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Inleiding. 

Al sinds 2002 verzorgt Rob Stravers het digitale periodiek: ”Bridge Training”. Met 
vraagstukken voor beginnende en gevorderde bridgers, gelardeerd met 
kenmerkende achtergronden en informatie neemt hij ons mee door de wondere 
wereld die bridge heet. Mede gebaseerd op actuele vragen van lezers worden de 
onderwerpen bepaald, waarbij een afwisseling van basiskennis en diep(er)gravende 
theorie en praktijk het grote kenmerk is. De koppeling naar de praktijk staat in alle 
trainingen centraal; daar moeten immers de spellen gespeeld worden en de punten 
worden behaald! 

Bridgetraining verschijnt wekelijks en alle uitgaven tezamen vormen ondertussen een 
zeer gevarieerd scala aan kennis en informatie voor alle enthousiaste bridgers en 
docenten.  

In de loop van de jaren verzamelde Rob verschillende enthousiaste bridgers om zich 
heen, die onder de naam ‘Bridge Service Team’ met hem garant staan voor een 
doorlopende aanvoer van trainingsstof, met slechts één doel: (nog) meer plezier aan 
de bridgetafel.   

Om deze informatie over de jaren makkelijker te kunnen ontsluiten worden de 
uitgaven per jaar gebundeld. Dit bestand is daar één van. Voorzien van een 
overzichtelijke inhoudsopgave zodat je bepaalde onderwerpen gemakkelijk kunt 
vinden. 

Op de teksten berust geen copyright. Integendeel, wij stellen het zelfs zeer op prijs 
als je deze informatie ook deelt met collega bridgers, leerlingen van je cursussen en 
dergelijke. Bronvermelding wel graag mits de tekst onveranderd blijft. Eventuele 
aanpassingen zijn uiteraard inhoudelijk en tekstueel voor jouw eigen rekening en 
verantwoordelijkheid! 

De afzonderlijke originele documenten en de gereed zijnde jaaroverzichten staan op 
www.bridgeservice.nl. 

Wij wensen je veel lees- en speelplezier met deze rijke bron van bridge-informatie. 
Zoek gewoon die onderwerpen er uit die nu voor jou en jouw partner van nut zijn; 
alles in een keer tot je nemen is welhaast een onmogelijke opgave…… 

 

Amsterdam/Zwolle, 5 mei 2017 

Rob Stravers (redactie) 

Tom van der Beeke (samenstelling) 

 

Contact: rob.stravers@upcmail.nl
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1. Even kijken 
 

In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar gaan we niet moeilijk doen. Ik leg twee 
hele gewone troefspelletjes voor, je maakt als leider je speelplan waarna je op het 
volgende blad ziet dat je het allemaal uitstekend zag. Nee, nee, elk vermoeden van 
argwaan over addertjes in het gras is volkomen misplaatst. Vertrouw mij nu gewoon.  

 

 

Spel 1 

♠ B 4 3 2 

♥ A V 8 2 

♦ 2 

♣ A 4 3 2 

 

♠ - 

♥ H B 10 9 7 

♦ A 6 5 4 3 

♣ V 6 5 

Tegen jouw 4♥ start west met ♥5. Welke kaarten speel je in de eerste drie slagen? 
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Spel 2 

♠ A 3 2 

♥ 3 2 

♦ 10 3 2  

♣ A V 4 3 2 

 

♠ 5 4 

♥ A 5 4 

♦ H V B 5 4 

♣ H B 5 

 

Tegen jouw 5♦ begint west met ♣6. Welke kleur speel je in de tweede slag? 

 

Op het volgende blad staat waar jij al voor koos! 
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Aanpak 

 
Spel 1 

♠ B 4 3 2 

♥ A V 8 2 

♦ 2 

♣ A 4 3 2 

 

♠ - 

♥ H B 10 9 7 

♦ A 6 5 4 3 

♣ V 6 5 

 

Tegen jouw 4♥ start west met ♥5. Welke kaarten speel je in de eerste drie slagen? 

 

Antwoord 

Als je in dit spel het troeftrekken van west voortzet, ga je beslist de boot in. Zonder 
eigen aftroevers haal je maar zeven slagen. Je zult heen en weer moeten troeven 
(cross-ruff).  

Tegenstanders hebben echter de onhebbelijke instelling om graag over te troeven. 
En als ze dat niet kúnnen, omdat jouw troeven het hoogst zijn, gooien ze graag 
kaarten weg in de bijkleur waarin jij een aas hebt, om dan later, als jij bent 
uitgetroefd, jouw aas te arresteren met hun rottige lage troefje. Daarom is het zaak 
om vóór het heen en weer troeven eerst de hoge kaarten in de bijkleuren binnen te 
halen.  

Nog een ander aandachtspunt: je hebt maar één lage troefkaart: ♥2. Daar moet je 
het eerst vanaf. Die speel je meteen de eerste slag bij. Je neemt de eerste slag dus 
in de hand, zuid! Dan ♦A en ♣A waarna de weg vrij is voor het heen en weer 
troeven. Schoppen vanuit noord, en ruiten vanuit zuid. Als na de eerste tien slagen 
het aftroefstof is opgetrokken, liggen er nog drie slagen. OW mogen met elkaar erom 
vechten wie van hen de meeste slagen daarvan maakt...  
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Spel 2 

 

♠ A 3 2 

♥ 3 2 

♦ 10 3 2  

♣ A V 4 3 2 

 

♠ 5 4 

♥ A 5 4 

♦ H V B 5 4 

♣ H B 5 

 

Tegen jouw 5♦ begint west met ♣6. Welke kleur speel je in de tweede slag? 

 

Tot nu toe de gemeenste vraag van het nieuwe jaar! Tenminste, als je toch met lichte 
tot zware argwaan naar dit spel keek. Want als je dit spel gewoon zou moeten 
afspelen, begin je waarschijnlijk met het spelen van troef. En dat moet ook! De 
ontbrekende troeven moeten zo snel mogelijk worden opgehaald om te voorkomen 
dat OW onze vaste klaverenkaarten aftroeven. We tellen twee verliezers en elf te 
maken slagen: vier ruitenslagen, vijf klaverenslagen en de twee hoge azen. 
Beginnen met harten om in noord een hartenaftroever te maken heeft dan ook geen 
enkele zin. Want ook dán geef je beslist twee slagen af (een hartenslag en troefaas), 
mét het grote risico, wat zeg ik, met de zékerheid, dat OW ook een klaverenslag 
zullen troeven wat down betekent! Het juiste antwoord is dus: In de tweede slag 
spelen we troef! 
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Deze twee spellen brengen op prachtige wijze in beeld waarom je in het ene 
speelplan voor heen-en-weer-troeven moet kiezen en in het andere voor eerst 
troeftrekken. Ik geef een heel eenvoudige schematische samenvatting. 

 

START  

  

Als je alle ontbrekende troeven ophaalt, maak je 
het aantal benodigde slagen 

Nee Dan kun je je contract alleen maken 
met aftroevers; trek dus géén troef! 

 

 Ja 

Je kunt de ontbrekende troeven ophalen, zonder 
dat daardoor extra verliesslagen ontstaan 

Nee Voorkom die verliezers (door aftroe-
ven of opruimen); trek daarna troef! 

 

 Ja 

Trek geen troef; probeer ze afzonderlijk te maken.  
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2. Afspel troefcontracten 

 

Ik herhaal nog even de handvatten voor het afspelen van troefcontracten. Dan 
volgen alleen de opgaven zodat je je helemaal leeg kunt creëren, gevolgd door de 
opgaven met de juiste aanpak. 

 

Handvatten voor het afspelen van troefcontracten 

 

1. Zorg voor troefkaart(en) aan de kant waar je geen kaarten hebt in een bijkleur 
waar de tegenpartij sterk in is. 

 

2. Met een slechte, pierige, akelige troefkleur is het vaak het beste om eerst een 
bijkleur te ontwikkelen of een positie te bereiken waarin je aftroevers kunt 
maken. 

 

3. Als de ontbrekende troeven slecht verdeeld blijken, kan het raadzaam zijn om 
niet verder troef te trekken. Helemaal als het verder trekken van troef jou per 
slag twee troeven kost en de tegenstanders maar één. 

 

4. Het is van groot belang om de troefcontrole te behouden. Soms lukt dat alleen 
door – ondanks dat je troefaas (en troefheer) hebt – eerst een kleine troef te 
spelen. 

 

5. Als een bepaalde hand een lange kleur heeft met te maken slagen, met alleen 
troefkaarten als entree, is het meestal onverstandig om verliezers in de andere 
hand daarmee af te troeven. 

 

Zijn alle regels duidelijk? Maak dan een speelplan voor de zes zuidspelers. Op de 
bladen daarna kijken we ‘met z’n allen’. 
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De zes opgaven 

De onbelangrijke kaarten zijn met een • aangegeven.   

Spel 1 

♠ A H • • • 

♥ A • • 

♦ • • 

♣ • • • 

 

♠ • • 

♥ H • 

♦ A H V B 10 • 

♣ A • • 

 

West start met een kleine 
ruiten tegen jouw 6♦. Hoe 
probeer je dit contract te 
maken?  

Spel 2 

♠ • • • 

♥ • • • 

♦ A H 10 9 • 

♣ H • 

 

♠ V B 10 • • 

♥ H B 

♦ B • • 

♣ A • • 

 

Je speelt 3♠. West komt 
uit met ♠A, ♠H en een 
kleine troef. Daarmee zijn 
alle troeven van OW 
gespeeld. 

Vraag 1. Hoe speel je de 
ruitenkleur? 

Vraag 2. Hoe speel je de 
ruitens als je 4♠ zou 
spelen? 

Spel 3 

♠ • • • • 

♥ H • • 

♦ H • • • 

♣ A • 

 

♠ A • • • 

♥ A • • 

♦ A • 

♣ H • • • 

 

West start met ♣V tegen 
jouw 4♠. Welke twee 
kaarten speel je in de 
tweede slag? 
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Spel 4 

♠ • • 

♥ A H • 

♦ H V 10 9 • • 

♣ • • 

 

♠ A H V B • 

♥ • • • • 

♦ B • • 

♣ • 

 

Tegen jouw 4♠ start west 
met ♣A, gevolgd door ♣H. 

 

Vraag 1. Welke kaart 
speel je in de tweede 
slag? 

Vraag 2. Welke kaart moet 
je spelen zodra je aan 
slag bent? 

Spel 5 

♠10 • • 

♥ V 

♦ A B 

♣ A • • • • • • 

 

♠ A H V B • 

♥ A • • • • 

♦ V • 

♣ • 

 

Je speelt 6♠. West start 
met een kleine harten, met 
oosts ♥H voor zuids ♥A. 

 

Welke kaarten speel je als 
leider achtereenvolgens in 
de 2e, 3e, 4e en 5e slag? 

Spel 6 

♠10 • 

♥ • • • 

♦ H V B • • 

♣ • • • 

 

♠ A H V • • 

♥ • • 

♦ A • 

♣ A V 10 •  

 

Je speelt 4♠. West legt 
achtereenvolgens ♥A, ♥H 
en ♥V op tafel. 

 

Vraag 1. Moet zuid de 3e 
hartenslag troeven? 

Vraag 2. Met welke kaart 
moet je vervolgen zodra je 
aan slag bent gekomen? 
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De juiste speelplannen 

 

Spel 1 

♠ A H • • • 

♥ A • • 

♦ • • 

♣ • • • 

 

♠ • • 

♥ H • 

♦ A H V B 10 • 

♣ A • • 

 

West start met een kleine 
ruiten tegen jouw 6♦. Hoe 
probeer je dit contract te 
maken? 

 

Je haalt eerst alle 
ontbrekende troeven op. 
Daarna geef je een 
schoppenslag weg, dus een 
kleine schoppen naar een 
kleine schoppen! Ook als de 
ontbrekende schoppens 4-2 
zitten, (grootste kans) maak 
je dan je contract. Vervolgens 
een kleine schoppen naar 
♠A, op ♠H klavertje weg, een 
kleine schoppen aftroeven, 
oversteken naar ♥A, en op 
noords laatste – vrije – 
schoppen zuids laatste 
klaverenverliezer opruimen. 

Spel 2 

♠ • • • 

♥ • • • 

♦ A H 10 9 • 

♣ H • 

 

♠ V B 10 • • 

♥ H B 

♦ B • • 

♣ A • • 

 

Je speelt 3♠. West komt uit 
met ♠A, ♠H en een kleine 
troef. Daarmee zijn alle 
troeven van OW gespeeld. 

Vraag 1. Hoe speel je de 
ruitenkleur? 

Vraag 2. Hoe speel je de 
ruitens als je 4♠ zou spelen? 

 

Speelwijze 3♠: ♦A, ♦H en 
dan een kleintje. Je mag ♦V 
verliezen als die bij west zit. 
De kans dat oost aan slag 
komt moet je zo klein 
mogelijk maken, omdat zijn 
hartennaspel – door jouw 
♥HB heen – twee 
hartenslagen kan kosten, en 
dat zou fataal zijn. Ook in een 
parenwedstrijd is deze 

Spel 3 

♠ • • • • 

♥ H • • 

♦ H • • • 

♣ A • 

 

♠ A • • • 

♥ A • • 

♦ A • 

♣ H • • • 

 

West start met ♣V tegen jouw 
4♠. Welke twee kaarten speel 
je in de tweede slag? 

 

Als de ontbrekende troeven 
3-2 verdeeld zitten, verlies je 
in ieder geval twee 
troefslagen en een 
hartenslag. Daar komt géén 
verliesslag bij, als je twee 
klaveren óf twee ruitens 
aftroeft. Je moet dus aan 
dezelfde kant twee aftroevers 
maken. Het gevaar is echter 
dat de tweede aftroever door 
OW wordt overgetroefd. Als 
je met ♠A, kleine troef na 
begint, zullen OW na de 
tweede troefslag ook hun 
derde troefkaart spelen.  

Deze twee risico’s voorkom je 
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Toegegeven, deze speelwijze 
kost je een slag als de 
ontbrekende schoppens 3-3 
zitten. Maar, omdat de kans 
op 3-3 (35½%) belangrijk 
kleiner is dan op 4-2 (48½%), 
en het zeer de vraag is of ook 
de concurrentie deze mooie 
6♦ uitbiedt, is het weggeven 
van die schoppenslag ook in 
een parenwedstrijd aan te 
raden.  

 

 

speelwijze aan te bevelen. 
Want... de paren die 4♠ 
boden hebben tóch meer 
punten dan jij als ze hun 
contract maken; terwijl ‘3♠ 
contract’ een top is als 4♠ er 
niet in zit! 

Speelwijze 4♠: ♦A, hopend 
op ♦V-sec bij oost; daarna 
naar ♣A en vanaf zuid op ♦V 
snijden over west. We 
kunnen ons nu geen 
ruitenverliesslag permitteren, 
dus moet ♦V onder ♦A vallen 
of goed zitten!  

 

. 

door te beginnen met een 
kleine troef naar een kleine 
troef! Je geeft eerst een 
troefslag weg. Daardoor houd 
je troefcontrole als de 
ontbrekende troeven 3-2 
zitten, want... eenmaal weer 
aan slag trek je troefaas. Dan 
is de troefkleur tweemaal 
gespeeld en hebben OW nog 
één troefkaart die op dat 
moment het hoogst is. Pas 
dán speel je op twee 
aftroevers aan dezelfde kant. 
Als oost of west dan jouw 
aftroever overtroeft, is dat 
met een slag die je al als 
verliezer telde. 
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Spel 4 

♠ • • 

♥ A H • 

♦ H V 10 9 • • 

♣ • • 

 

♠ A H V B • 

♥ • • • • 

♦ B • • 

♣ • 

 

Tegen jouw 4♠ start west met 
♣A, gevolgd door ♣H. 

 

Vraag 1. Welke kaart speel je 
in de tweede slag? 

