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                                                            Nr. 886 8 augustus 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 

 

Met deze Training start een nieuwe opzet 
 

Ik pluk een spel uit de recente praktijk.  
1. Op de oude vertrouwde wijze gieten we die in vraagvorm..  

2. Je stelt jouw antwoorden vast.  

3. Daarna geef ik het volledige spel met de keuzes in de praktijk. 
4. Ik sluit af met mijn antwoorden. Ik beloon de meest kansrijke keuzes, 

maar ook de minder kansrijke als die door de kaartverdeling toevallig goed 
uitpakken… 

 
Drie vraagstukken over het spel van de week 

 
Vraag 1 Zuid gever / NZ kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 

       pas   9 

pas  pas  1  pas   V 6 5 2 

1   pas  ??     A B 8 

 A H V B 6 

Wat is oosts beste tweede bieding? 
a.  pas 

b.  1SA 

c.  2 

d.  2SA 

e.  3 

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Vraag 2 
 Je moet tegen 3SA uitkomen, na het biedverloop: 

 
  Linkertegenstander Rechtertegenstander 

  1    1 

  2    3SA 

  pas 
 

Jouw hand 
 A H 8 5 

 B 8 4 

 10 3 2 

 10 9 7 

 

Welke uitkomstkaart kies je? 
a. schoppen 

b. harten 

c. ruiten 
d. klaveren 

 
Vraag 3 

Je bent leider in 3SA. 4 is de uitkomst.  

 

Welke kaart van dummy laat je bijspelen? 
 

 9 

 V 6 5 2 

 A B 8 

 A H V B 6 

  
 B 10 6 4 3 

 A H 9 

 H 7 5 

 8 3 

 
a. Ik win de slag met dummy’s A. 

b. Ik laat dummy B spelen. 

c. Ik laat dummy 8 spelen.  

 
Heb je je antwoorden gekozen? Kijk dan mee naar het volledige spel. 
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Het volledige spel, zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

 V 7 2 

 10 7 3 

 V 9 6 4 

 5 4 2 

 B 10 6 4 3     9 

 A H 9      V 6 5 2 

 H 7 5      A B 8 

 8 3       A H V B 6 

 A H 8 5 

 B 8 4 

 10 3 2 

 10 9 7 

 
Op een mooie donderdagavond speelden we dit spel met de volgende resultaten: 

 
Leider Contract Uitkomst OW-score     % 

Oost  2SA+2 8  -180      0,00% 

West  2SA+3 4  -210    33,33% 

West  3SA+2 4  -460    66,67% 

Oost  3SA+3 A  -490  100,00% 

 
Rondje langs de tafels 

 

West  Oost   
  1* 

1  2 2 is met deze hand een te zwak rebid. Met deze oosthand 

2SA   mag je ook zonder steun van west rekenen op zes slagen. 

 
  1* 

1  1SA Ook dit 1SA-rebid is te voorzichtig. Vanwege de dichte  

2  2SA klaveren mag je best wel een puntje bijtellen en na 1  

18-19 ptn beloven door direct 2SA te bieden. 
    

1  2 Dankzij wests 1-opening staat voor deze oostspeler   

2SA  3SA al meteen een manchecontract vast.  

  
  1* 

1  3SA Deze oostspeler is niet bang. Zijn westpartner kán slechts  

zes puntjes hebben, het bijbod van 1 belooft minstens een 

4-kaart schoppen, dat mag/kan ook 5432 zijn, én – het 

belangrijkst – het directe 3SA-bod sluit een gezonder 

hartencontract uit. West zou een 5-kaart schoppen en een 
4-kaart harten kúnnen hebben. Voordeel van het 3SA-bod is 

wel dat daarmee geen enkele informatie wordt gegeven aan 
NZ die kan helpen aan een zo vervelend mogelijk tegenspel. 
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Zuid gever /  V 7 2 

NZ kwetsbaar  10 7 3 

 V 9 6 4 

 5 4 2 

 B 10 6 4 3     9 

 A H 9      V 6 5 2 

 H 7 5      A B 8 

 8 3       A H V B 6 

 A H 8 5 

 B 8 4 

 10 3 2 

 10 9 7 

Mijn voorkeuren 
De helft van de paren bood het manchecontract van 3SA. De andere helft 

ging niet verder dan 2SA. Uit het aantal gewonnen slagen blijkt dat 3SA een 
verantwoord contract moet zijn.  

