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                                                         Nr. 887 15 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 

 

Spel uit de praktijk! 
 
We beginnen met drie vraagjes over ‘Het Spel van een donderdagavond’ aan de 

digitale bridgetafels van BC Osdorp. 

 
Dan het volledige spel, met een rondje langs de negen tafels. 

 
En als afsluiting mijn aanpak met de puntenwaardering voor je antwoorden. 

 
Vraag 1 

Uit het bieden blijkt dat je voldoende kracht hebt voor een manchecontract 
met de luxe van 4-4-fit in de ene hoge kleur en een 5-3-fit in de andere. 

 
Welke fit kun je het beste kiezen? 

a. De 4-4-fit. 
b. De 5-3-fit. 

c. Niets over te zeggen. In het ene spel kan de 4-4-fit meer slagen 
opleveren, in het andere de 5-3-fit.   

 

Vraag 2 
Je partner opent 1SA. Jij hebt in de hoge kleuren een 5- en een 4-kaart met 

8 punten. Welke conventie kun je het beste toepassen? 
a. Stayman 

b. Jacoby Transfers 
c. Hangt af van in welke kleur je de 5-kaart hebt.  

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Vraag 3 
 B 9 4 2 

 H 9 7 6 4 

 H 

 B 8 5 

   Jij  LinkerT Partner RechterT  

 A H 10 7  1SA  2  3*  pas 

 A V 8  4 

 B 10 8 3 

 H 4   3*: 8+ met minstens 4-krt in  en . 

 
 Uitkomst 9, voor A van rechtertegenstander. 

Die speelt 2 terug voor jouw H. 

 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik sla AH 

b. 8 naar H; B voor, ik snij op V 

c. 8 naar H; B voor 

d. 3 naar H 

 
Heb je je drie keuzes gemaakt? Dan is het tijd voor het volledige spel. 

 

 

Het volledige spel 
 

De vragen slaan alle drie op dit spel. Voor het overzicht draaide ik de handen 
in vraag 3 een kwartslag en noem ik geen windrichtingen. 

 

Oost / NZ   V 5 

 10 5 3 

 A V 9 6 4 2 

 9 6 

 A H 10 7      B 9 4 2 

 A V 8      H 9 7 6 4 

 B 10 8 3      H 

 H 4       B 8 5 

 8 6 3 

 B 2 

 7 5 

 A V 10 7 3 2 

 

Het kan leuk/leerzaam zijn om aan de hand van deze vier handen voor jezelf 
na te gaan hoe de biedingen zouden kunnen verlopen. Vooral omdat we nu 

gaan kijken wat er aan de negen tafels gebeurde… 
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Oost / NZ   V 5 

 10 5 3 

 A V 9 6 4 2 

 9 6 

 A H 10 7      B 9 4 2 

 A V 8      H 9 7 6 4 

 B 10 8 3      H 

 H 4       B 8 5 

 8 6 3 

 B 2 

 7 5 

 A V 10 7 3 2 

 

Tafel 1 Oost 4-1 Uitkomst 5 12,50% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

1SA  pas  2*  3 

3  pas  3  pas 

4 

In deze biedserie biedt zuid storend mee. Maar daar laten OW zich niet door 

van de wijs brengen. West biedt toch braaf de door oost beloofde 5-kaart 
harten, waarna oost – met zijn schamele 8 punten – ook zijn 4-kaart 

schoppen laat horen, waarop west inzet op de -manchepremie. 

 

Zuid startte met 5 – van een 2-kaart heeft de hoogste kaart (7) de 

voorkeur – voor noords A. Noords nagespeelde 9 troefde leider oost in zijn 

hand. Daarna speelde hij B voor en sneed op V. Dat ging mis. Noord 

speelde vervolgens weer ruiten, waarop leider oost de vergissing maakte om 

láág te troeven met 4, die zuid graag overtroefde! Als oost voortroeft met 

een hogere schoppen, gaat het goed. 

 
 

Tafel 2 Oost 4-1 Uitkomst 7 12,50% 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  pas 
1SA  2  2  pas 

3  pas  4 

 

In deze bieding ‘stoort’ noord met 2.  