Vraag 2. Welke kaart moet je 
spelen zodra je aan slag 
bent? 

 

Antwoord 1: Je troeft de 2e 
slag. Het risico is te groot dat 
de leider – als je een harten 
zou opruimen - ♦A naspeelt 
en dat oost de volgende 
ruiten troeft. 

Antwoord 2: Je speelt ruiten 
na! Nu geeft het niet als ♦A 
wordt genomen en de 
volgende ruiten door OW 
wordt getroefd. De speler die 
de ruiten aftroeft kan zijn 
partner tóch niet meer 

Spel 5 

♠10 • • 

♥ V 

♦ A B 

♣ A • • • • • • 

 

♠ A H V B • 

♥ A • • • • 

♦ V • 

♣ • 

 

Je speelt 6♠. West start met 
een kleine harten, met oosts 
♥H voor zuids ♥A. 

 

Welke kaarten speel je als 
leider achtereenvolgens in de 
2e, 3e, 4e en 5e slag? 

 

Antwoord 
2e slag: klaveren naar ♣A. 

3e slag: kleine klaveren hóóg 
getroefd. 

4e slag: ruiten naar ♦A. 

5e slag: kleine klaveren hóóg 
getroefd. 

De leider moet in zijn hand 
zuinig zijn op de kleine 
schoppen, zodat hij na het 
troeftrekken in dummy aan 
slag kan zijn voor het 

Spel 6 

♠10 • 

♥ • • • 

♦ H V B • • 

♣ • • • 

 

♠ A H V • • 

♥ • • 

♦ A • 

♣ A V 10 • 

 

Je speelt 4♠. West legt 
achtereenvolgens ♥A, ♥H en 
♥V op tafel. 

 

Vraag 1. Moet zuid de 3e 
hartenslag troeven? 

Vraag 2. Met welke kaart 
moet je vervolgen zodra je 
aan slag bent gekomen? 

 

Antwoord 1: Je moet 
inderdaad de 3e hartenslag 
troeven. Met de troeven 4-2 
verlies je waarschijnlijk ook 
nog een troefslag, en dat zou 
1 down betekenen.  

Antwoord 2: Na die introever 
speel je een kleine troef naar 
♠10. Op die manier kun je 
niet troefkort worden, omdat 
harten na door OW met een 
noordelijk troefje kan worden 
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bereiken. Weer klaveren na 
door OW, kun je in noord 
troeven. Als je de tweede 
slag meteen zou vervolgen 
met troeftrekken, heb je een 
probleem als de ontbrekende 
troeven 4-2 zitten. Je bent 
dan de troefcontrole kwijt. 
Nadat OW ♦A incasseren, zal 
er beslist iets vervelends 
gebeuren in de klaverenkleur. 

binnenhalen van de vrije 
klaveren. Als de ontbrekende 
zwarte kaarten 3-2 zitten 
maak je dit contract. En dat is 
je enige – en niet eens zo 
kleine – kans! 

 

gestopt. Zou je na de 
hartenintroever meteen 
♠AHV spelen en OW hebben 
nog ♠B en jij een kleine 
schoppen, dan heb je een 
probleem. Als je de ruitens 
afdraait zal OW te snel 
troeven, waarna de 
resterende ruitens 
onbereikbaar zijn. Als je dan 
je laatste troef naspeelt, krijg 
je de hartens naar je hoofd. 
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3. Dwarsliggen 
 

In deze aflevering serveer ik twee tegenspelvraagstukken. Omdat het de taak van 
de tegenspelers is om de leider zoveel mogelijk dwars te zitten, kom ik op het kopje 
Dwarsliggen. Maar, dat nu teruglezend, vind ik dat ik daarmee de kunst van het 
tegelspel te kort doe. Want net als de leider, proberen de tegenspelers zoveel 
mogelijk slagen te maken. In hun optiek ligt de léíder dwars! Hoe langer ik daarover 
doordenk, des te mooier ik het tegenspel vind. Want voor goed tegenspel is het 
noodzakelijk dat je je volledig verplaatst in de leider. Wat denkt hij, wat wil hij? En dat 
doet we toch veel te weinig! Ik geef het toe, bij het tegenspel doen we dat om 
vervolgens alle dromen van de leider uit elkaar te laten spatten. Maar dat weegt toch 
niet op tegen het mooie van de belangstelling voor elkaar. Een gedachte om over na 
te denken, of sterker, op te reageren... 
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Dummy noord 

♠ B 3 2 

♥ H 3 2 

♦ 4 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

 (jouw) oosthand 

♠ 4 

♥ B 10 5 4 

♦ A H V B 5 

♣ V B 10 

 

West  Noord   Oost  Zuid 

  --    --  1♦  2♠ (16/17 punten met sterke schoppenkleur) 

pas  4♠  pas  pas 

pas 

 

Tegen 4♠ komt partner west uit met ♦6.  

Je speelt ♦AHV; op ♦V speelt partner west ♥6 bij. 

 

Na de derde slag is de situatie dus: 
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Dummy noord 

♠ B 3 2 

♥ H 3 2 

♦ - - - 

♣ H 4 3 2 

 (jouw) oosthand 

♠ 4 

♥ B 10 5 4 

♦ - - - B 5 

♣ V B 10 

 

 - de streepjes staan voor de reeds gespeelde kaarten - 

 

In welke kleur begin je de vierde slag en waarom? 

- klaveren 
- ruiten 
- harten 
- schoppen 
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Tegenspel 2 

Dummy noord 

♠ 5 4 3 2 

♥ B 4 3 2 

♦ 2 

♣ A H B 2 

 (jouw) oosthand 

♠ A 10 6 

♥ 6 5 

♦ V B 10 9 8 

♣ V 10 4 

 

West  Noord   Oost  Zuid 

  --    --     --  1♦ 

1♠  doubl.*  2♠  3♥** 

pas  pas    pas 

* het doublet belooft een 4-kaart harten 

** 3♥ geeft een minimale openingshand aan, met een 4-kaart harten 

Tegen 3♥ komt partner west uit met ♠H. Terwijl de leider zijn speelplan bedenkt, 
bedenk jij jouw tegenspeelplan. In welke tegenspeelactie voel jij je het prettigst? 

a. Ik speel een schoppenkaart bij waarmee ik partner vraag de schoppenkleur 
door te spelen. 

b. Ik speel een schoppenkaart bij waarmee ik de schoppenkleur afsein, in de 
hoop dat partner met klaveren vervolgt. 

c. Ik neem ♠H over met ♠A en speel dan ♦V. 
d. Ik neem ♠H over met ♠A en speel dan troef. 
e. Ik neem ♠H over met ♠A en speel dan ♠10. 

 

Op het volgende blad geef ik mijn ideeën. 
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Antwoorden 

Tegenspel 1 

Dummy noord 

♠ B 3 2 

♥ H 3 2 

♦ 4 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

 (jouw) oosthand 

♠ 4 

♥ B 10 5 4 

♦ A H V B 5 

♣ V B 10 

 

West  Noord   Oost  Zuid 

  --    --  1♦  2♠ (16/17 punten met sterke schoppenkleur) 

pas  4♠  pas  pas 

pas 

 

Tegen 4♠ komt partner west uit met ♦6.  

Je speelt ♦AHV; op ♦V speelt partner west ♥6 bij. 

 

In welke kleur begin je de vierde slag en waarom? 

- klaveren 
- ruiten 
- harten 
- schoppen 
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Antwoord 

Na de derde slag is de situatie: 

 

Dummy noord 

♠ B 3 2 

♥ H 3 2 

♦ - - - 

♣ H 4 3 2 

 

 (jouw) oosthand 

♠ 4 

♥ B 10 5 4 

♦ - - - B 5 

♣ V B 10 

 

Leider zuid heeft in de eerste drie slagen nog geen punt laten zien van de 
zestien/zeventien punten die hij beloofde met zijn 2♠-bod. Daaruit mogen we 
opmaken dat hij in de hartens en schoppens de topkaarten zal hebben. Stel dat 
partner ♠A of ♠H heer heeft, dan hoeven we geen troef te spelen om hem die 
troefslag te laten maken. Die maakt hij dan evengoed wel. Maar... als partner ♠Vx 
heeft, kan hij ♠V alleen maken als je de ruitenkleur doorspeelt. Want als zuid hoog 
voortroeft, komt ♠Vx riant achter één hoge troef te zitten. Terwijl ♠Vx niets te 
vertellen heeft als zuid de kans krijgt ♠AH te trekken.
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Tegenspel 2 

Dummy noord 

♠ 5 4 3 2 

♥ B 4 3 2 

♦ 2 

♣ A H B 2 

 

 (jouw) oosthand 

♠ A 10 6 

♥ 6 5 

♦ V B 10 9 8 

♣ V 10 4 

 

West  Noord   Oost  Zuid 

  --    --      -- 1♦ 

1♠  doubl.*   2♠ 3♥** 

pas  pas     pas 

 

* het doublet belooft een 4-kaart harten 

** 3♥ geeft een minimale openingshand aan, met een 4-kaart harten 

Tegen 3♥ komt partner west uit met ♠H. Terwijl de leider zijn speelplan bedenkt, 
bedenk jij je tegenspeelplan. In welke tegenspeelactie voel jij je het prettigst? 

a. Ik speel een schoppenkaart bij waarmee ik partner vraag de schoppenkleur 
door te spelen. 

b. Ik speel een schoppenkaart bij waarmee ik de schoppenkleur afsein, in de 
hoop dat partner met klaveren vervolgt. 

c. Ik neem ♠H over met ♠A en speel dan ♦V. 
d. Ik neem ♠H over met ♠A en speel dan troef. 
e. Ik neem ♠H over met ♠A en speel dan ♠10. 
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Antwoord 

Om iets zinnigs te kunnen bedenken moeten we eerst proberen ons voor te stellen 
wat zuid in handen heeft en graag zal willen doen.  

• Zijn 1♦-opening belooft minstens vier ruitens en zijn 3♥-bod vier hartens. 
• Met een klein beetje moeite kunnen we ook uitrekenen dat zuid maximaal één 

schoppenkaart heeft. Partner west belooft met zijn volgbod minstens een 5-
kaart. Met noords kwartet en ons trio zijn dat samen al twaalf schoppens. 

• Als we met die wetenschap naar de noordhand kijken, ligt het voor de hand 
dat zuid maar één ding wil: over en weer troeven! Als partner schoppen 
doorspeelt (a), speelt hij de leider letterlijk in de kaart; in zuid schoppens 
aftroeven en in noord ruitens. 

 

We hebben maar één wens: troef spelen! Want hoe meer troeven er op elkaar vallen, 
des te minder aftroevers de leider kan maken. Met wat wij en dummy aan troeven 
hebben, kunnen wij (oost) beter troefspelen dan partner west. Die zou met iets als 
Vxx gemakkelijk een troefslag kunnen weggeven. Daarom nemen we ♠H over met 
♠A en spelen we troef na (d). De klaveren lopen trouwens niet weg (b). Zuid heeft 
waarschijnlijk een 3-kaart; en als hij er maar twee heeft, valt er in klaveren toch geen 
slag te winnen; dan geeft klaveren na alleen maar het tempo weg om troef te spelen. 
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4. Vier dilemma’s 
 

We maken er een rustige aflevering van; slechts één spel leg ik je in deze aflevering 
voor. Eén spel, maar dan wel een met liefst vier dilemma’s. 

♠ 5 4 3 2 

♥ B 2 

♦ H V 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A H 

♥ A H 10 9 8 7 3 

♦ A 

♣ 6 5 4 

 

Als leider mag je 4♥ spelen.  

West komt uit met ♠V. 

Daarmee is de eerste slag in ieder geval géén dilemma; die neem je met ♠A! 

Maar hoe ga je verder? 

 

Maak eerst je speelplan, kijk pas daarna naar de drie gegeven dilemma’s... Dan is de 
kans waarschijnlijk kleiner dat ik je een kant uitduw die niet goed is... 

 

1. Speel je (na ♠A) meteen klaveren, of speel je eerst ♦A en dán klaveren? 
2. Speel je (na ♠A) ♥10, of sla je ♥AH  
3. Speel je (na ♠A) ♦A en dan ♥3 naar ♥B, of ♦A en dan ♥10? 

 
Heb je je keus gemaakt? Kijk dan op het volgende blad! 
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♠ 5 4 3 2 

♥ B 2 

♦ H V 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A H 

♥ A H 10 9 8 7 3 

♦ A 

♣ 6 5 4 

 

Tegen 4♥ start west met ♠V voor zuids ♠A. 

Hoe ga je na ♠A verder? 

 

1. Speel je meteen klaveren, of speel je eerst ♦A en dan klaveren? 
2. Speel je ♥10, of sla je ♥AH  
3. Speel je ♦A en dan ♥3 naar ♥B, of ♦A en dan ♥10? 

 
Antwoord 
We beginnen met (het afschieten van) dilemma 2, het meteen spelen van troef. 
♥AH spelen (slaan), lijkt theoretisch perfect; met viermaal de vrouw ‘buitenboord’ is 
slaan immers kansrijker dan snijden. Probleem van deze aanpak is echter, dat als 
♥V niet valt, het contract meteen kansloos is. Want naast troefvrouw zul je drie 
klaverenslagen moeten afgeven.  
Direct ♥10 op tafel leggen, oogt redelijk subtiel. Als OW nemen, is ♥B een entree... 
Tenminste, als de speler die ♥V maakt, niet meteen harten naspeelt! Want je komt 
dan iets te vroeg in dummy aan slag, omdat je ♦A nog in handen hebt. Na ♦A zijn 
♦HV helaas onbereikbaar. Ook dan geef je naast de hartenverliezer drie 
klaverenverliezers af.    
 
Bekijk het spel opnieuw met de gegeven wijsheden in je achterhoofd, en maak een 
keus uit de twee overige dilemma’s. 
 
Ben je daar uit, of koos je al voor dilemma 1 of 3, ga dan verder op het volgende 
blad. 
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♠ 5 4 3 2 

♥ B 2 

♦ H V 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A H 

♥ A H 10 9 8 7 3 

♦ A 

♣ 6 5 4 

 

Tegen 4♥ start west met ♠V voor zuids ♠A. 

 

Hoe ga je verder? 

 

1. Speel je meteen klaveren, of speel je eerst ♦A en dan klaveren? 
2. Speel je ♥10, of sla je ♥AH  

3. Speel je ♦A en dan ♥3 naar ♥B, of ♦A en dan ♥10? 
 
 
Antwoord 
Dilemma 2 doet dus niet meer mee.  
Laten we ons nu richten op dilemma 3. 
Inderdaad is het belangrijk om te voorkomen dat zuids ♦A een zegetocht in de weg 
staat van noords ♦HV.  
♦A, gevolgd door ♥3 naar ♥B, pakt goed uit met ♥V bij west, maar mislukt als oost 
♥V heeft. Als oost dan troef naspeelt, betekent dat down, omdat zuid aan slag komt 
en noord onbereikbaar is. Aan het eind zullen nog drie (klaveren)slagen naar de 
filistijnen gaan.  
♦A, gevolgd door ♥10, is een veel beter alternatief. Met deze speelwijze maak je 
altijd je contract. Als OW duiken, sla je vervolgens ♥AH, en als ze de eerste 
hartenslag nemen, zijn ♦HV bereikbaar dankzij ♥B. Diezelfde ♥B voorkomt dat OW 
meteen drie klaverenslagen meenemen. 
 
Alhoewel... het contract maken is natuurlijk leuk, maar als zonder risico een overslag 
te versieren is, moeten we die kans natuurlijk wél meenemen. Helemaal als het om 
een párenwedstrijd gaat. 
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♠ 5 4 3 2 

♥ B 2 

♦ H V 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A H 

♥ A H 10 9 8 7 3 

♦ A 

♣ 6 5 4 

 

Tegen 4♥ start west met ♠V voor zuids ♠A. 