 
De leider telt tien vaste slagen: AHV, AH en AHVB6. Omdat de 

ontbrekende harten keurig 3-3 zitten, komt daar een elfde ()slag bij.  

 

NZ kunnen drie schoppenslagen winnen, maar die moeten ze dan wél meteen 
oppakken, want als de leider vóór de 3e slag aan slag komt, kan hij 

achterelkaar elf slagen in zijn zak steken.  

 
Slechts één zuidspeler koos voor de schoppenstart: A. Daar is lef voor 

nodig, omdat het eerste bijbod van west ‘1’ was. Maar met AH kan het 

soms geen kwaad om het aas als ‘kijkaas’ te gebruiken. Daar komt bij dat 

wests bijbod van 1 minstens een 4-kaart schoppen belooft, maar niets over 

de kracht in die kleur. Dat zou 6 4 3 2 kúnnen zijn. 

De partner van de schoppenstarter speelde 2 bij. Waarschijnlijk daardoor 

zag zuid geen heil in het doorspelen van schoppen en switchte naar ruiten. En 

daarmee ontstond voor de leider de 12e slag. Als noord op A een 

‘aanmoedigende schoppen’ had bijgespeeld (7), was zuid waarschijnlijk in 

schoppen doorgegaan, wat goed zou zijn voor drie schoppenslagen.   
 

Ik denk aan het volgende biedverloop: 
West  Noord Oost  Zuid 

       pas 
pas  pas  1*  pas 

1  pas  2  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
*1: gealerteerd; uitleg: kan 2-kaart  zijn 

Merk op dat het 2-bod van oost extra kracht (17+) belooft (reverse).  

De beloofde extra kracht (samen 28 punten) is voor west genoeg voor een 

verantwoord 3SA-contract.  
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En wat is nu jouw score? 
 

Vraag 1 Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
       pas   9 

pas  pas  1  pas   V 6 5 2 

1   pas  ??     A B 8 

 A H V B 6 

 

Wat is oosts beste tweede bieding? 
a. pas = 0 punten 

b. 1SA = 0 punten 
c. 2  = 4 punten 

d. 2SA = 2 punten 
e. 3  = 1 punt 

 
 
Passen en 1SA (a en b) sluiten de deur naar een mogelijk kansrijk 

manchecontract. 
 

2 belooft extra kracht, 16+, mét een 4-kaart harten. Wests 1-bijbod sluit 

immers een 4-kaart harten, en daarmee een aantrekkelijker hartencontract, 

niet uit. Goed om de kans op een hartenfit mee te nemen. 
 

2SA is wat veel van het goede (belooft 18-19 punten), maar houdt in ieder 
geval de deur open naar 3SA. Een hartenfit komt niet boven water, maar 

voordeel is dat de sterke hand de leider levert. Dat is tegelijk het nadeel van 
het 2-rebid. Zonder hartenfit wordt west (de zwakkere hand) waarschijnlijk 

de leider. 
 

3 belooft extra kracht, vandaar dat puntje, maar je riskeert daarmee wel 

een verkeerd manchecontract (5). 

 
 

  



Bridge Training 885  8 augustus 2022 

 

    6 
 

Vraag 2 
 Je moet tegen 3SA uitkomen, na het biedverloop: 

 
Linkertegenstander Rechtertegenstander 

  1    1 

  2    3SA 

  pas 
Jouw hand 

 A H 8 5 

 B 8 4 

 10 3 2 

 10 9 7 

 
Welke uitkomstkaart kies je? 

a. schoppen = 3 punten 
b. harten  = 0 punten 

c. ruiten  = 2 punten 

d. klaveren  = 1 punt 

 
 
OW mag je inschatten op rond de 26 punten. Van de 14 resterende heb jij 

er 8. Partner kán dus 6 punten in handen hebben. En als hij die heeft in de 
ongeboden ruitenkleur, kan een ruitenstart goed uitpakken.  