Deze 7-uitkomst won noord met A; de teruggespeelde 2 werd door oost 

getroefd. Merk op dat deze troefslag geen extra slag oplevert. De leider ging 
immers al uit van vijf troefslagen… Vanuit de oosthand telt leider oost ook vijf 

dreigende verliezers: één in schoppen, géén in harten, één in ruiten en drie in 
klaveren. A bij zuid scheelt in ieder geval één klaverenverliezer, mits oost 

vanuit zijn hand een klavertje naar H durft te spelen. Oost derde klavertje in 

dummy troeven met 8 gaat mis: noord troeft dan graag over. 
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Oost / NZ   V 5 

 10 5 3 

 A V 9 6 4 2 

 9 6 

 A H 10 7      B 9 4 2 

 A V 8      H 9 7 6 4 

 B 10 8 3      H 

 H 4       B 8 5 

 8 6 3 

 B 2 

 7 5 

 A V 10 7 3 2 

 

Tafel 3 West 3-1 Uitkomst 9 12,50% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

 1*  1  1  pas 

1  pas  2  pas 

3 

 

Het 1-rebid van west is met 17 punten aan de wat zuinig kant. 

Met 3 nodigt west oost uit, om met wat meer dan het beloofde minimum 

(van 6-7 punten) 4 uit te bieden. Met zijn 8 punten en gunstige verdeling 

mag oost er wel 4 van maken. 

 
Zuid duikt de klaverenuitkomst, waardoor leider west meteen aan slag is met 

H. West steekt dan met 8 over naar dummy’s H, speelt dan B voor en 

snijdt op V. Noord wint die slag, slaat A en speelt dan 6 (dummy 8) 

voor zuids 10. Zuid speelt nu A, door west getroefd met 10 die daarna 

8 in dummy oost troeft met 2. Dan gaat het mis. Na A laat leider west 

dummy 10 troeven met 4, door zuid overgetroefd met 6… Dat is de 

tweede troefslag van NZ en de vierde verliesslag voor OW. Zuid speelt nu A 

die west hoog moet voortroeven zodat hij niet kan voorkomen dat zuid later 
nog een 3e troefslag wint…    

 
    
Tafel 4 West 2C Uitkomst 9 37,50% 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  pas 
 1SA  pas  2*  pas 

 2 

 

Oost kiest voor 2. Daar is deze oosthand een ietsje te sterk voor. Het gaat 

goed als west minimaal is. Maar het kan punten kosten met een maximale 

west en/of een beter schoppencontract.  
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Oost / NZ   V 5 

 10 5 3 

 A V 9 6 4 2 

 9 6 

 A H 10 7      B 9 4 2 

 A V 8      H 9 7 6 4 

 B 10 8 3      H 

 H 4       B 8 5 

 8 6 3 

 B 2 

 7 5 

 A V 10 7 3 2 

 

Tafel 5 Oost 2+1  Uitkomst 7 50,00% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

1SA  2  2 

 

Noord mengt zich in de bieding met 2. Gangbaar is om Jacoby na een 

tussenbieding te laten vervallen. Dan geldt 2 in een kleur als gewenst 

eindcontract. Daar is deze oosthand net iets te sterk voor. Fijn als een 
doublet op 2 naar de hoge kleuren vraagt. Dan kan oost een 2/-antwoord 

verhogen naar 3/ als uitnodiging voor de manche met zeventien punten. 

 

Ik kan mij goed voorstellen dat oost na noords 2-bod de puntenwaarde van 

zijn secce H niet meer meetelt en daarom vrede heeft met 2… Daar staat 

tegenover dat zijn H een eventuele V van partner tot slag verheft, en 

datzelfde geldt voor B10xx . In een /-contract geldt in ieder geval de 

waarde van een singleton… 
 

Op 2 moet west passen: oost belooft hartenlengte met 0-7 punten. 

 
 

Tafel 6 West 2SA+1 5 62,50% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

1SA  2  pas  pas 

2SA 

 
Een merkwaardig, maar vooral zeer riskant biedverloop. Ook deze 

noordspeler mengt zich in de strijd met 2. Met deze oosthand, alleen H-

sec, kan oost beter 2 bieden dan passend toekijken. West vertelt met 1SA 

vrij concreet zijn kracht. Dan is het aan partner oost om wel of niet verder te 
gaan. Een passende oost kan immers nul punten hebben. Dan mondt 2SA 

waarschijnlijk uit in een gedoubleerde ramp.  
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Oost / NZ   V 5 

 10 5 3 

 A V 9 6 4 2 

 9 6 

 A H 10 7      B 9 4 2 

 A V 8      H 9 7 6 4 

 B 10 8 3      H 

 H 4       B 8 5 

 8 6 3 

 B 2 

 7 5 

 A V 10 7 3 2 

 

Tafel 7 West 3SA C Uitkomst 6 75,00% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

1SA  pas  2  pas 

2  pas  2SA  pas 

3SA 

 

Ook dit biedverloop is merkwaardig. Oost belooft met zijn 2-bod minstens 

een 5-kaart harten. Dan moet voor west, met een 3-kaart harten mee, een 

hartencontract al vaststaan. Met het 2SA-rebid belooft oost precies een 5-
kaart harten met 8-9 punten. Dan kan west maar één ding doen met zijn 

maximumkracht en 3-kaart harten mee: 4 bieden. West weet immers niet 

dat zijn partner naast de 5-kaart harten een 4-kaart schoppen heeft. 