Hoe ga je verder? 

 

1. Speel je meteen klaveren, of speel je eerst ♦A en dan klaveren? 
2. Speel je ♥10, of sla je ♥AH  
3. Speel je ♦A en dan ♥3 naar ♥B, of ♦A en dan ♥10 

 

In dilemma 1 zit de beste speelwijze: ♦A, gevolgd door klaverennaspel. Je 
probeert een klaverenintroever te maken.. 
 
♦A, gevolgd door klaveren geeft dus een kans op een overslag zónder dat je je 
contract in gevaar brengt.  
Tenminste... als je het goed doet wanneer oost de eerste klaverenslag neemt en 
troef naspeelt! Want stel dat hij dat doet, dan heb je opeens een vierde dilemma! Leg 
je dan ♥A of laat je die slag doorlopen naar ♥B? 
 
Neem een besluit en kijk op het volgende blad. 
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♠ 5 4 3 2 

♥ B 2 

♦ H V 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A H 

♥ A H 10 9 8 7 3 

♦ A 

♣ 6 5 4 

 

Tegen 4♥ start west met ♠V voor zuids ♠A. 

Je speelde ♦A en klaveren na. 
Oost nam die klaverenslag en speelt een kleine troef na. Leg je ♥A of ♥3? 
 
Als je ♥A legt en weer met klaveren vervolgt, heb je een probleem als oost weer 
neemt en troef naspeelt. Je moet dan immers raden of hij twee of drie hartens heeft. 
En als je dat verkeerd raadt, ga je alsnog down.  
 
Daarom moet je oosts eerste troefnaspel laten doorlopen naar ♥B. De kans op een 
overslag is daarmee kleiner, maar dat je in ieder geval tien slagen maakt staat dan 
wel vast! 
 



bridgetraining totaal 2004 30/346 Rob Stravers 
 

 

5.Sans tegenspel 
 

Afgelopen maandag vond voor aanvang van de wekelijkse Briosclubavond een 
heerlijk kussengevecht plaats. Gericht tegenspel tegen sanscontracten waren in dat 
gevecht de soms met stenen gevulde kussens! In deze aflevering bekijken we met 
elkaar de vraagstukken en de acties waarmee we het de leider het lastigst, zo niet, 
onmogelijk maken om zijn contract in veilige haven te slepen. 

 

We beginnen met een opsomming van de belangrijkste wetten in het sans-tegenspel, 
gevolgd door de vraagstukken. We sluiten af met de juiste aanpak. 

 

Extra slagen maken in een sans-contract, zijn als vis in de tijd van Kniertje; ze 
worden het duurst betaald... door de tegenstanders! Zo leveren gemaakte slagen in 
een lage kleur al ruim 150% meer op als ze in een sans-contract worden verorberd 
(30 punten per slag en 40 voor de eerste), dan in een lagekleur-contract (20 punten 
per slag). 

 

Wel is voor een sans-contract een opvang in alle kleuren noodzakelijk. Meteen 
gevolgd door het tempo: de wedloop om het eerst een lange kleur te ontwikkelen om 
de lagere kaarten het echte werk te laten doen. 

 

Niets voelt zo weldadig aan dan als tegenstander de zwakke plek vinden en de 
downslagen slag voor slag te incasseren. De uitkomst kan al bepalend zijn voor het 
tijdig ontwikkelen van de eigen kleur. Soms hoeft die kleur niet eens ontwikkeld te 
worden en liggen de slagen al meteen voor het oprapen. Je hoeft dan ‘alleen maar’ 
in de juiste kleur uit te komen, en ervoor zorgen dat de speler met de meeste kaarten 
in die kleur, aan slag is op het moment dat de ander die kleur niet meer heeft. 
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De belangrijkste handvatten voor het tegenspelen van sans-contracten. 
 

1. Start in de langste kleur van de hand waar ook de noodzakelijk entrees zitten. 
Dat kan een kleur van je partner zijn. 
 

2. Kom met een ‘bijna’ serie van drie kaarten of langer uit met de topkaart van 
die serie: V B 10 9, V B 9, 9 8 7. 
 

3. Kom met een inwendige serie uit met de topkaart van die serie: A B 10 6 2,  
H B 10 6 3, A 10 9 8 3. 

4. Kom met de vierde van boven (Regel van elf) of anders met je laagste kaart 
uit als je geen aaneensluitende serie hebt. 
 

5. Wanneer je partner uitkomt, geef dan aan of je wel of niet wilt dat hij in die 
kleur doorgaat. Gebruikelijk is dat een hoge kaart als aanmoediging wordt 
gebruikt. Maar... het aansignaleren met een lage kaart heeft ook z’n 
voordelen. Als je met je partner maar wel hetzelfde speelt... 
 

6. Als partner uitkomt met een lage kaart, en dummy heeft geen honneurs in die 
kleur, speel je je hoogste kaart bij (van twee aangrenzende honneurs de 
laagste). 
 

7. Wanneer dummy wél een honneur heeft, is het vaak goed om daarop te 
snijden. Maar speel hoog bij als het gevaar bestaat dat je je partner blokkeert 
en daardoor het tempo verliest. Bewaar dan in ieder geval een lage kaart!!! 
 

8. Als je in de (uitgekomen) kleur van je partner terugspeelt, speel dan je 
hoogste kaart in die kleur voor als je daar drie of minder van hebt.  

 

Omdat - vooral tegen sans-contracten - de zogenaamde Regel van Elf nog veel 
wordt toegepast, geef ik een korte uitleg van deze regel. 

Regel van elf 
 
Als partner in een kleur uitkomt met de vierde kaart van boven, kun je precies 
uitrekenen hoeveel kaarten de leider heeft boven die uitgekomen kaart. Dat gaat als 
volgt. 

1. Trek de waarde van de uitgekomen kaart af van elf. 
2. De uitkomst is het aantal kaarten dat dummy, jij en de leider samen 

hebben, bóven die uitgekomen kaart.  
 
Er zit ook aan nadeel aan deze regel. De leider kan dezelfde aftreksom maken, en 
dus uitrekenen hoeveel kaarten jíj hoger hebt dan de uitgekomen kaart. 
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Beantwoord in alle rust de volgende vragen. Heb je je keuzes gemaakt, dan volgen 
daarna de antwoorden. 

Vraag 1. 

De bieding was: 1SA – 3SA  

Voor welke uitkomst kies je met de volgende handen? 

 

Hand a 

♠ H B 10 9 2 

♥ V 5 4 

♦ B 6 5 3 

♣ 5 

 

Hand b 

♠ H B 10 6 

♥ V 6 4 

♦ V B 10 7 

♣ 6 3 

 

Hand c 

♠ A 7 6 4 2 

♥ V 6 3 

♦ V B 9 4 

♣ 5 

 

 

Hand d 

♠ A B 10 9 4 

♥ H B 10 9 4 

♦ 7 

♣ 4 

 

 

Hand e 

♠ A V 10 4 

♥ 7 2 

♦ V B 10 5 

♣ 8 5 3 

 

 

Hand f 

♠ A H B 5 2 

♥ 6 4 3 

♦ V 5 2 

♣ 5 4 
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Vraag 2. 

Dummy noord 

♠ H 3 2 

♥ 4 3 2 

♦ V 5 4 3 2 

♣ A 2 

 

Jouw oosthand 

♠ B 5 4 

♥ A 5  

♦ 8 7 6 

♣ V B 5 4 3 

 

• De bieding was 1SA – 3SA. 
• Partner west komt uit met ♥V.  
• Wat doe jij met deze oosthand? 
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Vraag 3. 

Dummy noord 

♠ H 3 2 

♥ 9 8 

♦ V 5 4 3 2 

♣ A 3 2 

 

 

Jouw oosthand 

♠ B 5 4 

♥ A 7 2 

♦ 7 6 

♣ V B 6 5 4  

  

• De bieding was 1SA – 3SA. 
• Partner west komt uit met ♥B. 
• Wat doe jij met deze oosthand? 
• Wat voor hartenkaart verwacht je bij partner west? 
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Vraag 4. 

Bieding: 

West  Noord  oost  Zuid  

1♦  1♠  2SA 

Pas  3SA  allen passen 

 

Dummy noord 

♠ 9 2 

♥ A V 2 

♦ H V B 2 

♣ V B 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ A 10 8 7 3 

♥ B 10 5 4 3 

♦ 3 

♣ A 4   

 

• Partner west komt uit met ♠H. 
• Welke kaart moet je met deze oosthand in de eerste slag bijspelen? 
• Wanneer oost verder gaat met ♠V, welke kaart speel je dan in de tweede 

slag? 
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Vraag 5. 

Dummy noord 

♠ A 6 

♥ 10 4 3 2 

♦ A B 3 2 

♣ B 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ V 9 5 

♥ V 6 5 

♦ V 10 4 

♣ H 9 5 4 

 

• De bieding was: 1SA – 3SA 
• Partner west komt uit met ♠2; ♠A van dummy wint de slag. 
• Welke kaart speel je met deze oosthand bij? 
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Vraag 6. 
 
 

Dummy noord 

♠ B 3 2 

♥ A B 2 

♦ V B 5 

♣ H 4 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ H 10 4 

♥ V 10 3 

♦ H 8 7 

♣ B 7 6 5 

 

 

• De bieding was: 1SA – 3SA 
• Partner west komt uit met ♦4; dummy moet ♦5 van de leider bijspelen. 
• Welke kaart speel je met deze oosthand bij? 
• Wat heeft de leider hoogstwaarschijnlijk aan honneurs in ruiten? 
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De vraagstukken met de juiste aanpak 

Vraag 1. 

De bieding was: 1SA – 3SA  

Voor welke uitkomst kies je met de volgende handen? 

 

Hand a 

♠ H B 10 9 2 

♥ V 5 4 

♦ B 6 5 3 

♣ 5 

 

Hand b 

♠ H B 10 6 

♥ V 6 4 

♦ V B 10 7 

♣ 6 3 

 

Hand c 

♠ A 7 6 4 2 

♥ V 6 3 

♦ V B 9 4 

♣ 5 

 

 

Hand d 

♠ A B 10 9 4 

♥ H B 10 9 4 

♦ 7 

♣ 4 

 

 

Hand e 

♠ A V 10 4 

♥ 7 2 

♦ V B 10 5 

♣ 8 5 3 

 

 

Hand f 

♠ A H B 5 2 

♥ 6 4 3 

♦ V 5 2 

♣ 5 4 

 

Antwoorden: 

Hand a: ♠B! Daarmee riskeer je weliswaar een uitkomst naar de AV-vork van de 
leider. Maar ondanks dat nadeel geeft de kracht van de inwendige serie de beste 
kansen op genoeg slagen om het contract down te spelen. 

Hand b: ♦V! Een veilige start; nu zijn de schoppens te kort om daarmee het risico 
te nemen van een uitkomst naar de AV-vork. 

Hand c: ♠2! Zonder binnenserie de normale start: uitkomst met een lage kaart 
vraagt/schreeuwt om terugkomst in die kleur. Belooft minstens een 4-kaart! 
Aanhangers van de regel van elf komen uit met ♠4 (vierde van boven). 
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Hand d: ♠B! Heeft ongeveer dezelfde vooruitzichten als de uitkomst met ♥B, 
maar met minder risico dat je daarmee een slag weggeeft. Zelfs als de leider 
♠HVx heeft, kost deze uitkomst geen slag. Ook niet als in dummy honneur met 
een lage kaart verschijnt. Met de ♥B-start geef je wél een slag weg als partner 
geen honneur daarin heeft.    

Hand e: ♦V! Veilige start; ontwikkelt waarschijnlijk twee slagen in deze kleur. 
Laat de leider maar lekker aan de schoppens beginnen, of wachten tot partner die 
aanbreekt! Van een 4-kaart of korter kun je beter niet uitkomen als daar een vork 
in zit. Of je moet uit het bieden kunnen opmaken dat je partner die kleur moet 
hebben. 

Hand f: ♠H! De gebruikelijke start van zo’n combinatie. Partner kan later wellicht 
door de leider heen spelen. Als de schoppenkaart een 6-kaart is of langer, is het 
beter om meteen uit te komen met je laagste schoppen omdat je verder geen 
entree hebt. Als partner er dan slechts twee heeft – en wél een entree – kan hij 
daarna schoppen terugspelen naar uw ♠AHB etc. 

 

Vraag 2. 

Dummy noord 

♠ H 3 2 

♥ 4 3 2 

♦ V 5 4 3 2 

♣ A 2 

 

Jouw oosthand 

♠ B 5 4 

♥ A 5  

♦ 8 7 6 

♣ V B 5 4 3 

• De bieding was 1SA – 3SA. 
• Partner west komt uit met ♥V. 
• Wat doe jij met deze oosthand? 
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Antwoord:  

Je legt ♥A! Een kleine harten zou de kleur blokkeren. Als je de tweede hartenslag 
maakt, kun je namelijk geen harten meer terugspelen; en daarmee verlies je het 
tempo! 

 

Vraag 3. 

Dummy noord 

♠ H 3 2 

♥ 9 8 

♦ V 5 4 3 2 

♣ A 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ B 5 4 

♥ A 7 2 

♦ 7 6 

♣ V B 6 5 4   

• De bieding was 1SA – 3SA. 
• Partner west komt uit met ♥B. 
• Wat doe jij met deze oosthand? 
• Wat voor hartenkaart verwacht je bij partner west?  
 

Antwoorden:  
Je legt ♥A! 
 
West heeft zéér waarschijnlijk ♥H B 10 x; west mist de negen en de acht en zou  niet 
met ♥B zijn uitgekomen van B10xx. Van zo’n bezit start je met je laagste (of vierde 
van boven). Door ♥A te leggen kun je meteen harten terug spelen door ♥V van de 
leider heen!  
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Vraag 4. 

Bieding: 

West  Noord  oost  Zuid  

1♦  1♠  2SA 

Pas  3SA  allen passen 

 

Dummy noord 

♠ 9 2 

♥ A V 2 

♦ H V B 2 

♣ V B 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ A 10 8 7 3 

♥ B 10 5 4 3 

♦ 3 

♣ A 4   

 
• Partner west komt uit met ♠H. 
• Welke kaart moet je met deze oosthand in de eerste slag bijspelen? 
• Wanneer oost verder gaat met ♠V, welke kaart speel je dan in de tweede 

slag?  
 
Antwoorden: 
Speel ♠8 bij; aanmoedigend (♠3 als je met je partner een láge kaart speelt als 
aanmoediging). 
 
Neem ♠V over met ♠A. Zuids 2SA na oosts 1♠ garandeert ♠Bxxx bij zuid. Als oost 
♠V duikt, kan west geen schoppen doorspelen. En daarmee verlies je tempo. Je 
moet dan eerst met ♣A aan slag komen voordat je de aanval in schoppen kunt 
voortzetten. En áls de schoppens dan eenmaal vrij zijn - nadat zuid ♠B maakte - kom 
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je niet meer aan slag. Daarom ♠V overnemen met ♠A en ♠10 na. Zuid mag ♠B 
maken, maar komt zeker voordat hij negen slagen binnen heeft bij ♣A te biecht.
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Vraag 5. 

Dummy noord 

♠ A 6 

♥ 10 4 3 2 

♦ A B 3 2 

♣ B 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ V 9 5 

♥ V 6 5 

♦ V 10 4 

♣ H 9 5 4 

• De bieding was: 1SA – 3SA 
• Partner west komt uit met ♠2; ♠A van dummy wint de slag. 
• Welke kaart speel je met deze oosthand bij? 

Antwoord: moedig aan (met ♠9 als je hoog als aanmoediging speelt)! Je hebt steun 
in partners kleur. Alle reden om te voorkomen dat partner zijn heil in een andere kleur 
zoekt als hij weer aan slag is. 
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Vraag 6. 

