spellen 2, 3 en 4 zijn zelfgemaakte varianten. 

 
Vooraf spuit ik nog even wat olie in het troefspeelplan. 

 

1 Verlieskaarten zoeken 
 Je speelt een troefcontract. Dus zoek je allereerst naar kaarten waarmee je een 

slag kunt verliezen. 
 Verlieskaarten zoek je vanuit je eigen hand, of vanuit de hand van dummy.   

Tip: zoeken gaat meestal ‘t gemakkelijkst vanuit de hand met de meeste 
troefkaarten.  

 
2 Verliesslagen voorkomen 

Met een bijkleur die ongelijk van lengte* is:  
o Lage kaarten aan de langste kant van een bijkleur kun je aftroeven. 

o Op hoge kaarten aan de langste kant kun je ‘verlieskaarten’ in andere 
kleuren opruimen. 

 
Met een bijkleur die in beide handen gelijk van lengte is: 

o Snijden in die kleur. 

o Daarmee de tegenstander op het juiste moment aan slag brengen, zodat 
die in een vork moet spelen, of in een dubbele renonce. 

 

*Bijkleur ongelijk van lengte 

Een bijkleur die ongelijk is van lengte, geeft vaak een groot voordeel in een 
troefcontract. Een 4-4-fit troef, met daarnaast een 5-3-fit in een bijkleur, 

levert daardoor vaak minstens één slag meer op. 
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Spel 1 
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 H B 10 3 2 

 V B 4 3 2 

 10 3 2 

 - 

  
 V 

 5 

 A H V 9 8 7 6 5 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met 9, dummy V, voor oosts H.  

De tweede slag speelt oost A.  

 
Wat doe je in de 2e slag? 

a. Ik speel V bij. 

b. Ik troef A met 5 en troef klaveren 

c. Ik troef A met 5 en speel schoppen 

d. Ik troef A met A en troef klaveren 

e. Ik troef A met A, haal alle troeven op en speel schoppen 
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Spel 1 Overpeinzing 
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 H B 10 3 2 

 V B 4 3 2 

 10 3 2 

 - 

  
 V 

 5 

 A H V 9 8 7 6 5 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met 9, dummy V, voor oosts H.  

De tweede slag speelt oost A.  

 
Wat doe je in de 2e slag? 

a. Ik speel V bij. 

b. Ik troef A met 5 en troef klaveren 

c. Ik troef A met 5 en speel schoppen 

d. Ik troef A met A en troef klaveren 

e. Ik troef A met A, haal alle troeven op en speel schoppen

 
 

Stap 1 
Meteen na het zien van dummy’s kaarten, dus vóórdat je dummy laat 

bijspelen, stelde je je speelplan op. 
 

Alle bijkleuren zijn ongelijk van lengte. Daardoor kan het je gemakkelijk 
gaan duizelen. Je hoofd zal snel rustiger worden als je alleen maar kijkt 

naar de hand met de meeste troefkaarten: de zuidhand in dit spel. 
 

Dan zie je ‘alleen’ V, 5, 3 en 2 als verlieskaarten.  

 

De twee klaververlieskaarten kun je in dummy troeven. Aangezien ook 
de schoppenkleur ongelijk van lengte is, en je daarvan alleen A mist, 

kan - in plaats van aftroeven - ook het opruimen van 3 en 2 op 

dummy’s schoppen een optie zijn. 
 

Uiteraard probeer je ook nog even OW te doorgronden. Oost belooft 
met zijn 1-opening minstens een 5-kaart harten. Minstens, dat zou 

dus ook een 6-kaart kunnen zijn… 
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Spel 1 Speelplan 
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 H B 10 3 2 

 V B 4 3 2 

 10 3 2 

 - 

  
 V 

 5 

 A H V 9 8 7 6 5 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met 9, dummy V, voor oosts H.  

De tweede slag speelt oost A.  

