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                                                              Nr. 884 27 juni 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) 
 

Zie ook www.bridgeservice.nl  
 

Link naar de NAS: http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU 

 

 

Moet je nu wel of juist niet uitkomen met een aas? 
 

Deze vraag proberen we met vier spellen te beantwoorden. 

 
Spel 1 oost gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 A B 10 2 

 3 2 

 A B 10 2 

 4 3 2 

 
Voor welke uitkomst kies je? 

a. A 

b. B 

c. 2 

d. A 

e. B 

f. 2 

 

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Spel 1 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

    8 7 6 

 9 5 4     H V 3 

 
 A B 10 2 

 3 2 

 A B 10 2 

 4 3 2 

 

Voor welke uitkomst kies je? 
a. A 

b. B 

c. 2 

d. A 

e. B 

f. 2 

 
 

West lijkt met zijn 3SA-bod geen interesse te hebben in een hoge 4-kaart. 
Dat maakt een schoppenstart aantrekkelijker dan een ruitenuitkomst.  

 
Volgende vraag: welke schoppen geeft de grootste kans op iets moois?  

 
Om dat goed te kunnen inschatten, moet je binnen de grenzen van de 

beloofde verdelingen en kracht een beetje fantaseren over de ontbrekende 
schoppen. Ik geef hierboven een mogelijke verdeling. 
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Spel 1 De beste uitkomst 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

    8 7 6 

 9 5 4     H V 3 

 A B 10 2 

 3 2 

 A B 10 2 

 4 3 2 

 
Voor welke uitkomst kies je? 

a. A = 0 punten 

b. B = 3 punten 

c. 2 = 1 punt 

d. A = 0 punten 

e. B = 2 punten 

f. 2 = 0 punten 

 
 

De beste uitkomst is B (b) en B (e) als je voor een ruitenuitkomst kiest: de 

hoogste van een binnenserie. Leider oost kan die slag winnen met zijn heer of 
vrouw. Maar… als daarna partner noord aan slag komt en die kleur naspeelt, 

kun je achterelkaar drie slagen noteren.  
Uitkomen met het aas (a en d) is te riskant. Daarmee geef je eerder een slag 

weg dan dat je er een extra slag mee wint! 
De uitkomst met een kleintje (c en f) is vaak goed tegen een SA-contract, 

maar minder kansrijk dan uitkomen met de hoogste van een binnenserie. 
Bij de gegeven verdeling heeft de leider een dubbele opvang als zuid uitkomt 

met een aas of een kleintje. 
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Spel 2 oost gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

2  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 3 2 

 A 2 

 V B 10 9 8 

 A B 10 2 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. troef () 

b. V 

c. A 

d. B 

e. 2 
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Spel 2 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

2  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 3 2 

 A 2 

 V B 10 9 8 

 A B 10 2 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. troef () 

b. V 

c. A 

d. B 

e. 2 

 
 
Welke verdeling en kracht mag je van je partner verwachten?  

Dat kun je meestal lezen uit het bieden van je tegenstanders en uit je eigen 

kaarten. Een bekende bridgewet luidt immers: wat de tegenstanders en jij 
hebben, heeft je partner beslist niet! 
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Spel 2 De beste uitkomst 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

2  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 3 2 

 A 2 

 V B 10 9 8 

 A B 10 2 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. troef () = 0 punten 

b. V  = 0 punten 

c. A  = 2 punten 

d. B  = 0 punten 

e. 2  = 0 punten 

 
 
OW beloven samen minstens acht klaveren. Dan heeft partner noord er 

maximaal één. Dat betekent dat noord na A (c) de tweede klaveren zal 

troeven. En als de leider daarna aan slag komt, en troef speelt, leg je meteen 
je troefaas en speel je wéér klaveren, waardoor je je partner met zijn tweede 

aftroever de downslag laat verzorgen. Bij alle andere uitkomsten maakt de 
leider hoogstwaarschijnlijk zijn contract. Hij speelt onmiddellijk troef, voor 

jouw aas, waarna je wel A speelt en je partner de volgende klaveren laat 

troeven. Maar je komt daarna niet meer aan slag om hem een tweede 

aftroever te laten maken. 
 

Goed om ook nog even in te gaan op wests 2-bod. Paren die 5-kaart hoog 

spelen, adviseer ik zo’n tweede kleur NIET te bieden. Met een 3-kaart harten 

mee kun je beter meteen voor 4 kiezen, zonder de tegenstanders te 

informeren over je verdeling. Dit spel is daar een uitstekend voorbeeld van. 

Zonder de wetenschap dat partner maximaal één klavertje heeft, zou je nooit 
met je aas uitkomen. 

 
Paren die 4-kaart hoog spelen, kunnen met een 3-kaart in de openingskleur 

en voldoende kracht NIET meteen 4 bieden. Die zijn dus wél aangewezen op 

het gegeven biedverloop. 
 