Dummy noord 

♠ B 3 2 

♥ A B 2 

♦ V B 5 

♣ H 4 3 2 

 

Jouw oosthand 

♠ H 10 4 

♥ V 10 3 

♦ H 8 7 

♣ B 7 6 5 

• De bieding was: 1SA – 3SA 
• Partner west komt uit met ♦4; dummy moet ♦5 van de leider bijspelen. 
• Welke kaart speel je met deze oosthand bij? 
• Wat heeft de leider hoogstwaarschijnlijk aan honneurs in ruiten? 

 
Antwoord:  

Leg ♦7! Als partner met de vierde van boven komt, heeft zuid maar één kaart die 
hoger is dan ♦4 (Regel van Elf). Als dat ♦A is, had de leider dummy waarschijnlijk 
♦V laten leggen.  
 

Hoogstwaarschijnlijk heeft de leider dus ♦10. Als dat zo is, en je légt ♦H, kun je toch 
niet voorkomen dat dummy een ruitenslag maakt. Het meteen leggen van ♦H kan 
dus alleen maar een slag kosten en niets opleveren!
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6. Spelen met slems 
 
Dit keer geen theorie vooraf. Spring er gewoon bovenop met alles wat je in je hebt! 
 
Slem 1 

 
♠ A 6 5 4 
♥ V B 10 4 2 
♦ A 8 4 
♣ 7 
 

 
 
♠ H 8 7 
♥ H 5 
♦ H V 10 9 3 2 
♣ A V 
 
Na een indrukwekkende biedserie beland je in 6♦. West start met ♠V. Welke van de 
vier gegeven acties zit ook in jouw speelplan? Laat je niet oetsen; je mag ook géén 
of méér dan één actie aanstrepen. 
 

a. De snit op ♣H 
b. Het aftroeven van ♣V 
c. De eerste slag nemen met ♠A 
d. De eerste troefslag maken met ♦A 
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Slem 2 

 
♠ A 6 5 4 
♥ B 10 6 3 2 
♦ A H 8 
♣ 2 
 

 
 
♠ H 7 6 
♥ A H  
♦ V 10 9 7 5 2 
♣ A V 
 
West start met ♠8 tegen jouw 6SA. Welke acties zitten ook in jouw speelplan? 
 

a. De schoppenuitkomst duiken, om daarmee de kans op een extra 
schoppenslag mee te nemen als de ontbrekende schoppens 3-3 zitten. 

b. Als je de schoppenuitkomst neemt, doe je dat met ♠A. 
c. Zodra je aan slag bent, speel je (naar) ♦A. 
d. Het is mogelijk dat je een geslaagde snit op ♣H nodig hebt om het contract te 

maken, namelijk als andere pogingen falen. 
 
Voel je ook nu niet verplicht om een of meer acties aan te strepen. Als geen van de 
acties je aanstaat moet je ze ook beslist niet in je plan meenemen!!! 
 
 
Kijk op het volgende blad als je aanpak van beide spellen vaststaat. 
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Slem 1 

 
♠ A 6 5 4 
♥ V B 10 4 2 
♦ A 8 4 
♣ 7 
 

 
 
♠ H 8 7 
♥ H 5 
♦ H V 10 9 3 2 
♣ A V 
 
West start met ♠V tegen jouw 6♦. Welke actie zit ook in jouw speelplan? Je mag 
méér dan één actie aanstrepen. 
 

a. De snit op ♣V 
b. Het aftroeven van ♣V 
c. De eerste slag nemen met ♠A 
d. De eerste troefslag maken met ♦A 

 
Antwoord 

Het is een troefcontract. Dat betekent dat we beginnen met een beschouwing van de 
verliesslagen 
 
Eén verliezer staat vast: ♥A. Daarnaast dreigt een verliezer in schoppen, ruiten en 
klaveren.  
 
Een ruitenverliezer is alleen mogelijk als je die kleur verkeerd aanpakt. Met een 
verdeling van 2-2 of 3-1 kun je het niet verkeerd doen; wél als de ontbrekende vier 
ruitens in dezelfde hand zitten. Als je begint met ♦H, zie je meteen of de ruitens 4-0 
zitten. Vervolgens snij je op ♦B over de speler die de ruitens heeft. Zou je met ♦A 
beginnen (d), dan heb je een probleem als west alle ruitens blijkt te hebben;♦ Bxx 
kun je er dan niet meer uitsnijden. Daarmee vallen in één klap speelwijze b 
(aftroeven van ♣V) en d (beginnen met ♦A) af. Je gaat dan immers de boot in als 
west ♦B in vieren heeft.  
Ook als de ontbrekende hartens niet 3-3 verdeeld zitten, maak je drie hartenslagen. 
Dat betekent dat zuid op twee hartenslagen een schoppentje én ♣V kan opruimen. 
Ook speelwijze a (snit op ♣V) valt daarmee af.  
Speelwijze c tenslotte, de eerste slag nemen met ♠A, moet je eveneens niet willen! 
Als de ontbrekende ruitens 4-0 zitten en je aan de hartens begint, is het namelijk heel 
goed mogelijk dat OW ♥A niet meteen legt. Als ♥A pas in de tweede slag verschijnt, 
zijn de vrije hartens in noord, belangrijk voor het opruimen van ♣V en het 
schoppentje, onbereikbaar als noord niet nog over ♠A als reddende entree beschikt. 
Daarom moet je die in de eerste slag koesteren als een kostbaar kleinood. 
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Slem 2 

 
♠ A 6 5 4 
♥ B 10 6 3 2 
♦ A H 8 
♣ 2 
 

 
 
♠ H 7 6 
♥ A H  
♦ V 10 9 7 5 2 
♣ A V 
 
West start met ♠8 tegen jouw 6SA. Welke acties zitten ook in jouw speelplan? 
 

a. De schoppenuitkomst duiken, om daarmee de kans op een extra 
schoppenslag mee te nemen als de ontbrekende schoppens 3-3 zitten. 

b. Als je de schoppenuitkomst neemt, doe je dat met ♠A. 
c. Zodra je aan slag bent, speel je (naar) ♦A. 
d. Het is mogelijk dat je een geslaagde snit op ♣H nodig hebt om het contract te 

maken. 
 
We spelen sans, dus beginnen we nu met het tellen van de vaste slagen: dat zijn er 
elf! Twee in schoppen, twee in harten, zes in ruiten en één in klaveren. Vaste slagen 
zijn slagen die we achter elkaar kunnen maken, dus zonder eerst van slag te hoeven. 
Ook als de ontbrekende ruitens 4-0 zitten, maken we zes ruitenslagen, op 
voorwaarde... dat we de eerste ruitenslag maken met ♦A of ♦H. Als de vier 
ontbrekende ruitens bij elkaar zitten, zien we meteen waar dat kwartet logeert, en 
kunnen we daarnaar handelen, lees: snijden! 
 
Om het contract te maken moeten we één slag ontwikkelen/versieren/forceren. Dat 
kan in schoppen, door de uitkomst te duiken, dan ♠AH te slaan en – als de 
ontbrekende schoppens 3-3 zitten – daarna noords vierde schoppen het bal te laten 
openen. 
Ook de klaverenkleur kan een extra slag opleveren, namelijk met ♣H bij oost en 
vanuit noord spelen naar ♣V.  
 
De kans op een geslaagde klaverensnit is 50%, en die van de schoppens 3-3 nog 
lager, vooral omdat west in die kleur uitkomt. Als je beide kansen wilt benutten, moet 
je eerst de schoppenslag weggeven en pas op ♣H snijden als de schoppenpoging 
niets oplevert. Die volgorde is belangrijk omdat eerst snijden en – na een mislukte 
snit – spelen op de schoppen 3-3 al automatisch down betekent! Je moet dan 
immers eerst een schoppenslag weggeven om de vierde schoppenslag te kunnen 
maken. 
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Maar, het ontwikkelen van een slag in een der zwarte kleuren kunnen we vergeten 
omdat de hartenkleur een 100% kans geeft op een extra slag: namelijk ♥AH spelen, 
dan naar noord en ♥B weggeven, verheft ♥10 tot slag. Met deze keiharde conclusie 
vallen de acties a (de uitkomst duiken) en d (de snit op ♣H) af. 
 
Waar we vooral in dit spel aan moeten denken is de bereikbaarheid van de noord- en 
zuidhand. En het omgaan met ♠A en ♠H neemt in die bereikbaarheid een 
sleutelpositie is. Zo moeten we na ♥AH naar noord om ♥B voor te spelen, daarna 
nóg een keer om van ♥10 een keiharde slag te maken én - indien noodzakelijk – 
over oost op ♦B te snijden. Maar ook de bereikbaarheid van zuids (ruitens) is van 
elementair belang.  
 
Omdat ♥AH met de grootste spoed gespeeld moet worden, voor de ontwikkeling van 
een hartenslag, en het spelen van ♦AH wat minder haast heeft, is het zaak om de 
eerste slag inderdaad met ♠A te nemen (b)! Als je dat niet zou doen, kan een groot 
probleem ontstaan als de ruitens 4-0 zitten en oost – na ♥AH - ♥B neemt en 
klaveren terugspeelt.  
 
Het veilige speelplan 

Slag Speel 
1e Neem de uitkomst met ♠A 
 
2e en 3e 

 
♥AH 

 
4e 

 
♦2 naar ♦A; controleer of beide tegenspelers 
bekennen. 
 

Als beiden in de eerste ruitenslag bekennen, is er geen communicatieprobleem; je 
geeft na ♦A ♥B weg; als oost neemt en klaveren naspeelt, leg je meteen ♣A, steek 
je over neer ♦H, maak je ♥10 en draai je de rest van de ruitens af. Kat in ’t bakkie 

Als west geen ruiten bekent, moeten we over oost op ♦B snijden. Eérst spelen we 
echter ♥B! Het weggevertje voor het veiligstellen van de twaalfde slag. Zodra we 
weer aan slag zijn (naar) ♦H en ♦8 na voor de snit op ♦B. 

Als oost geen ruiten bekent, en west dus met vierkeer ♦B tegenzit, moeten we de 
tweede ruitenslag beslist vanuit zuid aanspelen om te kunnen snijden. Ook dan 
gooien we eerst ♥B voor de leeuwen. Stel dat oost dan met ♥V neemt en klaveren 
terugspeelt, dan snijden we uiteraard niet, maar pakken we die slag met ♣A. Dan 
een kleine ruiten voor, door wests ♦B. Stel dat west duikt, dán blijkt de noodzaak van 
het koesteren van ♠H. Noord pakt met ♦8, slaat ♦A, incasseert ♥10 en steekt over 
naar zuids ♠H, waarop ♦V zich over wests ♦B ontfermt en de overige ruitens het 
contract volmaken. Mocht oost na ♥V schoppen terugspelen, dan maakt dat 
uiteraard niet uit, omdat dan ♠H meteen wordt gezet, en ♣A – na noords 



bridgetraining totaal 2004 51/346 Rob Stravers 
 

ruitenslagen en ♥10 – voor de toegang zorgt naar zuids overige ruitens.
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7. De Nonforcing Stayman 
 

Dat ook bridge niet ontkomt aan de inflatiegolven en economiedreunen, blijkt uit de 
afkalving van de Staymankracht. Haast zestig jaar lang stond vast dat het 2♣-
antwoord op partners 1SA op z’n minst manche-inviterend was. Een sans-opener 
met maximale kracht (lang geleden 18 en inmiddels al jaren 17 punten) wist al 
meteen na het 2♣-antwoord dat de manche vaststond, en dat ook met minimale 
kracht de kans op de manche heel groot was.  

 

Aan die waarde wordt al enkele jaren gerammeld. En voor zover je daar je ogen en 
oren voor sloot, werd je wakker geschud door de pagina’s 44 t/m 48 van het 
februarinummer van Bridge, waarin Berry Westra pijnlijk duidelijk zijn vinger op zere 
plekken legt van de aloude minimum 2♣ kracht van acht punten. 

 

Nee, ik dwing je nergens toe; laat op de volgende handen gewoon los wat je nu met 
je partner speelt. Daarna kijken we lekker onderuitgezakt en in alle rust naar de 
uitkomsten en eventuele alternatieven op het volgende blad. 

 

Wel geef ik – helemaal vrijblijvend uiteraard – op het volgende blad een overzicht 
van wat de zwakke Stayman of Nonforcing-Stayman inhoudt.
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Probeer wel even mee te kijken naar wat de zwakke Stayman mogelijk maakt. 

Spel West Oost Oosthand 

1 1SA ?? ♠ 7 5 4 2 

♥ 9 6 4 2 

♦ 9 6 4 3 2 

♣ - 

 

2 

 

1SA 

 

?? 

 

♠ 10 7 6 5 3 

♥ 9 5 3 2 

♦ 4 3 

♣ B 7 4 

 

3 

 

1SA 

 

?? 

 

♠ B 6 5 2 

♥ 9 8 5 3 2 

♦ 8 6 4 

♣ V 2 

 

Als je op partners 1SA met 2♣ minstens een hand belooft waarmee je inviteert naar 
een manchecontract, ben je met deze drie handen snel uitgeboden. Je hebt maar 
één alternatief: Pas! Toch geeft zo’n pas geen prettig gevoel, omdat je weet dat je in 
een sans-contract geen enkele slag meeneemt. Ondanks dat je in een troefcontract 
een slag meer moet maken, kan een troefcontract veel aantrekkelijker zijn omdat je 
dan minstens twee slagen meeneemt.  

De reden dat je met een zwakkere hand geen 2♣ biedt, is in de eerste plaats je angst 
voor een eventueel 2SA antwoord van de 1SA-opener. In de Stayman-nieuwe-stijl 
mag de 1SA-opener daarom geen 2SA meer antwoorden. De enig mogelijke 
antwoorden op 2♣ zijn:  

2♦ (ontkent een hoge 4-kaart);  

2♥ (4-kaart harten, sluit daarbij een 4-kaart schoppen niet uit);  
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2♠ (4-kaart schoppen, ontkent een 4-kaart harten). 

Deze afspraak maakt het mogelijk om zonder risico wél met bepaalde zwakke 
handen 2♣ te bieden. 

Spel West Oost Oosthand Toelichting 

1 1SA 

2♦ 

2♣ 

pas 

♠ 7 5 4 2 

♥ 9 6 4 2 

♦ 9 6 4 3 2 

♣ - 

 

Als partner 2♦ antwoordt pas je met deze hand. 
Zelfs met twee ruitens mee is het 2♦-contract te 
verkiezen boven 1SA! Ook op partners 2♥ of 2♠ 
zou oost – met een nog beter gevoel – passen. 

2 1SA 

2♦ 

pas 

2♣ 

2♠ 

♠ 10 7 6 5 3 

♥ 9 5 3 2 

♦ 4 3 

♣ B 7 4 

 

Na het 2♦-antwoord mag je je hoge 5-kaart 
bieden; dat geldt eveneens als eindbod! Als 
west op 2♣ 2♥ had geboden, had je uiteraard 
gepast! 

3 1SA 

2♦ 

pas 

2♣ 

2♥ 

♠ B 6 5 2 

♥ 9 8 5 3 2 

♦ 8 6 4 

♣ V 2 

Met deze hand bied je na het 2♦-antwoord je 5-
kaart harten; en ook dat is een eindbod. Liever 
een 2-contract in de mogelijke 5-2-hartenfit, dan 
1SA. Op 2♥ of 2♠ pas je uiteraard – met een 
heel goed gevoel! 

 

Merk op dat voor dit soort superzwakke handen met een hoge 5- én 4-kaart een 
transferbod geen aantrekkelijk alternatief is. Je moet dan transfereren naar de 5-
kaart, waarbij het heel goed mogelijk is dat de sansopener in die kleur een 2-kaart 
heeft met een 4-kaart in de andere hoge kleur.  

Het spreekt vanzelf dat je met sterkere handen na partners reactie op je 2♣ iets 
anders moet doen dan passen of 2♥/♠ bieden.  