 
Volkomen logisch dat noord tegen 3SA uitkwam met een lage ruiten… West 

sneed daarna op V. Die snit mislukte uiteraard, maar nadat noord ook A en 

V incasseerde en zuid het klaverennaspel won met A, had west zijn 3SA 

helemaal binnen. 

 
 

Tafel 8 West 4C Uitkomst 9 93,75% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

1SA  2  3  pas 

3  pas  4 

 
Het 3-bod belooft harten, waarop west toch nog even zijn 4-kaart schoppen 

bood, mooi afgemaakt door oost. 
Na klaverenstart, voor zuids A, en klaver terug, kwam leider west aan slag 

met H. Toen A, 8 naar H, 9 voor en de – mislukte – snit op V. Noord 

pakte ook meteen A en speelde 5 na, voor wests V. West haalt met 10 

zuids laatste troef op en vaart binnen op de harten en een aftroever van 
oosts laatste klaveren. Alleen A, A en V zijn afgegeven.  
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Oost / NZ   V 5 

 10 5 3 

 A V 9 6 4 2 

 9 6 

 A H 10 7      B 9 4 2 

 A V 8      H 9 7 6 4 

 B 10 8 3      H 

 H 4       B 8 5 

 8 6 3 

 B 2 

 7 5 

 A V 10 7 3 2 

 

Tafel 9 West 4C  9 93,75% 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  pas 

1SA  pas  2  pas 

2  pas  2  pas 

3  pas  4 

 

Deze westspeler geeft duidelijk de voorkeur aan een 5-3-fit boven een 4-4-fit. 
En nog belangrijker: west wint dat contract. En dat heeft alles te maken met 

het (in de 5e en 6e slag) slaan van AH. Daardoor gaat geen schoppenslag 

verloren en is 4 binnen. 

 
Merk op dat met schoppen als troefkleur wél een schoppenslag mag worden 

verloren! Dat bewijst levert tafel 8! 

 

 
Mijn keuzes en jouw scores 

 
Vraag 1 

Uit het bieden blijkt dat je voldoende kracht hebt voor een manchecontract 
met de luxe van 4-4-fit in de ene hoge kleur en een 5-3-fit in de andere. 

 

Welke fit kun je het beste kiezen? 
a. De 4-4-fit     = 4 punten 

b. De 5-3-fit     = 0 punten 
c. Niets over te zeggen. In het ene spel kan de 4-4-fit meer slagen 

opleveren, in het andere de 5-3-fit = 2 punten (omdat dit antwoord niet 
uitsluit dat je toch de juiste keus maakt)

 
Wat meteen opvalt zijn de twee ‘fitten’ in de hoge kleuren: de 4-4-fit in 
schoppen en de 5-3-fit in harten. Weldadig voer voor de vraag: welke 

verdeling is het aantrekkelijkst als troefkleur? 
 

Het juiste antwoord: de 4-4-fit, dus in dit spel schoppen.  
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 Je hebt dan in harten een sterke bijkleur met een ongelijk aantal kaarten. 

Voordeel daarvan is dat je op de laatste kaarten van die kleur ‘rommel’ 
kunt opruimen van de andere hand. 

 Ongeacht met welke hand je troeft, levert dat een extra (troef)slag op.  
 

Tel mee!  
 

We gaan uit van een uitkomst in klaveren. 
 

 B 9 4 2 

 H 9 7 6 4 

 H 

 B 8 5 

 

 
 A H 10 7 

 A V 8 

 B 10 8 3 

 H 4 

 

Als je een slag verliest aan V tel je negen ‘vaste’ slagen: drie in schoppen, 

vijf in harten en, dankzij de klaverenuitkomst, één in klaveren. 

 

 Wanneer je één of twee zuidelijke ruiten in dummy troeft, blijven dat 
negen slagen met harten als troefkleur. 

 
 In een schoppencontract win je met elke ruitenaftroever in dummy 

wél een extra (schoppen)slag. Twee ruitenaftroevers zijn goed voor 
twee extra schoppenslagen. 

 
Met acht kaarten altijd snijden en met negen kaarten nooit? 