 
Wat doe je in de 2e slag? 

a. Ik speel V bij         1 punt 

b. Ik troef A met 5 en troef klaveren     0 punten 

c. Ik troef A met 5 en speel schoppen     0 punten 

d. Ik troef A met A en troef klaveren     0 punten 

e. Ik troef A met A, haal alle troeven op en speel schoppen  3 punten 

 
 

Neem geen enkel risico: troef A met A - west zál maar één hartenkaart 

hebben en jouw lage aftroever overtroeven. Dan ben je down als west 

schoppen naspeelt… Haal alle troeven op en speel dan schoppen (speelwijze 
e). V neem je over met H. Zolang OW A in hun zak houden, ga jij met 

schoppen door. Daarop gaan je klaveren de deur uit. 
 

Je mist maar twee troeven. Als die 2-0 zitten, trek je twee keer troef. Dummy 
houdt dus minstens één troefkaart over. Dat is uitermate prettig. Stel dat OW 

meteen de eerste schoppenslag pakken met hun A. Dan kun je met een 

klaverenaftroever naar dummy oversteken, en op de volgende hoge schoppen 

je andere klaveren opruimen. 
 

Deze speelwijze geeft overigens ook een kans op een overslag…  

Als de twee ontbrekende troeven 1-1 zitten, troef je 2 in dummy; op B 

ruim je V op, dan speel je H voor, waarop je 3 opruimt als oost een lage 

schoppen bijspeelt. Met A bij oost, niet onwaarschijnlijk vanwege zijn 

openingsbod, geef je dan geen slag meer af: 5+1.  
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Spel 2 
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 6 5 4 3 2 

 V B 4 3 2 

 4 3 2 

 - 

  
 V 

 5 

 A H V B 8 7 6 5 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met 9, dummy V, voor oosts H.  

De tweede slag speelt oost A. 

 
Wat is de beste aanpak? 

a.  V opruimen; oost mag deze slag winnen  

b.  A troeven met 5, 2 troeven 

c.  A troeven met 5, één keer troefspelen, ook als de troeven 2-0 zitten 

d. A troeven met 5, twéé keer troefspelen als de troeven 2-0 zitten 

e.  A troeven met A, 2 troeven 

f.  A troeven met A, één keer troefspelen, ook als de troeven 2-0 zitten  

g.  A troeven met A, twéé keer troefspelen als de troeven 2-0 zitten 
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Spel 2 Overpeinzing  
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 6 5 4 3 2 

 V B 4 3 2 

 4 3 2 

 - 

  
 V 

 5 

 A H V B 8 7 6 5 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met 9, dummy V, voor oosts H.  

De tweede slag speelt oost A. 

 
Wat is de beste aanpak? 

a.  V opruimen; oost mag deze slag winnen  

b.  A troeven met 5, 2 troeven 

c.  A troeven met 5, één keer troefspelen, ook als de troeven 2-0 zitten 

d. A troeven met 5, twéé keer troefspelen als de troeven 2-0 zitten 

e.  A troeven met A, 2 troeven 

f.  A troeven met A, één keer troefspelen, ook als de troeven 2-0 zitten  

g.  A troeven met A, twéé keer troefspelen als de troeven 2-0 zitten 

 
 

Net als in spel 1 zie je vier zuidelijke kaarten die een slag kunnen verliezen: 
V, 5 en de twee kleine klaveren. 

 
Oost was zo vriendelijk je – met zijn 1-opening – te waarschuwen dat hij  

minstens een 5-kaart harten in handen heeft. Dat betekent dat wests vinger 
al losjes om de aftroeftrekker ligt… 

 
Je weet ook dat OW twee troeven hebben uit de ‘midden categorie’: 10 en 

9. 

 

En je ziet dat door het voorspelen van A, dummy’s B tot hoogste harten 

promoveert. 
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Spel 2 Speelplan West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 6 5 4 3 2 

 V B 4 3 2 

 4 3 2 

 - 

  
 V 

 5 

 A H V B 8 7 6 5 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met 9, dummy V, voor oosts H.  

De tweede slag speelt oost A. 