Dat het 2SA-antwoord op de Stayman-2♣ wegvalt, hoeft geen verlies te zijn. De 
betekenis van geen hoge 4-kaart en wél maximumkracht, wordt ondervangen door 
het eventuele 2SA-rebid van de Staymanbieder. En het gemis van de duidelijke 
directe boodschap van twee hoge 4-kaarten, hoeft evenmin tot een verkeerd contract 
te leiden. Kijk maar naar het volgende spel. 
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West Oost Oosthand Toelichting 

1SA 
2♥ 

2♣ 

2SA 

♠ H V 8 4 

♥ B 8 

♦ V 10 7 3 

♣ 8 7 6 

2♣ zoekt naar een 4-4-fit in schoppen. 

2♥ sluit geen 4-kaart schoppen uit.  

Wij kunnen na 2♥ niet 2♠ herbieden, omdat dat een 
eindbod is; we zouden dan een zeer zwakke hand 
beloven met een 5-kaart schoppen.  

2SA vertelt twee dingen: we willen naar de manche als 
partners hand maximaal is én we hebben geen interesse 
in zijn 4-kaart harten. Partner kan vervolgens: 

- passen met 15 punten en geen 4-kaart schoppen; 
- 3SA bieden met 17 punten en geen 4-kaart 

schoppen; 
- 3♠ bieden met 15 punten en vier schoppens; 
- 4♠ bieden met 17 punten en vier schoppens. 

Stel dat oost met dezelfde verdeling voldoende kracht had gehad voor de 
manche,10/14, dan had oost na 2♥ 3SA geboden. Dan hoeft west niet te kijken naar 
zijn minimum of maximum, maar alleen naar zijn aantal schoppens. Met vier 
schoppens biedt hij 4♠ en met minder past hij. 

Opgelet! Als je slem niet uitsluit, kun je na (2♣ 2♥) géén 3SA bieden. Zonder 4-
kaart schoppen zal partner dan immers passen.  

 

Heeft de zwakke Stayman dan helemaal geen nadelen ten opzichte van de oude 
semiforcingvariant? Naar mijn idee toch wel. Dat is met een semiforcinghand (8/9 
punten) en een 5-kaart harten en 4-kaart schoppen, of omgekeerd. 

Met zo’n hand kun je met de oude sterke semiforcing Stayman een gerust gevoel 2♣ 
bieden. Het 2♥- of 2♠-antwoord kon je verhogen naar 3♥/♠. Daarna kon partner 
passen of – met maximum kracht – de manche volgooien. Dat zou ook nog met de 
zwakke Stayman kunnen. Maar probleem is het mogelijke 2♦-antwoord. Voor 3♥/♠ 
ben je dan te zwak (is mancheforcing), en voor 2♥/♠ te sterk, omdat de sansopener 
daarop moet passen. Omdat ik deze hand miste in het artikel in Bridge, heb ik het 
volgende spel voorgelegd aan de in Bridge geïnterviewde voormalig wereldkampioen 
Berry Westra. 
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♠ A B 9 

♥ 7 5 

♦ H V 8 6 

♣ A H 8 4 

                         ♠ H V 8 5 2 

             ♥ V 8 4 2 

                         ♦ 7  

                         ♣  B 7 6 

  

  

 

Zijn eerlijke reactie: “Slechte hand voor mijn systeem, aangezien ik niet kan inviteren 
met een vijfkaart schoppen. Mijn keuze zou zijn om mancheforcing te bieden. Ik ga 
zo vaak down dat het al bijna geen pijn meer doet...” 

Door Berry’s fabelachtige speeltechniek zal dat aantal keren downgaan overigens 
wel meevallen. Wij moeten naar mijn mening in ieder geval een stuk voorzichtiger 
zijn. 

Om die reden heb ik gezocht naar een alternatief en de volgende gevonden. 

 

1SA 

2♦ 

3♠!!! 

2♣ 

2SA!!! 

4♠ 

 

Met 2♦ ontkent west een hoge 4-kaart; het gevreesde antwoord dus. 

2SA van oost belooft 8/9 punten; vraagt opener met maximumkracht 3SA te bieden. 

Met minimumkracht (15 punten) past west.  

Maar in plaats van met maximumkracht domweg 3SA te bieden, biedt west zijn 
laagste hoge 3-kaart. 3♠ belooft dus een 3-kaart schoppen, en tegelijk een 2-kaart 
harten, waarmee de hele verdeling in een klap duidelijk is en de maximum kracht. Als 
oost in schoppen zijn 5-kaart heeft, biedt hij 4♠, anders 3SA. 
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Stel, dat west op 2SA 3♥ had geboden; dan kan oost alsnog 3♠ proberen omdat het 
3♥-bod geen 3-kaart schoppen uitsluit. 

 

Dit alternatief heb ik eveneens aan Berry voorgelegd. Berry’s reactie:  

Een leuk idee, al kleven er wat nadelen aan. Allereerst is daar de situatie dat partner 
op 2SA past. Dan ben je met de oosthand niet blij. Het is zeer wel mogelijk dat 2SA 
down gaat terwijl 4♠ er in zit. Het tweede nadeel speelt met name tegen goede 
tegenstanders. Als west na 2SA zijn driekaart hoog biedt vertelt hij nog meer over 
zijn hand. Meestal zijn het de tegenspelers die daar wat aan hebben. Dit 
specifieke biedprobleem komt immers niet zo vaak voor. Kortom, de afspraak heeft 
wat mij betreft te weinig meerwaarde.  

 

En wat is niet mooier, waarde lezer, dan jou het laatste woord te geven? 

 

Bied de west- en oosthanden op het volgende blad uit aan de hand van je eigen 
biedsysteem, eventueel aangepast met de richtlijnen die we hiervoor bespraken. 
Overigens gaat het maar om één ding: in het optimale contract komen; het maakt niet 
uit hoe! 
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In alle spellen opent west! 

 
Spel 

nummer 

West Oost 

1 ♠ A B 9 8 

♥ B 10 7 3 

♦ A V 7 

♣ H 7 

♠ 10 7 5 4 3 

♥ 9 6 4 2 

♦ 7 3 

♣ 8 5 

 

2 ♠ A B 9 

♥ 7 5 

♦ H V 8 6 

♣ A H 8 4 

♠ H V 8 5 2 

♥ V 8 4 2 

♦ 7  

♣ B 7 6 

 

3 ♠ A B 5 

♥ H V 5 

♦ 7 6 

♣ H V B 7 5 

♠ 7  

♥ 7 4 3 

♦ H 9 8 5 4 3 2 

♣ 8 2 
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4 ♠ H 10 3 2 

♥ V B 8 4 

♦ A H 8 

♣ H 5 

♠ A B 8 5  

♥ 9 5 

♦ V B 9 4 2 

♣ A 4 2 

 

5 ♠ H B 2 

♥ V 10 5 

♦ V 8 7 5 4 

♣ A H 8 

♠ V 10 9 7 4 

♥ A B 4 2 

♦ 3 

♣ V B 7 

 

6 ♠ H 5 

♥ A V B 6 

♦10 8 7 4 

♣ H V 7 

♠ V B 8 7  

♥ 8 7 3 

♦ H V B 2 

♣ 6 2 

 

7 ♠ V B 10 8  

♥ 8 7 

♦ A H 8 3 

♣ H V 9 

♠ H 7 6 2 

♥ V B 4 3 

♦ V 5 2 

♣ 6 3 

 

8 ♠ H V 10 

♥ V B 8 

♦ H V 6 

♣ V B 8 4 

♠ B 8 6 5 

♥ 9 6 4 3 

♦10 9 7 5 2 

♣ - 
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Heb je jouw biedingen opgeschreven? Vergelijk die in ieder geval met je partner! En 
bespreek met elkaar de eventuele verschillen.  

 

Op het volgende blad staan mijn zielenroerselen. Ook de puntenwaardering per 
eindcontract; per slot van rekening gaat het in de eerste plaats om het meest 
optimale contract! 
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Mijn zielenroerselen 

 
Spel 

nummer 

West Oost Toelichting 

1 ♠ A B 9 8 

♥ B 10 7 3 

♦ A V 7 

♣ H 7 

 

1SA 

2♥ 

♠ 10 7 5 4 3 

♥ 9 6 4 2 

♦ 7 3 

♣ 8 5 

 

2♣ 

Pas 

 

Oost kan alleen 2♣ bieden als een 2SA-
antwoord van partner is uitgesloten. Op 
een 2♦-antwoord zou oost 2♠ bieden als 
eindbod. 

 

 

2 ♠ A B 9 

♥ 7 5 

♦ H V 8 6 

♣ A H 8 4 

 

1SA 

2♦ 

3♠ 

pas 

♠ H V 8 5 2 

♥ V 8 4 2 

♦ 7  

♣ B 7 6 

 

2♣ 

2SA 

4♠ 

Na 2♦ zou 3♥/♠ mancheforcing zijn; daar 
is deze oosthand te zwak voor. Het enige 
alternatief is 2SA. Met 15 punten zal west 
daarop passen; met 17 punten biedt hij zijn 
laagste hoge 3-kaart!  
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3 ♠ A B 5 

♥ H V 5 

♦ 7 6 

♣ H V B 7 5 

 

1SA 

3♣ 

Pas 

 

♠ 7  

♥ 7 4 3 

♦ H 9 8 5 4 3 2 

♣ 8 2 

 

2♠ 

3♦ 

Stayman is nu uitgesloten. Het enige 
alternatief is 2♠ als je dat tenminste als 
transfer voor de lage kleuren speelt.  

 

Paren die 2♦, 2♥ en 2♠ als eindbod 
spelen (killingbid) springen er hier mooi 
uit. 

 

 

4 ♠ H 10 3 2 

♥ V B 8 4 

♦ A H 8 

♣ H 5 

 

1SA 

2♥ 

4♠ 

♠ A B 8 5  

♥ 9 5 

♦ V B 9 4 2 

♣ A 4 2 

 

2♣ 

3SA 

pas 

Het 2♥-antwoord ontkent nog geen 4-
kaart schoppen. Toch mag oost geen 
2♠ herbieden (is super zwak, opener 
moet passen) of 3♥/♠ (belooft 5-kaart). 
2SA is ook niet goed, omdat daarmee 
8/9 punten worden beloofd. 3SA spreekt 
daarom duidelijke taal. Genoeg kracht 
voor de manche, geen 4-kaart harten, 
dus... 
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Spel 

nummer 

West Oost Toelichting 

5 ♠ H B 2 

♥ V 10 5 

♦ V 8 7 5 4 

♣ A H 8 

 

1SA 

2♦ 

4♠ 

♠ V 10 9 7 4 

♥ A B 4 2 

♦ 3 

♣ V B 7 

 

2♣ 

3♥(!) 

Pas 

 

Voor een 5-4 in de hoge kleuren is 2♣ zeer 
geschikt als de kracht óf super zwak is – de 
manche uitgesloten – of sterk, minstens de 
manche! Kies met een semihand 8/9 liever 
voor transfers. Het 3♥-bod belooft een 5-
kaart schoppen, net zoals 3♠ een 5-kaart 
harten zou beloven. De reden is duidelijk: 
met een 3-kaart mee wordt ook dat contract 
door de sterke (sans)hand gespeeld! 

 

 

6 ♠ H 5 

♥ A V B 6 

♦10 8 7 4 

♣ H V 7 

 

1SA 

2♥ 

Pas 

 

 

 

 

 

 

♠ V B 8 7  

♥ 8 7 3 

♦ H V B 2 

♣ 6 2 

 

2♣ 

2SA 

 

Zonder 5-kaart hoog geeft 2♣ geen 
problemen met een semiforcing hand (8/9). 

Met een 4-kaart schoppen had west 3♠ 
geboden (met maximum kracht 4♠). 
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7 ♠ V B 10 8  

♥ 8 7 

♦ A H 8 3 

♣ H V 9 

 

1SA 

2♠ 

Pas 

 

♠ H 7 6 2 

♥ V B 4 3 

♦ V 5 2 

♣ 6 3 

 

2♣ 

3♠ 

 

3♠ vraagt naar de minimale of maximale 
sanskracht. Het antwoord is duidelijk! 

 

 

8 ♠ H V 10 

♥ V B 8 

♦ H V 6 

♣ V B 8 4 

 

1SA 

2♦ 

♠ B 8 6 5 

♥ 9 6 4 3 

♦10 9 7 5 2 

♣ - 

 

2♣ 

pas 

De heerlijkste hand van dit achttal! Op 2♥ of 
2♠ pas je, en op 2♦ uiteraard ook! 

 

 

 



bridgetraining totaal 2004 65/346 Rob Stravers 
 

 

8. Uitspel sans contracten 
 

Belangrijkste regels voor het speelplan 

Afgelopen maandag vond een kloppartij plaats aan de vooravond van de 
Briosclubavond. Ondanks dat Brios speelt in een absoluut rookvrije speelzaal, was 
aan het eind van de sessie het zicht zeer beperkt door de zware kruitdampen die de 
zes speelplannen in dat halfuurtje opriepen. De deelnemers aan die sessie kunnen 
nu mooi controleren in welke mate ze door die stoeipartij de behandelde valkuilen, 
voetangels en klemmen nu – nog geen week later – kunnen omzeilen. We beginnen 
in deze elektronische aflevering met een resumé van de belangrijkste handvatten 
voor een leider in een sans-contract.  

1. Probeer te voorkomen dat de tegenspeler met een lange vrije kleur aan slag 
komt. Dat kan door - indien mogelijk:  

- over hem te snijden;  
- hem aan slag te laten op een moment dat je nog dekking hebt in zijn 

kleur, óf:  
- ervoor te zorgen dat zijn partner die kleur niet meer kan terugspelen, 

door een of twee slagen te wachten voordat je neemt*. 
 

2. Wacht nooit met nemen als de tegenstanders kunnen switchen naar een 
gevaarlijker kleur. 

 

3. Met een dubbele stop (AHx) is het goed om een keer te duiken als je voor de 
ontwikkeling van de nodige extra slagen tweemaal van slag moet. 

 

4. Wanneer je waarschijnlijk tweemaal van slag moet, laat je eerst de 
tegenstander aan slag met de dreigende lange kleur; pas daarna diens 
partner, in de hoop dat die dan geen kaarten meer heeft in die kleur. 

 

Overzicht van het aantal slagen dat je moet duiken  

in een lange kleur van de tegenpartij. 

Totaal aantal kaarten van leider en 
dummy in die kleur 

Aantal maal duiken 

vijf kaarten (A x x – x x) tweemaal duiken 

zes kaarten (A x x – x x x) éénmaal duiken 
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zeven of meer kaarten (A x x – x x x x) niet duiken 
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De zes vraagstukken 

Spel 1 

♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥ en start 
met ♥V tegen jouw 3SA. 

Met welke kaart neem je 
de eerste slag en hoe 
speel je verder? 

Spel 2 

♠ 4 3 2 

♥ A H 4 3 2 

♦ A 3 2 

♣ H 2 

 

♠ H V 5 

♥ B 10 5 

♦ H 6 5 4 

♣ A 4 3 

West start met ♠6 tegen 
jouw 3SA. Oost legt ♠B. 
Welke kaart speel jij en 
wat zijn je verdere 
plannen? 

Spel 3 

♠ 4 3 2 

♥ A B 10 9 2 

♦ A 3 2 

♣ H 2 

 

♠ H V 5 

♥ H 4 3 

♦ H 6 5 4 

♣ A 4 3 

Ook nu speel je 3SA, komt 
west uit met ♠6 en legt 
oost ♠B.  

Hoe ga je hiermee om en 
met de volgende slagen? 
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Spel 4 

♠ V B 2 

♥ H V B 10 2 

♦ 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A 4 3 

♥ 3 

♦ A 8 7 6 5 

♣ A H V 4 

Tegen 3SA start west met 
♠5. Hoe ziet je eerste slag 
eruit en je vervolg? 