 
Met acht kaarten in een kleur moet je volgens de bekende regel snijden op 

de vrouw: eerst A slaan (hoopt op V-sec) en daarna de snit.  

 

In een hartencontract blijft dat de kansrijkste speelwijze. Maar in een 
schoppencontract kun je beter proberen dummy’s schoppen apart te 

maken met het troeven van ruiten. Als je dan na A snijdt op V, en west 

die slag wint en schoppen terugspeelt, houd je nog maar één schoppen 

over voor het troefwerk. Dat maakt het in dit spel aantrekkelijker om AH 

te slaan en daarna de harten te spelen. OW gun je hun feestje met V (als 

die niet viel), maar jij krijgt daar twee ruitenaftroevers voor terug. 

 
Bridge is dus echt te veelzijdig om zelfs gouden regels blindelings toe te 

passen. 
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Vraag 2 
Je partner opent 1SA. Jij hebt in de hoge kleuren een 5- en een 4-kaart 

met 8 punten. Welke conventie kun je het beste toepassen? 
 

a. Stayman       = 3 punten 
b. Jacoby Transfers      = 1 punt 

c. Hangt af van in welke kleur je de 5-kaart hebt = 3 punten 
 

Met de gangbare Stayman, waarbij het 2-bod minstens 8 punten belooft, 

heeft Stayman, ongeacht je kracht, en ongeacht de kleur van je 5-kaart, de 

absolute voorkeur!  
 Biedt partner de hoge kleur, dan is de troefkleur meteen gevonden. 

 Biedt partner 2, dan bied je – met 8-9 punten – je 5-kaart. Met 

10+ spring je in je kleur. Partner – en tegenstanders – weten dat je 

in de andere hoge kleur een 4-kaart hebt, anders had je voor Jacoby 

gekozen. 
 

Maar… moet je ook Stayman toepassen als je met een veel zwakkere 
hand óók Stayman toepast, wat sterkere spelers graag doen? Dan belooft 

2/ na openaars 2-antwoord immers maximaal 7 punten, waarop de SA-

openaar moet passen! Er is echter één uitzonderlijk geval waarin je géén 

Stayman gebruikt. 
 

Eerst die ene uitzondering, anders verlies ik je aandacht . 

 
Kies alleen voor Transfers met 8-9 punten en een 5-kaart harten 

en 4-kaart schoppen. Het bieden gaat dan: 
 

1SA 2* 

2* 2 = 5-kaart  met 4-kaart  met 8-9 punten! 

 
De 1SA-openaar bepaalt vervolgens zowel de kleur als de hoogte van 

het eindcontract.  
 

Merk op dat je dit Transferkunstje niet kunt flikken met een 4-kaart  

en 5-kaart . Want dan gaat het bieden: 

 
1SA 2* 

2 3 = 5-kaart  met 4-kaart . Dan zit je tegenover een 

SA=opening van 15 punten waarschijnlijk te hoog. 

Met 8-9 punten en een 5-kaart  en 4-kaart  kun je daarom beter 

kiezen voor: 1SA 2 

2 2SA (openaar mag met max 3SA bieden) 

 

Wil je meer moois weten over het bieden na partners 1SA-opening? 

Schaf dan snel het BBS-boekje aan van Anton Maas: ‘Transfers’,  
en ‘Staymanvariaties’ van Bep Vriend uit dezelfde succesvolle serie.  

 



Bridge Training 887 15 augustus 2022 

 

    10 
 

 
 

Vraag 3 
 B 9 4 2 

 H 9 7 6 4 

 H 

 B 8 5 

   Jij  LinkerT Partner RechterT  

 A H 10 7  1SA  2  3*  pas 

 A V 8  4 

 B 10 8 3 

 H 4   3*: 8+ met minstens 4-krt in  en . 

 
 Uitkomst 9, voor A van rechtertegenstander. 

Die speelt 2 terug voor jouw H. 

 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik sla AH     = 3 punten 

b. 8 naar H; B voor, ik snij op V = 1 punt 

c. 8 naar H; B voor   = 0 punten 

d. 3 naar H     = 0 punten 

 

Moet je snijden op V, of moet je AH slaan, hopend dat V zal vallen?  

 

De uitkomst met 9 is zeker niet onprettige, omdat die uitkomst je H tot 

vaste slag verheft. 

 
Je zoekt allereerst naar je dreigende verliezers. 

Vanuit je eigen hand tel je: 
- 1 dreigende verliezer in  

- géén in  

- 4 in  

- 1 in  

Totaal zes dreigende verliezers: dus in ieder geval drie te veel . 