 
Wat is de beste aanpak? 

a.  V opruimen; oost mag deze slag winnen  

b.  A troeven met 5, 2 troeven 

c.  A troeven met 5, één keer troefspelen, ook als de troeven 2-0 zitten 

d. A troeven met 5, twéé keer troefspelen als de troeven 2-0 zitten 

e.  A troeven met A, 2 troeven 

f.  A troeven met A, één keer troefspelen, ook als de troeven 2-0 zitten  

g.  A troeven met A, twéé keer troefspelen als de troeven 2-0 zitten 

 

a = 1 punt; b, c en d = 0 punten; e en f = 2 punten; g = 1 punt 

 
 

Eén hartenslag verloor je al. En daar komt gemakkelijk een schoppenverliezer 
bij. Als je A laag troeft, en oost hééft een 6-kaart harten, dan troeft west 

over, speelt schoppen na en je bent al down voordat je weer aan slag komt. 
Speelwijzen b, c en d vallen af. Je moet dus hóóg troeven! 

 
Als je tweemaal troef speelt (speelwijze g), kun je maar één klaveren 

troeven. Geen kans op een overslag. Wel kun je dan op dummy’s B een 

klaveren of V opruimen, daarom toch 1 puntje. 

 
Speel je éénmaal troef (speelwijze f), en de twee ontbrekende troeven vallen, 

dán kun je een overslag maken: troef 2, ruim op dummy’s B V op, troef 

harten in de hand en troef 3.  

 
Deze kans op een overslag is de reden dat je oost liever niet zijn A een slag 

laat winnen door V op te ruimen (speelwijze a). 

 

Maar het kan eenvoudiger, met speelwijze e; na de getroefde 2: met troef 

terug naar de hand, 3 getroefd en op de (hoge) B ruim je V op. 
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Spel 3 
Oost gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  doublet 

3  pas  pas  4 

pas  5  pas  pas 

pas 

 H 10 8 

 H 3 

 8 7 6 5 4 3 

 3 2 

  
 V 9 7 

 A 2 

 A H V B 10 9 

 A 4 

  

 West start met H tegen jouw 5-contract. 

 

Hoe probeer je dit mooie contract te maken? 
 

Ik win de slag met A, sla A en speel dan: 

a. V voor 

b. 7 naar H 

c. 7 naar 10 

d. A, 2 naar H, 3 naar 4 

e. 4 

f.  Ik duik, west mag de eerste slag winnen met zijn H 
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Spel 3 Overpeinzing 
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  doublet 

3  pas  pas  4 

pas  5  pas  pas 

pas 
 H 10 8 

 H 3 

 8 7 6 5 4 3 

 3 2 

  
 V 9 7 

 A 2 

 A H V B 10 9 

 A 4 

  
 West start met H tegen jouw 5-contract. 

 
Hoe probeer je dit mooie contract te maken? 

 

Ik win de slag met A, sla A en speel dan: 

a. V voor 

b. 7 naar H 

c. 7 naar 10 

d. A, 2 naar H, 3 naar 4 

e. 4 

f.  Ik duik, west mag de eerste slag winnen met zijn H 

 
 

In schoppen tel je één zekere verliesslag (A) en een tweede als je niet over 

de juiste tegenspeler snijdt op B.  

Jammer dat west uitkomt in klaveren; een schoppenuitkomst zou veel 

fijner zijn, omdat je dan altijd twee schoppenslagen maakt.  
Daarnaast reken je op een zekere verliesslag in klaveren. 

 
Helaas heb je geen bijkleur die ongelijk is van lengte: in beide handen heb je 

evenveel schoppen, harten en klaveren. Er valt daardoor niets af te troeven, 
of een verlieskaart op te ruimen op een andere bijkleur. 

 
Wat blijft er dan over? 

Wat ik mij kan herinneren van pagina 1… is: snijden óf… de tegenspelers 

dwingen in een bepaalde kleur voor te spelen. 
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Spel 3 Speelplan 
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  doublet 

3  pas  pas  4 

pas  5  pas  pas 

pas 
 H 10 8 

 H 3 

 8 7 6 5 4 3 

 3 2 

  
 V 9 7 

 A 2 

 A H V B 10 9 

 A 4 

  
 West start met H tegen jouw 5-contract. 