Spel 5 

♠ H B 3 2 

♥ - 

♦ A B 10 3 2 

♣ V 8 3 2 

 

♠ A 4 

♥ A H 4 3 2 

♦ V 9 4 

♣ H 10 9 

Je speelt 3SA; west start 
met ♥5, oost legt ♥V. Duik 
je? En wat ben je van plan 
als je aan slag bent? 

Spel 6 

♠ A 3 2 

♥ 3 2 

♦ A B 9 7 4 2 

♣ 3 2 

 

♠ B 10 5 4 

♥ A 5 4 

♦ H 8 6 5 

♣ H B 

Oost bood harten; west 
komt uit met ♥6 (oost ♥V) 
tegen jouw 2SA. Duik je; 
zo ja, hoe vaak? En met 
welke kaart ga je verder 
na ♥A?  

 

Heb je op alle vragen een goed onderbouwd antwoord? Stap dan naar de volgende 
pagina. 
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De juiste speelplannen 

Spel 1 

♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥ en start 
met ♥V tegen jouw 3SA. 

Met welke kaart neem je 
de eerste slag en hoe 
speel je verder? 

Antwoord 

Met ♦H én ♣A bij west, ben 
je kansloos. Je kunt zijn 
hartenvervolg nog éénmaal 
tegenhouden, maar zodra hij 
voor de tweede maal aan 
slag komt draait hij zijn 
resterende hartens af.  

Als west alléén ♣A heeft, is 
er geen probleem. Hij komt 
daarmee aan slag, speelt nog 
een keer harten en doet 
daarna niet meer mee.  

Heeft west alleen ♦H, dan 
gaat het fout als oost 
daarvoor met ♣A aan slag 
kwam en harten terug 
speelde. Want dan heb je 

Spel 2 

♠ 4 3 2 

♥ A H 4 3 2 

♦ A 3 2 

♣ H 2 

 

♠ H V 5 

♥ B 10 5 

♦ H 6 5 4 

♣ A 4 3 

West start met ♠6 tegen 
jouw 3SA. Oost legt ♠B. 
Welke kaart speel jij en wat 
zijn je verdere plannen? 

Antwoord 

Je legt een kleine schoppen.  

Als oost drie schoppens 
heeft, heeft west er vier. In 
dat geval maken OW drie 
schoppenslagen en ♥V als 
die bij oost zit. Geen 
probleem dus.  

Als oost twee schoppens 
heeft, heeft west er vijf. Die 
zouden goed zijn voor vier 
schoppenslagen, wat met een 
verkeerd zittende ♥V één 
down betekent. Maar... als 
oost twee schoppens heeft, 
kan hij nu in slag twee nog 
wel een schoppen naspelen, 
maar na het maken van ♥V 
niet meer! West kan dus geen 

Spel 3 

♠ 4 3 2 

♥ A B 10 9 2 

♦ A 3 2 

♣ H 2 

 

♠ H V 5 

♥ H 4 3 

♦ H 6 5 4 

♣ A 4 3 

Ook nu speel je 3SA, komt 
west uit met ♠6 en legt 
oost ♠B.  

Hoe ga je hiermee om en 
met de volgende slagen? 

Antwoord 

Als je ♠B overneemt met ♠V, 
houd je ♠H5 over. Zolang 
oost niet aan slag komt, is dat 
een harde schoppendekking. 
En je voorkomt dat oost aan 
slag komt, door in een lage 
kleur over te steken naar 
dummy, ♥B voor te spelen en 
te snijden op ♥V. Houdt ♥B; 
dan ♥10 en wederom snijden. 
Het is fout om na ♠V naar ♥A 
te spelen en dan op ♥V te 
snijden! Je kunt dan namelijk 
maar éénmaal op ♥V snijden. 
En dat is niet voldoende als 
oost ♥Vxxx heeft! 
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geen hartenopvang meer als 
west met ♦H aan slag komt. 
Daarom moet je de eerste 
slag meteen in noord nemen 
met ♥A en ♦V voorspelen 
voor de snit op ♦H. Houdt 
die, dan ♦2 naar ♦10 en dán 
de klaveren. Dan heb je al 
twee extra ruitens en nog 
steeds de hartendekking! 

 

 

kwaad meer.  

Als je de eerste slag duikt kan 
er dus niets misgaan. Stel 
dat je de eerste slag 
overneemt, dan is dat fataal 
als oost daarna met ♥V aan 
slag komt. Hij speelt dan zijn 
laatste schoppen door je 
laatste schoppenhonneur 
naar wests ♠A10xxxx. En dat 
is einde verhaal... 

De eerste slag is alleen goed 
als je de hartens over oost 
kan snijden; want dan blijf je 
met je schoppenplaatje op de 
achterhand als het fout zit. 
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Spel 4 

♠ V B 2 

♥ H V B 10 2 

♦ 4 3 2 

♣ 3 2 

 

♠ A 4 3 

♥ 3 

♦ A 8 7 6 5 

♣ A H V 4 

Tegen 3SA start west met 
♠5. Hoe ziet je eerste slag 
eruit en je vervolg? 

 

Antwoord 

Je legt in noord ♠2 en in zuid 
♠A! Daarmee verzeker je je 
van een schoppenentree in 
noord. Die is noodzakelijk om 
van de lengte in harten te 
kunnen genieten. Meteen na 
♠A speel je ♥3 naar ♥H, om 
net zolang door te gaan tot 
♥A verschijnt. Daarna speel 
je naar ♠VB. OW kunnen de 
eerste sprong naar noord 
verijdelen met ♠H; maar 
zodra je weer aan slag komt 
is het bingo. 

 

 

Spel 5 

♠ H B 3 2 

♥ - 

♦ A B 10 3 2 

♣ V 8 3 2 

 

♠ A 4 

♥ A H 4 3 2 

♦ V 9 4 

♣ H 10 9 

Je speelt 3SA; west start 
met ♥5, oost legt ♥V. Duik 
je? En wat ben je van plan 
als je aan slag bent? 

 

Antwoord 

West heeft waarschijnlijk een 
lange hartenkaart. Als hij ♦H 
heeft is dat heerlijk; we 
kunnen alleen over west 
snijden en al zou hij ♦H in 
vieren hebben, we snijden 
hem eruit (♦V, ♦9, ♦4 naar 
♦10). Met ♦H kan west dus 
niet aan slag komen. De 
enige kaart waarmee hij wél 
aan slag kan komen is ♣A. 
Daarom moeten we beginnen 
met ♣9 (of ♣10) naar ♣V! 
Dan hebben we nog de 
hartenopvang. En als ♦H 
verkeerd zit hebben we 
immers ook een slag uit de 
zwarte kleuren nodig. Door 
de eerste hartenslag te 

Spel 6 

♠ A 3 2 

♥ 3 2 

♦ A B 9 7 4 2 

♣ 3 2 

 

♠ B 10 5 4 

♥ A 5 4 

♦ H 8 6 5 

♣ H B 

Oost bood harten; west 
komt uit met ♥6 (oost ♥V) 
tegen jouw 2SA. Duik je; 
zo ja, hoe vaak? En met 
welke kaart ga je verder na 
♥A?  

 

Antwoord 

Als oost de drie ontbrekende 
ruitens heeft, kun je niet 
voorkomen dat hij daarmee 
een slag maakt. Wel als west 
ze alle drie heeft. Daarom 
begin je met ♦H. Als oost niet 
bekent, kun je daarna ♦V10 
eruit snijden. 
Normaalgesproken maak je 
zes ruitens en de twee azen, 
dus contract. Het ophouden 
van ♥A heeft geen enkele 
zin, omdat áls je een 
ruitenslag moet afgeven, dat 
aan de speler is met de 
lengte harten. En... er is nog 
een veel belangrijker reden 
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duiken, de volgende te 
nemen, klaveren te spelen en 
pas daarná de ruitensnit, zal 
oost na ♦H geen harten 
kunnen naspelen als hij drie 
hartens had. Heeft hij er vier, 
dan is er ook geen probleem 
omdat west er dan ook maar 
vier heeft.    

om ♥A meteen te leggen. De 
dreigende klaverenswitch van 
oost. Als west ♣AV heeft, zou 
dat zeer onprettig kunnen 
zijn! Pak daarom meteen ♥A, 
dan ♦H en – zo nodig – de 
snit op ♦V. 

.  
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9. Hoeveel ‘forcing’ heeft mijn hand? 
 

Wanneer is de kracht van dertien kaarten semiforcing, mancheforcing of helemaal 
niet forcing? Als je vaste partner semiforcing opent, wat belooft hij dan, slagen of 
punten? Als hij slagen belooft, op hoeveel slagen kun je dan rekenen en hoe stelt hij 
die vast? Gaat hij uit van een bepaald troefcontract of van sans? En als hij uitgaat 
van punten, waar liggen dan de grenzen tussen niet-forcing, semiforcing en 
mancheforcing? 

Nee, geef nog geen antwoord. Laten we eerst zonder gewetensbezwaar twee 
handen bekijken. 

 

Openingshand 1 Openingshand 2 

♠ A V 6  

♥ A V 6 

♦ A V 6 

♣ A V 8 5 

 

♠ H B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

♥ 8 

♦ 7 

♣ - 

 

 

Neem hand 1. Lekker handje, liefst 24 punten. Is dit nu een semiforcing hand? Zo ja, 
hoeveel slagen verwacht je met deze hand te maken als partner nul punten heeft? 
Dat zou wel erg beroerd zijn, maar die partners bestáán! In dat geval tel je vier vaste 
slagen. Toegegeven, vijf, omdat je in ieder geval een uitkomst naar een van je vier 
vorken krijgt... Ook mogen we vaststellen dat partner niet echt veel hoeft mee te 
nemen om jouw aantal van vier te verdubbelen. Vier boeren zijn al genoeg om 
voorzichtig te mogen rekenen op acht slagen! En wat te zeggen van lengte; een 
partner die ‘alleen’ ♦H 8 7 5 4 3 meeneemt, maakt 3SA vrijwel potdicht. 
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Dan hand 2, met slechts 4 honneur punten. Zelfs te zwak voor een verdedigende 
opening als je met ‘3♠’ 6 t/m 9 punten belooft... Wat is hand 2 nu voor hand? Toch 
semiforcing, door de lengte? Of zelfs mancheforcing, omdat we maar één 
schoppenslag verliezen als de twee ontbrekende schoppens niet bij elkaar zitten, en 
dus over elkaar heen zullen vallen? 

Als we deze twee handen met elkaar vergelijken, hand 1 met 24 punten en hand 2 
met zesmaal minder puntenkracht, dan is een beter bewijs dat lengte zwaarder moet 
wegen dan punten toch niet te leveren! Met niets bij partner staat tóch de manche in 
schoppen vast met de ‘4-punter’ en mag je met de ’24-punter’ blij zijn als je 1SA 
binnensleept. Wat openen we met deze handen? Bepaal dat voor jezelf en lees dan 
pas verder. 
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Openingshand 1 

♠ A V 6  

♥ A V 6 

♦ A V 6 

♣ A V 8 5 

 

 

Als ik met deze hand moet openen, zal ik – na een serieuze overweging van 1♣ - 
toch zeer waarschijnlijk kiezen voor 2SA. Als ik daar ten minste 20/22 punten mee 
beloof. Daarbij smokkel ik dan maar één punt, omdat ik van een 4-3-3-3-verdeling 
standaard 1 punt aftrek! 

 

 

Openingshandand 2 

♠ H B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

♥ 8 

♦ 7 

♣ - 

 

 

Deze hand is sterk genoeg om mancheforcing te openen. Je wilt immers niet dat je 
partner onder de manche past. Als je 2♣ opent met een semiforcinghand, en 2♦ met 
de manche in handen, dan is 2♦ de enige optie.   

Alternatief is om te openen met 4♠, de speelsoort staat immers vast. Dat heeft 
echter als nadeel dat vriend - en vooral vijand - weten dat je heel veel lengte met 
weinig kracht hebt. Voordeel van de directe 4♠-opening is wel dat de tegenstanders 
elkaar lastiger zullen vinden in hún kleur.  

Toch is de kans groot dat je met een rustige mancheforcing opening meer 
succes hebt. Om te beginnen rekenen vriend en vooral vijand dan op een berg 
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punten. Bedenk dat je drie tafelgenoten met elkaar goed zijn voor 36 punten; 
gemiddeld 12 punten per speler. Bij een gelijke verdeling hebben je tegenstanders 
samen 24 punten. Als jij op 2-niveau mancheforcing opent, zullen ze allebei de 
ontbrekende punten eerder bij jou verwachten dan bij hun partner. En als je dan 
uiteindelijk kiest voor 4♠, is de kans op een doublet ook veel groter. Waardoor jouw 
feestvreugde alleen maar zal toenemen. 

 

Genoeg gepraat. We gaan naar een paar handen kijken. Deze aflevering heeft de 
meeste waarde als je vaste partner dezelfde handen ‘beschouwt’ en als jullie samen 
de eventuele verschillen met elkaar afstemmen. 
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Nr. Hand Vragen 

1. ♠ A H B 8 6 5 3 

♥ H V 2 

♦ A V  

♣ H 

 

1. Hoeveel slagen telt deze 
hand? 

2. Wat is je openingsbod? 
3. Wat doe je als je 

rechtertegenstander opent 
met 1♥? 

2 ♠ H B 6 

♥ H B 9 

♦ A V 8  

♣ A V 5 3 

 

1. Hoeveel slagen telt deze 
hand? 

2. Wat is je openingsbod? 
3. Wat doe je als je 

rechtertegenstander opent 
met 1SA? Allen kwetsbaar! 

3 ♠ A H 9 8 7 5 4 6 3 2 

♥ 6 

♦ 8 

♣ 2 

 

1. Hoeveel slagen telt deze 
hand? 

2. Wat is je openingsbod? 
3. Wat doe je als je 

rechtertegenstander opent 
met 1♣ (minstens 3-kaart)? 

4 ♠ H V B 

♥ A B 

♦ A H B 10 7  

♣ A V B 

1. Hoeveel slagen telt deze 
hand? 

2. Wat is je openingsbod? 
3. Wat doe je als je partner 

opent met 1♣? 

 

Zorg er in ieder geval voor dat je met je partner op dezelfde golflengte zit. Kijk daarna 
alleen ter ontspanning naar mijn overpeinzingen.
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Mijn overpeinzingen……. 

Spel 1 ♠ A H B 8 6 5 3 

♥ H V 2 

♦ A V  

♣ H 

1. Hoeveel slagen telt deze hand? 

8½!  

In de schoppenkleur mis je zes kaarten; als die 2-2-2 zitten, maak je zeven 
schoppenslagen. Maar die kans is niet groot. Daarom tellen we de schoppenkleur 
voor zes slagen.  

De hartenkleur is goed voor 1 slag en de ruitenkleur voor 1½. Bij een geslaagde 
snit op ♦H, levert de ruitenkleur 2 slagen op. Maar... die snit is alleen mogelijk als 
partner genoeg kracht heeft om aan slag te komen. 

♣H-sec tellen we niet; ♣H met een lage kaart tellen we als halve slag, want: zit ♣A 
erachter, dan is het géén slag, en zit ♣A ervoor, dan wordt ♣H waarschijnlijk een 
hele slag.  

Stel dat partner opent met 1♣; dan kun je ♣H meteen als volle slag tellen, ongeacht 
of partner ♣V heeft of ♣A, ♣H voegt dan een slag toe. 

Stel dat partner ♥B heeft, dan kun je de hartenkleur meteen voor twee volle slagen 
tellen. 

Als je 1 à 1½ slag minder in handen hebt dan de manche (4♠), spreken we van een 
semiforcing hand. 