 
A-start is ook niet verkeerd. Als partner die kleur afseint, en de ruitenkleur 

van dummy niet al te solide is, kun je de tweede slag ruiten spelen. Mocht 
partner het prettig vinden om de ruitenaanval te hervatten zodra je weer aan 

slag bent, dan weet hij alvast in welke kleur hij je kan bereiken. Want… je 
komt uiteraard niet uit met A zonder H in handen! 

 
Als west géén harten had geboden komt een hartenuitkomst ook in 

aanmerking. 
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Vraag 3 
Je bent leider in 3SA met 4 als uitkomst.  

Voor het overzicht zijn de kaarten een kwartslag gedraaid. 
Welke kaart van dummy laat je bijspelen? 

 
 9 

 V 6 5 2 

 A B 8 

 A H V B 6 

  
 B 10 6 4 3 

 A H 9 

 H 7 5 

 8 3 

 

a. Ik win de slag met dummy’s A = 0 punten 

b. Ik laat dummy B leggen  = 3 punten 

c. Ik laat dummy 8 bijspelen = 3 punten 

 
 
Alles is goed, zolang je A maar laat liggen! 

Uitkomen met een lage kaart belooft in de regel een plaatje. En je mist er 
maar één: V. Dat betekent voor jou: drie ruitenslagen als je linker 

tegenstander inderdaad V in handen heeft.  

Je mag meteen B laten bijspelen (b). Of 8 (c) zodat je later vanuit de hand 

naar B kunt spelen. 

Wie A laat leggen (a) verzekert zich van slechts twee ruitenslagen. Wests 

V is dan ongrijpbaar.  
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: Kansen pakken! 
  

Lezers mailen 

  

Feestdrive? 

Vanavond bij ons op de club: West speelt 2, dus noord komt uit. 

Oost wint de slag met een hoge kaart, wint ook de 2e en 3e slag, en dan pas 

zegt een tegenspeler: ‘Wie speelt er eigenlijk?’ 
Pas op dat moment komen ze er achter dat dummy oost zijn kaarten nog 

gewoon in zijn hand heeft. 
“Arbitrage!” 

  
Hoe zou jij hiermee omgaan? Ik kan hier in het spelregelboekje niets over 

terugvinden 😊 
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 Rob: 
Als ik geen spelregel kan vinden die voorziet in een rechtzetting van het 

type overtreding, geef ik mijn rechtsgevoel alle ruimte! 
 

Die ruimte pluk ik uit artikel 12A1: 

 

De wedstrijdleider mag een arbitrale score toekennen in het voordeel 

van een niet-overtredende deelnemer als naar zijn oordeel deze 

spelregels niet in een rechtzetting voorzien voor het type overtreding 

dat begaan werd. 
 

Kennelijk hadden de leider en de tegenspelers de eerste drie slagen 
geen behoefte aan de kennis die dummy noord hen onthield. 

Nu ze daar wel behoefte aan hebben, legt dummy noord de kaarten die 
hij nog heeft open op tafel, en kan het spel zonder verdere rechtzetting 

worden vervolgd. 
 

Stayman of 3SA? 

Je partner noord opent 1SA. Oost past. Wat bied je met deze zuidhand? 
 

 A 9 6 

 A B 5 4 

 B 9 6 

 B 7 3 

 
2 Stayman, 3 Puppet, of meteen 3SA?  

 

Bep en Anton: 
Meestal bieden wij met een 4333 verdeling 1SA-3SA 

 
Er zijn wel kanttekeningen. In Paren is 3SA bieden effectiever dan in 

Viertallen. Je vertelt minder over de handen. Dat kan zomaar een extra 
slagje opleveren. In Paren belangrijk. 

 
We zouden in viertallen met  

 AH10x 

 xxx 

 AVx 

 xxx 

 
Wel Stayman bieden. Je hebt dan samen 28-30 punten. De kans dat je 

(met een 4/4 fit) in 4 down gaat is bijzonder klein, terwijl je in 3SA zo 

maar down bent met alleen de vrouw in een van je twee kleine 

driekaarten. 
Met de gegeven zuidhand bieden we altijd 3SA, zowel in viertallen als in 

paren. 