 

Hoe probeer je dit mooie contract te maken? 
 

Ik win de slag met A, sla A en speel dan: 

a. V voor         = 0 punten 

b. 7 naar H        = 0 punten 

c. 7 naar 10        = 0 punten 

d. A, 2 naar H, 3 naar 4     = 2 punten 

e. 4          = 0 punten 

f. Ik duik, west mag de eerste slag winnen met zijn H = 0 punten 

 
 
Wat vaststaat, is dat je in schoppen én in klaveren in ieder geval één slag zult 

verliezen. Als je ook een slag verliest aan B, ben je down. Je moet óf over 

de juiste speler op B snijden, óf ervoor zorgen dat OW in schoppen 

voorspelen. Dat laatste zullen ze beslist niet spontaan doen, dus help je ze 
een handje met speelwijze d! Omdat je ze pas (met 4) aan slag brengt 

nádat je twee keer harten speelde, moeten ze na hun klaverfeest wel in 
schoppen terugspelen. Dan kun je nooit een slag verliezen aan B. En als ze 

in harten of klaveren terugspelen (in de dubbele renonce), dan troef je in de 
ene hand en ruim je in de andere hand een schoppen op. Ook dan verlies je 

maar één schoppenslag! Dus altijd 5C.  
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Spel 4 
Oost gever / allen kwetsbaar 

 
W est  Noord Oost  Zuid 

    1  5 

pas  pas  pas 

 
 H 10 2 

 V B 3 2 

 4 3 2 

 H 5 4 

  
 V B 

 - 

 H V B 10 9 8 7 6 

 A 3 2 

 
Tegen jouw 5-contract start west met V. 

 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 

a. Ik win de slag in dummy en speel schoppen. 
b. Ik win de slag in dummy en speel troef. 

c. Ik win de slag in de hand en speel schoppen. 
d. Ik win de slag in de hand en speel troef. 
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Spel 4 Overpeinzing  
 

Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas 
 

 H 10 2 

 V B 3 2 

 4 3 2 

 H 5 4 

  
 V B 

 - 

 H V B 10 9 8 7 6 

 A 3 2 

 

Tegen jouw 5-contract start west met V. 

 

Hoe probeer je je contract te maken? 

 
a. Ik win de slag in dummy en speel schoppen. 

b. Ik win de slag in dummy en speel troef. 
c. Ik win de slag in de hand en speel schoppen. 

d. Ik win de slag in de hand en speel troef. 

 
 
Tel je ook drie mogelijke verliesslagen? Ik ook: A, A en een slag in 

klaveren. 
 

De verliesslagen aan de twee ontbrekende azen kun je niet voorkomen. Dus 
kijk je vooral naar de dreigende klaverenverliezer én naar de andere bijkleur, 

die ongelijk is van lengte…  
 

Je hebt alle hoge schoppen, A uitgezonderd. Daardoor zou je voorzichtig 

kunnen denken aan het opruimen van een klavertje in de derde 

schoppenslag… 
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Spel 4 Speelplan  
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  5 

pas  pas  pas     H 10 2 

 V B 3 2 

 4 3 2 

 H 5 4 

  
 V B 

 - 

 H V B 10 9 8 7 6 

 A 3 2 

Tegen jouw 5-contract start west met V. 

 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
a. Ik win de slag in dummy en speel schoppen  = 0 punten 

b. Ik win de slag in dummy en speel troef  = 1 punt 
c. Ik win de slag in de hand en speel schoppen  = 3 punten 

d. Ik win de slag in de hand en speel troef  = 0 punten 

 
 

Vaak moet je in een troefcontract beginnen met het ophalen van de 
ontbrekende troeven. In dit spel moet je die oerdrang echter beslist 

onderdrukken! 
Wie begint met troefspelen (speelwijze b en d) gaat namelijk kansloos down. 