 

2. Wat is je openingsbod? 

Als je de zwakke twee speelt in een hoge kleur, open je met deze hand 2♣. Is je 2-
opening in een hoge kleur sterk, dan is 2♠ het juiste begin. 
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3. Wat doe je als je rechtertegenstander opent met 1♥? 

Tien tegen één dat met harten wordt gestart en dat je rechtertegenstander dan 
meteen ♥A legt. Dat betekent dan al meteen een extra slag. Vanwege je sterke 7-
kaart is de directe reactie van 4♠ niet verkeerd. Je rechtertegenstander heeft 
openingskracht met maximaal vijf punten in de hartenkleur. Dus nog minstens acht in 
de andere kleuren. Daardoor is het risico dat je slem zult missen miniem. 

 

 

Spel 2 ♠ H B 6 

♥ H B 9 

♦ A V 8  

♣ A V 5 3 

1. Hoeveel slagen telt deze hand? 

4! ½ in schoppen, ½ in harten, 1½ in ruiten en 1½ in klaveren. Ondanks de 20 
punten een drollenhand dus. Ook de verdeling 4-3-3-3 is ronduit misselijk! Trek daar 
standaard 1 punt voor af. Dit is beslist geen semiforcing hand. Pas als partner iets 
heeft, minstens zes punten, stijgt de hand in waarde. openen 

2. Wat is je openingsbod? 

Gewoon 1♣! 

Na 1♦, 1♥, 1♠ of 1SA van partner – na de belofte dus van minstens zes punten bij 
partner, knal je hem in 3SA! 

3. Wat doe je als je rechtertegenstander opent met 1SA? Allen kwetsbaar! 

Ondanks de naam/faam dat ik veel gok, zou ik met deze hand passen. Als alle nog 
niet geboden punten bij partner zitten, heeft hij er nog maar vijf. In dat geval heeft de 
linker tegenstander er nul. Dat maakt het tegenspel tot iets vrolijkers dan het zelf 
spelen als die vijf punten links van je zitten. Je hebt alleen vorken en je moet heel 
veel naar partner om door je rechtertegenstander heen te spelen. 
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Spel 3 ♠ A H 9 8 7 5 4 6 3 2 

♥ 6 

♦ 8 

♣ 2 

1. Hoeveel slagen telt deze hand? 

10! De manche in handen; ondanks de zeven punten. Als de drie ontbrekende 
hartens niet 3-0 zitten bij een tegenstander, vallen ♥VB10 onder ♥AH. 

2. Wat is je openingsbod? 

Als 2♦ mancheforcing is, kun je 2♦ openen. Omdat ook de tegenstanders je dan 
aanslaan voor heel veel kracht, zullen ze ook de kracht van hun partner jou 
gemakkelijk toedichten! Houd je liever van het directe werk, open dan met 4♠! 

3. Wat doe je als je rechtertegenstander opent met 1♣ (minstens 3-kaart)? 

Nu heeft het geen zin om net te doen alsof je veel puntenkracht hebt; de partner van 
de 1♣-opener weet immers al het nodige van zijn partner over diens openingskracht. 
Alleen over de ideale speelsoort kan hij nog niet veel weten. En dat moet zo blijven. 
Nu heb je geen keus, meteen 4♠. Mocht de tegenpartij daar overheen gaan en 
partner doubleert niet, dan mag je er ook nog 5♠ tegenaan gooien. Want 
verdedigend heb je helemaal niets. Eén aas bij partner is al genoeg voor die extra 
slag! Inderdaad bestaat dan het risico dat je de tegenstanders naar slem jaagt. 
Maar... door je singletons mag je aannemen dat hun troefkleur heel ongunstig is 
verdeeld! Een strafdoublet op jouw 4♠ is trouwens ook heel goed mogelijk. En dat is 
te mooi om te redoubleren; want daarmee jaag je dat vogeltje waarschijnlijk weg! 
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Spel 4 ♠ H V B 

♥ A B 

♦ A H B 10 7  

♣ A V B 

1. Hoeveel slagen telt deze hand? 

9! 2 in schoppen; 1 in harten; 4 in ruiten; 2 in klaveren. 3SA is praktisch voor het 
neerleggen. Ook deze hand is mancheforcing. Zonder hulp van partner sleep je de 
manche binnen. 

2. Wat is je openingsbod? 

2♦ als dat bod tenminste mancheforcing is. 

3. Wat doe je als je partner opent met 1♣? 

Dan bied je 7SA. Je mist maar één puntje... Toegegeven, als partner opende met wat 
lengte kan het een puntje meer zijn. 
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10. Uit de praktijk 
 

Ik ben ook maar een mens. Daarom schrijf ik het liefst over spellen die bol staan van 
mijn brille. Het leerzaamst voor mij en jou zijn echter de spellen waarin ik een 
verkeerd besluit nam. De kans dat ik dan nóg een keer dezelfde fout maak, wordt 
daarmee nóg kleiner, en de kans dat jij met extra inzet het goed (lees: beter dan ik) 
probeert te doen, stijgt vele malen. 

 

Ik leg een bied- en een tegenspelvraagstuk aan je voor die ik beide in februari voor 
mijn kiezen kreeg in een parenwedstrijd. Aan jou de eer om te proberen mij te 
‘overstijgen’.  

 

 

Spel 1, biedvraagstuk 

 

Partner noord opent met 1SA (15/17 punten) 

 

Jij hebt als zuidspeler 

♠ H 4 

♥ 2 

♦ H V B 10 9 5 4 

♣ H V 6 

 

Wat doe je met deze zuidhand? 

a. Ik bied 3SA 
b. Ik bied 4♣ of 4SA (vraag naar azen) 
c. Ik bied meteen 6♦ 
d. Ik bied meteen 6SA 
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Spel 2, tegenspelvraagstuk 

 

West speelt 4♥. Partner noord komt (in jouw geboden kleur) uit met:  

♣V. 

 

 Dummy 

♠ A V B 10 6 

♥ H 9 4 2 

♦ V 3 

♣ 8 4 

 

(Jouw) zuidhand 

♠ 9 7 4 

♥ 8 7 

♦ 6 5 2 

♣ A H 7 6 3 

 

Hoe ga je met deze uitkomst om? 

a. Ik duik ♣V en signaleer om klaveren na te spelen 
b. Ik duik ♣V en signaleer om géén klaveren door te spelen 
c. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en klaveren na. 
d. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en ruiten na. 
e. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en troef na. 

 

Ga naar het volgende blad als je je acties op beide vraagstukken hebt vastgesteld. 
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Spel 1, biedvraagstuk 

 

Partner noord opent met 1SA (15/17 punten) 

 

Jij hebt als zuidspeler 

♠ H 4 

♥ 2 

♦ H V B 10 9 5 4 

♣ H V 6 

 

Wat doe je met deze zuidhand? 

a. Ik bied 3SA 
b. Ik bied 4♣ of 4SA (vraag naar azen) 
c. Ik bied meteen 6♦ 
d. Ik bied meteen 6SA 

 

Antwoord 

Schrijf even op wat jouw (eerste) keus is. En probeer vervolgens met mij mee te 
denken als je voor b (azen vragen) kiest of zou kiezen.  

Wat doe je als partner:  

- drie azen belooft;  
- vier azen belooft? 

 

Op het volgende blad gaan we verder. 
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♠ H 4 

♥ 2 

♦ H V B 10 9 5 4 

♣ H V 6 

 

Op partners 1SA, vraag je azen. 

Wat doe je als partner:  

- drie azen belooft;  
- vier azen belooft? 

 

Antwoord 

Met drie azen bij partner, tel je één vaste verliezer als je 6♦ speelt. Je krijgt de 
uitkomst naar je toe, je hoeft dus niet bang te zijn voor schoppenstart door je heen 
naar ♠AV! In 6SA riskeer je twee verliezers als partner ♥AH of ♠AV mist. Ook met 
♥HV en ♦A bij de tegenpartij kan er iets heel vervelends gebeuren als je op 6SA 
gokt met een uitkomst van ♥H. Daarom bied je met drie azen bij partner 6♦.  

 

Met vier azen bij partner, tel je dertien vaste slagen! Tel maar mee: twee in 
schoppen. één in harten, zeven in ruiten en drie in klaveren... Dan is het enig juiste 
bod dus 7SA! Met elke andere reactie op 1SA dan azen vragen, mis je deze 
uitgelezen kans op groot slem.  

En wat deed ik? Ik bood in één klap 6SA. En wat had mijn partner? Inderdaad: vier 
azen! Een waterdichte 7SA gemist dus! 
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Spel 2, tegenspelvraagstuk 

 

West speelt 4♥. Partner noord komt (in jouw geboden kleur) uit met:  

♣V. 

    Dummy 

♠ A V B 10 6 

 ♥ H 9 4 2 

♦ V 3 

♣ 8 4 

 

(Jouw) zuidhand 

♠ 9 7 4 

♥ 8 7 

♦ 6 5 2 

♣ A H 7 6 3 

 

Hoe ga je met deze uitkomst om? 

a. Ik duik ♣V en signaleer om klaveren na te spelen 
b. Ik duik ♣V en signaleer om géén klaveren door te spelen 
c. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en klaveren na. 
d. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en ruiten na. 
e. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en troef na. 

 

Antwoord 

Zoals je als leider in een troefcontract naar je verliesslagen kijkt, zo kijk je als 
tegenspeler van een troefcontract naar je mogelijke winners. Ook naar wat partner 
eventueel kan en vooral móét hebben om een contract naar de eeuwige jachtvelden 
te helpen.  
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Zo mag je ervan uitgaan dat er in de schoppenkleur geen winners te halen zijn: óf de 
leider heeft ♠H, óf partner noord. In beide gevallen kun je het schudden omdat de 
leider niet over de verkeerde hand kan snijden. In klaveren maak je hoogstens twee 
slagen en in de harten – de troefkleur – maak je alleen een slag als partner ♥A heeft. 
Als partner ♥A én ♦A heeft, hoef je niets artistieks te doen om het spel down te 
spelen. Maar... als partner naast ♥A ♦H heeft, gaat 4♠ alleen down als je goed en 
snel handelt. Zelf kan partner met ♦H in handen geen ruiten inspelen, omdat de 
leider dan beslist ♦V zal laten leggen.  

 

Snel handelen is inderdaad noodzakelijk, omdat de leider na het troeftrekken zo snel 
mogelijk de schoppens zal afdraaien om zijn ruitenverliezers op te ruimen.  

 

Heb je deze overwegingen meegenomen in je tegenspeelplan? Ga dan naar het 
volgende blad. Zijn je gedachten wat veranderd door de tekst hierboven, dan geef ik 
je alle ruimte om voor een ander aanvalsplan te kiezen. 
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West speelt 4♥. Partner noord komt (in jouw geboden kleur) uit met:  

♣V. 

    Dummy 

♠ A V B 10 6 

 ♥ H 9 4 2 

♦ V 3 

♣ 8 4 

  

(Jouw) zuidhand 

♠ 9 7 4 

♥ 8 7 

♦ 6 5 2 

♣ A H 7 6 3 

 

Hoe ga je met deze uitkomst om? 

a. Ik duik ♣V en signaleer om klaveren na te spelen 
b. Ik duik ♣V en signaleer om géén klaveren door te spelen 
c. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en klaveren na. 
d. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en ruiten na. 
e. Ik neem de eerste slag met ♣A, speel ♣H en troef na. 

 

Je rekent ♦H en ♥A bij partner en je wilt daarom maar één ding: de twee 
klaverenslagen incasseren en ruiten naspelen om partners ♦H te laten promoveren. 
Daarmee valt het duiken van ♣V (a en b) af; voorkom misverstanden als dat toch 
geen slag uitmaakt.  

Pakken met ♣AH en klaveren naspelen (c) zal de leider in dank afnemen. Dummy’s 
troeven zullen zich zonodig met liefde over deze slag ontfermen. 
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Pakken met ♣AH en troef naspelen (e) is eveneens iets waar de leider met 
genoegen aan meewerkt. Zodra hij de baas is in troef kan de schoppenboot uitvaren 
met alle eventuele verlieskaarten.  

Pakken met ♣AH en meteen ruiten na, is in dit spel de enige reële kans op down. 

 

Wat ik in dit spel deed? Dat wil je niet weten! Ik dook ♣V; en toen mijn partner 
daarna met ♣B vervolgde, dook ik die ook! En daarmee gaf ik de tijdige ontwikkeling 
van ♦H uit handen waardoor 4♠ werd gemaakt. 

 

Ik heb er dus alle begrip voor als je na deze aflevering bedankt voor de volgende 
nummers. 

 

. 
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11. Effe bieden 

 

We gaan dit keer niet moeilijk doen. We kijken alleen naar een paar handjes, een 
paar biedinkjes en naar een paar vraagjes daarover. 

 

1.  West Oost Oosthand 

    1♣   ?? ♠ - 

♥ B 9 7 4 

♦ H 10 9 
5 

♣ V 9 5 3 
2 

 

Wat antwoord je met deze oosthand? 

a. 1♦ 
b. 1♥ 
c. 2♣ 
d. 3♣ 

 

2.         a           b           c           d   

West Oost  West Oost  West Oost  West Oost 

1♦ 1♠  1♦ 1♥  1♥ 2♣  1♥ 2♣ 

2♥ pas  2♦ 2♠  3♥ pas  2SA pas 

   pas 

  

Welke biedserie kan volgens jou niet goed zijn? 

 (je mag méér dan één biedserie aankruisen) 
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3. West Oost        Oosthand 

 1♥ 1SA         ♠ V 6 

 2♠ 2SA         ♥ V 6 

 3♠ ??         ♦ V 7 5 3 2 

           ♣ V 7 6 3 

 

  

Wat bied je met deze oosthand? 

a. 3SA 
b. 4♥ 
c. 4♠ 
d. pas 

 

Heb je je antwoorden bepaald? Kijk dan op het volgende blad! 
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Antwoorden 
 

1.  West Oost Oosthand 

    1♣   ?? ♠ - 

♥ B 9 7 4 

♦ H 10 9 5 

♣ V 9 5 3 2 

 

 Wat antwoord je met deze oosthand? 

a. 1♦  
b. 1♥  
c. 2♣  
d. 3♣  

 

Het meest aantrekkelijk is 1♥! Ook voor de spelers die 1♣ met een 3-kaart kunnen 
openen, is de aansluiting in de lage (klaveren) kleur gevonden. Dat maakt het 
antwoord van 1♦ overbodig. Waarom zou je op zoek gaan naar aansluiting in een 
tweede lage kleur. Gevaar is namelijk dat de linker tegenstander een 1♠-volgbod 
geeft waardoor een eventuele 4-4 in harten onder water blijft. Want met gewone 
puntenkracht mag opener na 1♠ geen 2♥ bieden omdat dat extra kracht zou 
aangeven (reverse). Als partner niet op de hartens ingaat, is het vroeg genoeg om 
naar de klaveren terug te keren. Ook 3♣ - om het de tegenstanders lastiger te maken 
er nog in te komen - kan zich tegen jou keren als partner west ook over een 4-kaart 
harten beschikt. 
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2.         a           b           c           d   

West Oost  West Oost  West Oost  West Oost 

 1♦ 1♠  1♦ 1♥  1♥ 2♣  1♥ 2♣ 

 2♥ pas  2♦ 2♠  3♥ pas  2SA pas 

    pas 

  

 Welke biedserie kan volgens jou niet goed zijn? 