Maar… de volgende stap: zoeken naar listen en lagen om mogelijke verliezers 
te voorkomen, geeft uitzicht op een goede afloop.  
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 B 9 4 2 

 H 9 7 6 4 

 H 

 B 8 5 

     
 A H 10 7   

 A V 8   

 B 10 8 3 

 H 4    

 

 Uitkomst 9, voor A van rechtertegenstander. 

Die speelt 2 terug voor jouw H. 

 
 Twee ruitenverliezers kunnen in ieder geval weg op dummy’s laatste twee 

harten. Zie hier het grote voordeel van de 5-3-fit als bijkleur! Als je dan 
ook nog één ruiten troeft, heb je het aantal dreigende verliezers al 

gehalveerd, en is 4 binnen! Dan kun je je dus zelfs een schoppenverliezer 

permitteren!  

 Je hebt twee kansen om de dreigende schoppenverliezer te voorkomen:  
- vanuit dummy schoppen voorspelen en snijden op V; 

- ordinair AH slaan, in de hoop dat V valt. 

 

De kans op een geslaagde snit is 50%, er zijn immers slechts 

twee mogelijkheden: V zit links of rechts. 

Uitgaand van een 3-2-verdeling is de kans dat V valt (als je AH 

slaat) kleiner dan 50%: 2 tegen 3. De tegenspeler met drie 
schoppenkaarten heeft immers meer kans op V dan zijn partner 

met twee schoppenkaarten.  
Maar… het nadeel van de kansrijkere schoppensnit is wel dat je 

naar dummy moet oversteken, en dat je bij verkeerd zitten van 
V ook een hartenaftroever riskeert. 

 
Dat maakt het slaan van AH het aantrekkelijkst. Valt V niet, laat die dan 

zitten! Troef doorspelen kost jou immers twee troeven tegenover maar één 
van de tegenstanders.   

 
Begin liever met het afdraaien van de harten (A, V, 8 naar H en harten 

door) net zolang tot V ten tonele verschijnt. Na de aftroever met V heb jij 

in dummy nog twee schoppen over. In dit spel vált V onder AH; ook dan 

kun je zuid zijn 3e schoppen laten houden! Je verliest drie slagen: A, A en 

zuids aftroever van de 3e hartenslag. 

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘Uitgekookte bridger’ 

 

Elke donderdagavond (van 19.30 tot 22.00 uur) gratis StepBridge-
instuifavond bij BC Osdorp. Heb je geen partner? Dan zoek ik die voor je.  

Speelde je nog niet eerder mee? Mail dan je stepnaam naar Rob Stravers.  
Met deelname creëer je automatisch mee aan ‘Het spel van een donderdagavond’!  
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Lezers mailen 

  

Niet goed genoeg voor 4? 

 

Dag Rob, wat ben ik (90) toch druk met Berry’s 5 kaart hoog.  

 
 

Met mijn maat komen we verschillen tegen over het toekennen van 
fitpunten bij een spel met vijf hoge troefkaarten mee. Soms worden 

fitpunten toegekend, soms niet. Wil jij de verwarring opheffen?  

 

Rob: 
De waarde van deze hand hangt in grote mate af van de verdeling en 

plaatjes van openaar. Zonder H bij partner is V net zo veel waard 

als 2, om maar iets te noemen…  

 
Ik kan mij voorstellen dat veel bridgers, net als ik, meteen 4 bieden, 

en dat veel leiders dat zullen maken.  

 
Een mooi spel om ook de visie te vragen van Bep en Anton.  

 
Bep & Anton: 

Jammer voor professor Jack, maar wij bieden met deze hand zeker 4. 

 

Fitpunten 
Als je een fit hebt in de kleur die je troef maakt (hier de hartenkleur) 

mag je extra punten bijtellen voor renonces en singletons. Maar ook 
een doubleton kan heel nuttig zijn. Ook het feit dat je een vijfkaart fit 
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hebt in harten in plaats van een vierkaart maakt deze hand nog wat 
mooier. Daarentegen is het de vraag of de V als plaatje waarde heeft, 

wel natuurlijk als singleton. 
Maar wat is het alternatief voor 4? Inviteren voor de manche?    

 
Zelfs tegenover een zeer minimale opening, bijvoorbeeld:  

Hxx 

HVxxx 

xxx 

Ax 

is het een prima 4-contract.  

 

Maar heeft partner:  
xxx 

HVxxx 

Hxx 

Ax  

(hetzelfde aantal punten en ook een 5332 verdeling), dan is 4 

kansloos.  
 

Dit is geen hand om de keuze tussen al dan niet een manche af te 
schuiven op je partner. 

 

 
 

 