OW winnen die slag met troefaas en hervatten hun klaverenaanval. 
Zodra ze dan wéér aan slag komen (met A), pakken ze hun derde 

slag, jouw downslag, in klaveren! 
 

Daarom moet je de tweede slag onmiddellijk schoppen spelen (speelwijze a 
en c).  

Je gunt OW hun slag met A – een sigaar uit eigen doos omdat ze met 

die kaart altijd een slag zullen maken. Als ze dan na A doorgaan met 

klaveren, ruim jij op dummy’s laatste hoge schoppen een zuidelijke 
klaveren op. 

 

Maar… dummy’s derde schoppenkaart moet wel bereikbaar zijn. Dat is geen 
probleem als OW meteen de eerste schoppenslag pakken. Je hebt echter een 

groot probleem als OW de eerste schoppenslag duiken en A pas in de 

tweede schoppenslag verschijnt. Dan kun je alleen bij dummy’s verlossende 

schoppen als dummy ook nog H heeft. Daarom moet je de uitkomst in de 

hand winnen met A (speelwijze c). 

  
Je totaalscore is je rapportcijfer voor: Geduchte tegenspeler! 
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Lezers mailen 

 
Wel of niet Stayman? 
 

Noord gever / Allen kwetsbaar 

 
 A V 9 8 

 H 9 7 2 

 9 2 

 8 6 2 

 10 4      7 5 3  

 8 6 4 3      A V B 10 

 8 5 3      A 7 6 

 B 9 4 3      H V 10 

 H B 8 6 

 5 

 H V 10 8 4 

 A 7 5 

 

 (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

  pas  1SA  pas 
pas  pas 

 

1SA ging -1: 27,50% 
 

Mijn partner vond dat ik zwakke Stayman had moeten bieden met mijn 
hand. 

Ik ben een andere mening toegedaan: met een 2-kaart schoppen vind ik 
dat niet verantwoord. 

Wil jij hier een helder licht over laten schijnen? 
In 't veld is 1SA diverse malen gemaakt en 2 (met open kaarten een 

makkelijke conclusie) ging ook 1 down. 

 

Rob: 

Met dit ‘westvuilnis’ pas ik ook. Openaar zal maar 2 antwoorden… 

 

Als je wests klaveren met de schoppen verwisselt, dus een westhand met 
twee hoge 4-kaarten en een 3-kaart ruiten, pleit ik wel voor 2 Stayman, 

om daarna op elk antwoord van partner te passen. 
 

We zitten dus op dezelfde fiets . 
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Hoe mooi een verfrommelde prop kan zijn… 
 

Ik heb de bridgekalender en begrijp een uitleg niet. Het betreft opgave 3 

van 5 januari.  
 

Heb de kopie van de opgave en het antwoord toegevoegd (excuses dat de 
kopie er wat rommelig uitziet, dat komt omdat mijn man de bladzijde in een 

prop in de afvalbak had gestopt).  

 
 

 
Hoe kan ik als partner begrijpen dat noord 18-19 punten heeft? Als partner 

13-14 heeft, mag hij toch ook 1SA antwoorden? Ben benieuwd naar je 
antwoord. 

 

Rob: 
Noord moet inderdaad 18-19 punten hebben voor zijn rebid van 1SA. 

De reden: zijn passende zuidpartner. Dat sluit nul punten niet uit.  
 

Dan toch met 13-14 punten nog even 1SA herbieden, heeft een hoog 
harakirigehalte. Dat is alleen verantwoord als partner zuid met zijn 

eerste bijbod minstens 6 punten belooft. 
 

Risico van 1SA bieden met 13-14 punten is dat noord dat 
waarschijnlijk gedoubleerd moet spelen en zwaar de boot ingaat. 

Al moet ik toegeven dat veel tegenstanders zo’n smakelijk hapje 
versmaden en na het 1SA-rebid toch liever doorbieden om zelf te 

spelen… Vooral minder ervaren spelers straffen dit soort 

waaghalzerij zelden af. 
 