Margriet: 
Als mijn partner 1 opent, bied ik liever meteen 4 met minstens een 

5 kaart harten en weinig punten. Dat maakt het de tegenstanders 
lastig om hun eventuele fit te vinden. 
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Spel 3 oost gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

2*  pas  2  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 4 3 2 

 3 2 

 3 2 

 A H 5 4 3 2 

 
Wat is jouw uitkomstkaart? 

a. A 

b. H 

c. kleine klaveren 
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Spel 3 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

2*  pas  2  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 4 3 2 

 3 2 

 3 2 

 A H 5 4 3 2 

 
Wat is jouw uitkomstkaart? 

a. A 

b. H 

c. kleine klaveren 

 
 

Dat je in veel gevallen beter niet met een enkele aas moet uitkomen, zal na 
het eerste spel duidelijk zijn. Met AH in handen is de aasuitkomst in de 

meeste spellen een stuk veiliger. 
 

Welnu, dat koningskoppel heb je ditmaal in handen…  
Om een rits klaveren te kunnen maken moet:  

- de leider of dummy maximaal een 3-kaart klaveren hebben, en  
- kun je alleen maar hopen dat je partner in een van de andere kleuren aan 

slag komt, vóórdat de leider zijn negen slagen op het droge heeft. 
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Spel 3 De beste uitkomst  
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

2*  pas  2  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
 7 6 

 10 9 8    V B 

 4 3 2 

 3 2 

 3 2 

 A H 5 4 3 2 

 

Wat is jouw uitkomstkaart? 
a. A    = 0 punten 

b. H   = 0 punten 

c. kleine klaveren = 3 punten 

Wie ‘eerst even wil kijken’ met A of H, kijkt daarna vooral op zijn neus!  

(a en b) Je kunt dan het beste ook meteen maar de andere hoge klaveren 

maken, want daarna doe je niet meer mee. 

Wie begint met een kleine klaveren (c) wint liefst vijf klaverenslagen als 
partner vóór de 8e slag aan slag komt en klaveren speelt.  

 
Siger: 

Dit spel brengt mij terug in de tijd. We speelden een viertallenwedstrijd. 
Ik had AHxxx zonder plaatje ernaast. Ik moest uitkomen tegen 3SA 

(na 1SA-3SA) en ik koos voor een kleine ruiten. Mijn maat won met V 

en zat wat verdwaasd te kijken toen hij de slag won. Gelukkig speelde 

hij ruiten terug. Die zaten bij de tegenstanders 3-3. Ze gingen 1 down. 
Met elke andere uitkomst wordt 3SA gemaakt, en dat geluk had ons 

nevenpaar aan de andere tafel, +700 voor ons viertal!  
 

  



Bridge Training 884 27 juni 2022 

 

    10 
 

Spel 4 oost gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    3SA*  pas 

pas  pas 
 

*3SA ‘Gambling’: oost heeft een onaantastbare 7-kaart (AHVBxxx) in een 
onbekende kleur, dus zeven slagen op rij. Hij hoopt met twee slagen bij zijn 

partner het 3SA-contract binnen te slepen. 
 

Jouw zuidhand 
 A B 2 

 B 10 9 8 

 B 3 2 

 7 6 5 

 

Welke uitkomst is de jouwe? 

a. A 

b. B 

c. ruiten 
d. klaveren 
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Spel 4 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    3SA*  pas 

pas  pas 
 

*3SA ‘Gambling’: oost heeft een dichte 7-kaart in een onbekende kleur, dus 
zeven slagen op rij. Hij hoopt met twee slagen bij zijn partner het 3SA-

contract binnen te slepen. 
  

Jouw zuidhand 
 A B 2 

 B 10 9 8 

 B 3 2 

 7 6 5 

 

Welke uitkomst is de jouwe? 

a. A 

b. B  

c. ruiten 
d. klaveren 

 
 

Tja… wat weet je over oost? Hij belooft een dichte 7-kaart. Als je jouw hand 
bekijkt, moet dat in klaveren zijn. Het is trouwens meestal een lage kleur, 

omdat je voor een manche in / liefst elf slagen moet maken. Twee slagen 

meer dan 3SA.  

 
Wanneer de aanstaande dummy inderdaad twee slagen meebrengt, mag die 

niet aan slag komen voordat jij met je partner minstens vijf slagen 
binnengeharkt hebben. Als je partner een kleur heeft waarin hij samen met 

jou voldoende slagen kan maken om 3SA de nek om te draaien, moet je die 
kleur voorspelen. Nu jij weer .  
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Spel 4 de beste uitkomst 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    3SA*  pas 

pas  pas 
 

*3SA ‘Gambling’: oost heeft een dichte 7-kaart in een onbekende kleur, dus 
zeven slagen op rij. Hij hoopt met twee slagen bij zijn partner het 3SA-

contract binnen te slepen. 
  

Jouw zuidhand 
 A B 2 

 B 10 9 8 

 B 3 2 

 7 6 5 

 

Welke uitkomst is de jouwe? 

a. A   = 2 punten 

b. B   = 0 punten 

c. ruiten  = 0 punten 
d. klaveren  = 0 punten 

 
 

Tegen alle wetten in moet je nu uitkomen met A (a), ondanks het ontbreken 

van H! Aan de hand van wat dummy op tafel legt, zul je de juiste 

voortzetting moeten vinden. 
 

Laten we louter voor de lol een paar handen van dummy bekijken na jouw 
A-start. Welke kaart speel je in de tweede slag tegen dummy a en tegen 

dummy b? 
Het is voor de lol. Je hoeft dus niet bang te zijn voor puntenverlies . 

 

Dummy a 
 V 5 4 3 

 H V 3 2  

 A H 8 

 8 4 

 

Dummy b 
 H 9 6 5 

 V 6 5 2 

 V 3 2 

 9 8 

Jouw zuidhand 

 A B 2 

 B 10 9 4 

 B 3 2 

 7 6 5 
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De beste keus voor de 2e slag 
 

Dummy a 
 V 5 4 3 

 H V 3 2  

 A H 8 

 8 4 

 

Dummy b 
 H 9 6 5 

 V 6 5 2 

 A 3 2 

 9 8 

 

Jouw zuidhand 
 A B 2 

 B 10 9 4 

 B 3 2 

 7 6 5 

 

Met beide dummy’s belooft oost in klaveren zeven slagen op rij. In die kleur 
spelen we dus zéker niet terug. 

 

Dummy a sluit uit dat we de eerstvolgende vier slagen kunnen winnen in 
harten. Ruiten is ook geen optie, want dan wint dummy A, H en pakt de 

leider zijn zeven klaverenslagen. De enige kans ligt in schoppen, maar… dan 
moet je (na je A) wel B voorspelen! Dan alleen ligt V op het hakblok. 

 
Tegen Dummy b ligt de enige kans in harten. Dus speel je na A: B!   

 
Je puntentotaal van de vier spellen is je rapportcijfer voor: omgaan met het aas! 

  

Lezers mailen 

  
Mag dat? 

West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1SA  allen passen  

 

Noord komt uit met een kleine schoppen. De 1SA-bieder blijkt een 4-kaart 
harten en een 4-kaart schoppen te hebben. 

 
Ik vind dat dit 1SA-bod gealerteerd had moeten worden. Wat vinden jullie? 
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Rob: 
Als deze oostspeler standaard een hoge 4-kaart verzwijgt, dan weet zijn 

partner dat het 1SA-bod een hoge 4-kaart niet uitsluit. En de 
tegenstanders hebben recht op dezelfde informatie. Zonder alert 

verwachten ze geen hoge 4-kaart bij oost. Dat maakt dit 1SA-bijbod 
inderdaad alerteerplichtig. 

 
Als OW zeggen dat ze normaal wél de hoge 4-kaart bieden en ze een 

goede verklaring geven voor deze bijzondere afwijking, is er geen sprake 
van een overtreding omdat de partner net zo verrast is. 

 
 

Pre alert? 

Bij ons op de club speelt een paar dat van tijd tot tijd opent met 2 (sterk 

met lengte ruiten óf maximaal 10 punten met een 6-kaart harten). 

 
Partner alerteert en biedt verplicht 2 (met 15+ wordt 2SA geantwoord). 

 
Als de openaar zwak is (met harten), dan past hij. 

 
Wij zijn geen bondsclub, maar spelen en arbitreren wel volgens de regels van 

de NBB. Deze opening geeft bij tegenspelers regelmatig aanleiding tot 
verwarring en onduidelijkheid. 

 
Mijn vraag: Moeten wij als wedstrijdleiding deze bieding zonder meer 

toestaan of kunnen we er bepaalde eisen aan stellen, bijvoorbeeld bij elke 
ronde voordat er met het eerste spel begonnen wordt pre-alerteren. 

 
Rob: 

Deze afspraak is in ieder geval toegestaan als openingsbod*. 

Overigens is de afspraak minder lastig dan de meer gangbare Multi-2-

opening. Die is ook sterk of zwak, waarbij onduidelijk is of de zwakke 

hand lengte in harten of schoppen heeft. 
Mijn antwoord: wel toestaan, maar mét een pre alert. Zo krijgen de 

tegenstanders de gelegenheid hun biedafspraken daarop aan te passen. 
 

Mijn gratis  advies: geef de clubleden die moeite hebben met deze 
opening de volgende biedwapens: 

Doublet: Openingskracht met minstens een sterke 4-kaart in ruiten. 
Aangrenzende hogere kleur (2): dezelfde boodschap als een 

doublet op een echte 2-opening.  

*Deze afspraak mag wel als opening maar, net als de Multi-2-opening, 

NIET als volgbod op een natuurlijke 1-opening in een kleur. Een volgbod 

met een (mogelijke) zwakke hand is namelijk alleen toegestaan als de 
kleur vaststaat. Sterk óf zwak, en in beide gevallen dezelfde kleur, mag 

wél. Maar een andere kleur in de zwakke variant betekent dat de kleur 
niet vaststaat, en dat mag (als volgbod) niet. 