 (je mag méér dan één biedserie aankruisen) 

 

Er is maar één biedserie die wél goed kan zijn. Van drie klopt geen hout! Als het 
goed is heb je de biedseries a, b en c als niet goed aangekruist. Alleen biedserie d 
oogt correct. 

a. West overschrijdt de 2-grens van zijn openingskleur met het bieden van een 
nieuwe kleur: dat mag alleen met extra kracht (16/17 of meer). Daar mag oost 
- ook met zes punten - niet op passen! 
 

b. In deze serie overschrijdt óóst de ‘reverse-grens’. Daar mag opener west niet 
op passen om dezelfde reden. Oost belooft een sterk spel; 2♠ is op z’n minst 
semi-forcing, meestal wordt dat gespeeld als ‘openingskracht mee’. 
 

c. Oost belooft met 2♣ minstens 10 punten; west met zijn sprong meer dan 
normale openingskracht. Beiden weten nu dat het gezamenlijk bezit 
voldoende is voor een manchecontract. De pas kan daardoor niet goed zijn. 
 

d. Oosts 2♣ belooft minstens 10 punten. West geeft met 2SA alleen minimum 
openingskracht aan. Een eventuele 4-kaart schoppen had hij niet mogen 
bieden omdat dat reverse zou zijn, dus extra kracht zou beloven. Met niet 
meer dan de al beloofde 10 punten mag oost daarom passen! De enige 
biedserie dus die correct kan zijn.  
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3. West Oost Oosthand 

 1♥ 1SA ♠ V 6 

 2♠ 3♦ ♥ V 6 

 3♠ ?? ♦ V 7 5 3 2 

   ♣ V 7 6 3 

 Wat bied je met deze oosthand? 

a. 3SA  
b. 4♥  
c. 4♠  
d. pas  

 

West brengt twee duidelijke boodschappen over. 

2♠: nieuwe kleur, voorbij de openingskleur op 2-hoogte, dus: extra kracht (reverse) 
minstens 16/17 punten. Vooral ook omdat oost met 1SA al een maximum van negen 
punten heeft aangegeven, kan het 3♦-bod van oost niet als tien of meer punten 
worden uitgelegd. 

3♠: minstens een 6-kaart harten met een 5-kaart schoppen (schoppen wordt 
tweemaal geboden, wat een 5-kaart belooft. Met twee 5-kaarten zou west met de 
hoogste 5-kaart openen, met schoppen dus. Dat hij toch met 1♥ opende kan dus 
maar één reden hebben: de hartenkleur is langer dan de schoppenkleur, dus: 
minstens een 6-kaart. 

En uitgaand van een 6-kaart harten, is het met ♥V6 niet moeilijk om voor 4♥ te 
kiezen. 
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12. Profiteren van reflexen 
 

Uitlokken van reflexen... 

We kennen ze, alle ijzeren wetten, zoals honneur op honneur, de derde man doet 
wat hij kan, etc. Daarbij is het mooie van bridge dat geen enkele wet, van hoe zwaar 
smeedijzer ook, zonder uitzondering kan. Toch zijn de regels er vaak zo grondig 
ingehamerd, dat ze in menig lichaam verworden zijn tot reflexen. En regelmatig kun 
je daar je voordeel mee doen. Ter voorkoming van enig schuldgevoel is het goed om 
te weten dat het uitlokken en profiteren van reflexen geen enkele smet werpt op het 
blazoen van hoffelijkheid. 

 

Spel 1 

 

♠ A 3 

♥ H V 7 3 2 

♦ A 8 4 

♣ V B 4 

 

♠ H 5 

♥ 6 4 

♦ H V 5 3 

♣ A H 10 6 5 

 
Je partner spreekt zijn grenzeloos vertrouwen uit in jouw speeltechniek door je met 
deze twee handen in 6SA te manoeuvreren. West start met ♥B, noord ♥H en oost 
♥A.  

Oost speelt ♠V terug. 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 2 

 

♠ A 5 4 2 

♥ 7 5 2 

♦ A 6 5 4 

♣  8 5 

 

♠ H 3 

♥ A B 4 

♦ H B 10 9 

♣ A H 6 2 

 

Je zit in 3SA. West start met ♠V. Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 3 

 

♠ A 7 4 

♥ V B 8 7 

♦ 7 4 

♣ H 9 8 2 

 

♠ H 6 5 3 

♥ A H 10 9 

♦ V B 10 9 

♣ V 

Je mag 4♥ spelen; west start met ♠V. 

Op welke wijze probeer je te profiteren van de reflexen van OW? 

 

Heb je je drie speelplannen bepaald; kijk dan op de volgende bladen kritisch mee 
naar mijn gedachten. 
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De drie speelplannen 

Spel 1 

♠ A 3 

♥ H V 7 3 2 

♦ A 8 4 

♣ V B 4 

 

♠ H 5 

♥ 6 4 

♦ H V 5 3 

♣ A H 10 6 5 

 

Je speelt 6SA. West start met ♥B, noord ♥H en oost ♥A.  

Oost speelt ♠V terug. 

Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Antwoord 

Met een hartenslag mee, tel je precies een slag te weinig. De twaalfde slag ontstaat 
als de ontbrekende ruitens 3-3 zitten, maar die kans is helaas slechts 35½%. Meteen 
de ruitens aanspelen, om alvast te kijken hoe het zit, heeft als nadeel dat de 
tegenspelers meteen voelen waar je op uit bent. En zodra de speler die met de 4-
kaart ruiten tegenzit ziet dat zijn partner op de derde ruitenslag niet bekent, weet hij 
precies welke verliezer je als leider in handen hebt. Maak de kans dat de bezitter van 
de 4-kaart een ruitentje opruimt, zo groot mogelijk. Dat kun je bereiken door de 
ruitens pas het laatst aan te spelen. Daarnaast is het van belang dat de tegenspelers 
zoveel mogelijk hoge kaarten in handen hebben die goed lijken voor een slag. Met 
elke hoge kaart in een andere kleur, zakt de waarde van het ruitenbezit. Tot slot is 
het een bekend gegeven, dat tegenstanders die niet zeker weten welke kleur ze 
moeten vasthouden, meestal dezelfde kleur opruimen die in dummy wordt vernietigd. 
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Neem ♠V met ♠A; dan ♥V (maakt het vasthouden van de subtop in hartens 
aantrekkelijk (kijk daarbij aandachtig naar de hartens die worden bijgespeeld, 
ondanks dat die je geen drol interesseren!); ♣VB en met ♣4 naar ♣A. Op ♣H10 ruim 
je de twee lage ruitens op (daarmee roep je een visioen op van een extra slag in de 
andere kleuren); dan ♦3 naar ♦A en ♠3 naar ♠H. Pas dán leg je achtereenvolgens 
♦HV5 op tafel... 

 

Spel 2 

♠ A 5 4 2 

♥ 7 5 2 

♦ A 6 5 4 

♣  8 5 

 

♠ H 3 

♥ A B 4 

♦ H B 10 9 

♣ A H 6 2 

 

Je zit in 3SA. West start met ♠V. Hoe probeer je dit contract te maken? 

Antwoord 

Je telt acht vaste slagen. Negen als je ♦V vindt. Stel dat oost of west opende, dan 
weet je waar alle overige punten zitten. Maar zonder enige informatie heb je 50% 
kans dat je het goed doet, en even zoveel kans op een mislukking. Met deze kaarten 
kun je echter proberen het percentage op succes te verhogen. Namelijk door vanuit 
zuid ♦B voor te spelen. Als west ♦V heeft, zal die heel waarschijnlijk honneur op 
honneur leggen, in de hoop partners ♦10 hoog te maken. Zie je west duidelijk 
nadenken alvorens laag bij te spelen, dan kun je snijden. Legt west zonder enig 
zichtbaar denkproces een kleine ruiten bij, dan leg je ♦A en snijd je over oost! Neem 
daarom de eerste slag met ♠H. Als de ruitensnit over oost lukt, kun je daarna naar 
♠A om nóg een keer te snijden. 
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Spel 3 

♠ A 7 4 

♥ V B 8 7 

♦ 7 4 

♣ H 9 8 2 

 

♠ H 6 5 3 

♥ A H 10 9 

♦ V B 10 9 

♣ V 

 

Je mag 4♥ spelen; west start met ♠V. 

Op welke wijze probeer je te profiteren van de reflexen van OW? 

 

Antwoord 

Door de schoppenstart hangen vier verliesslagen boven je hoofd: een in schoppen, 
twee in ruiten en een in klaveren. Voordat jij de ruitens hebt ontwikkeld om een 
schoppenverliezer op te ruimen, hebben OW hun schoppenslag al binnen. Wat je 
misschien wél kunt voorkomen is de klaverenverliezer. Neem de uitkomst met noords 
♠A en speel meteen ♣9. Als ♣A bij oost zit, heeft oost een heel groot probleem. 
Want als hij meteen ♣A legt, geeft hij een klaverenslag weg als jij ♣Vx hebt. Met het 
voorspelen van ♣9 suggereer je dat je laag wilt snijden. Dat maakt het voor oost 
extra aantrekkelijk om ♣A te duiken omdat de kans groot is dat zijn partner die slag 
gaat winnen met ♣B of ♣10. Je moet deze actie meteen uitvoeren. Want oost kan 
het niet meer verkeerd doen als OW al drie slagen hebben; dan pakt hij echt wel 
meteen met ♣A de downslag! 

 

 

 



bridgetraining totaal 2004 101/346 Rob Stravers 
 

 

13. Eindspel 
 

Ook al is de eerste klap een daalder waard, die waarde is als die van een aandeel 
tijdens een instortende markt als je in de afwerking de mist ingaat. 

Goed eindspel is ook bereikbaar voor spelers die niet alle kaarten onthouden. 

Veel zich ‘gewoon’ vindende bridgers nemen al op de voorhand aan dat 
eindspeltechniek voor hen te moeilijk is. Je moet dan immers precies weten welke 
kaarten zijn gespeeld en wat de tegenstanders nog kunnen of moeten hebben om 
het contract te maken of een extra slag uit het vuur te slepen. Denken ze... 

Mag ik zo vrij zijn om die gedachte op te blazen. Het is namelijk heel vaak al 
voldoende als je enkele patronen kent van het eindspel. Zoals we het patroon 
kennen van het snijden, en begrijpen waardoor een extra slag ontstaat als het 
snijden lukt, zo zijn er ook patronen die extra slagen opleveren als we aan het eind 
de tegenpartij aan slag brengen. We hebben er alleen zo verschrikkelijk veel moeite 
mee om bewust een slag ‘weg te geven’. 

En eerst geven levert niet zelden meer op dan beginnen met nemen. 

Een duidelijk bewijs van die stelling: 

 

Dummy noord  

  ♥ H B 2  

West   

♥ A V 10     

Als jij met deze westhand aan slag bent, kun je eerst ♥A spelen onder het motto: 
binnen is binnen. Maar vast staat dan wél dat het bij die ene hartenslag blijft. Begin je 
echter met een nobel gebaar zoals het schenken van ♥10 of ♥V, dan zul je daar 
twee hartenslagen – één slag méér dus – voor terugkrijgen. 

Hoe minder kaarten spelers nog hebben, des te groter is de kans dat spelers in een 
kleur terug moeten spelen waarin ze helemaal niet wíllen terugspelen. Dat maakt het 
eindspel niet zelden tot iets heel moois. We gaan twee eindspelpatronen bekijken. 
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Eindspelpatroon 1 

 

♠ - 

♥ - 

♦ A 10 2 

♣ 3 

 

♠ - 

♥ - 

♦ H B 3 

♣ 2 

 

Je zit in 6♦ en je hebt nog géén slag verloren. Eén ding is zeker, het is goed dat je 
geen 7♦ bood, want je verliest nog een klaverenslag. Je hebt geen enkele aanwijzing 
over de verblijfplaats van ♦V. En een mislukte snit betekent 1 down. Op welke wijze 
verzeker je je van slechts één verliezer? 

 

Antwoord 

Door te beginnen met het weggeven van de klaverenslag!  

De ‘winnaar’ van die slag mag vervolgens: 

- in een dubbele renonce ( dubbele renonce = kleur waar zowel de leider als 
dummy geen enkele kaart in heeft) terugspelen; 

- onder zijn ♦V uitkomen; 
-  óf ♦V van zijn partner op het hakblok leggen. 

 

Eén ding staat vast; nadat je de klaverenslag – een overduidelijke sigaar uit eigen 
doos – met een royaal gebaar weggeeft, zijn de overige slagen voor jou en is je 
contract binnen! 
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Als je dit patroon begrijpt, kun je er ook gemakkelijker naartoe werken. We gaan twee 
slagen terúg! 

 

♠ - 

♥ 2 

♦ A 10 4 2 

♣ 3 

 

♠ - 

♥ A 3 

♦ H B 3 

♣ 2 

Het spel is meteen een stuk lastiger als je het eindspelpatroon niet kent. We weten 
nu dat het niet mis kan gaan als OW aan slag komen op een moment dat ze alleen 
maar in een dubbele renonce of naar een ruitenvork kunnen spelen. Het is dus zaak 
dat als ze aan slag komen, ze geen alternatief hebben dat ons niets oplevert. Kijk 
even rustig naar dit spel en naar het vorige patroon. Hoe speel je om zeker te zijn 
van slechts één verliezer? 

♠ - 

♥ 2 

♦ A 10 4 2 

♣ 3 

 

♠ - 

♥ A 3 

♦ H B 3 

♣ 2 
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Antwoord 

Als je nú begint met het weggeven van de klaverenslag, kunnen OW veilig harten 
naspelen. Die neem je met ♥A, je troeft de tweede harten in. En dan? Dán is het 
raden naar ♦V. Met een kans van 50% op down. 

Je moet dus voorkomen dat OW jou weer aan slag kunnen brengen zonder je daarbij 
iets moois cadeau te doen. Daarom begín je met ♥A, ♥3 getroefd, en dán pas het 
klaveren ’cadeau’. 

 

Merk op dat je de kaarten die reeds zijn gespeeld niet in je geheugen hoeft te 
scannen om deze winnende speelwijze goed te doen. 
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Eindspelpatroon 2 

 

♠ 4 3 

♥ 2  

♦ 4 3 

♣ - 

West   Oost 

(geen   (geen  

schoppens)   ruitens) 

♠ A 2 

♥ 3 

♦ A 2 

♣ - 

 

• Harten is troef en OW hebben geen troeven meer. 
• Je weet dat west geen schoppens meer heeft en oost geen ruitens. 
• Beide tegenstanders hebben nog klaveren. 
• Je weet ook dat west nog twee hoge ruitens heeft en oost twee hoge 

schoppens; je hebt dus op papier nog twee verliesslagen, een in schoppen en 
een in ruiten. 

 

Om het contract te maken mag je nog maar één slag verliezen. 

 

Met welke speelwijze verlies je beslist slechts één slag? 
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♠ 4 3 

♥ 2  

♦ 4 3 

♣ - 

West   Oost 

(geen   (geen  

schoppens)   ruitens) 

♠ A 2 

♥ 3 

♦ A 2 

♣ - 

 

 

 
Antwoord 

Je verliest nog maar één slag door ♠A te spelen en ♠2 weg te geven. 

Oost komt aan slag en kan alleen maar klaveren of schoppen terugspelen. In de 
dubbele renonce dus, waardoor je aan de ene kant kan troeven en aan de andere 
kant de ruitenverliezer kan opruimen. 

Ook in dit patroon is het noodzakelijk dat oost geen alternatief heeft.  

 

Houd ook dit patroon even vast. 

Ik heb de kaarten iets aangepast. 

 

Stel, we weten dat OW over ♠H en twee lage schoppenkaarten beschikken, we 
weten niet waar ♠H zit. Ook is bekend dat oost geen ruitens heeft. West heeft in 
ieder geval ♦H met nog wat. 
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♠ A V 

♥ 2  

♦ V 3 

♣ - 

West   Oost 

(♦Hxx)  (geen  

 
 ruitens) 

♠ 3 2 

♥ 3 

♦ A 2 

♣ - 

 

Hoe gaan we dan met dit spel om als je in zuid aan slag bent en weet dat je nog 
maar één slag mag verliezen?  

 

a. Ik speel ♠3 voor; alleen als west schoppen bekent, leg ik ♠V. 
b. Ik speel ♠3 voor; of west nu wel of niet schoppen bekent, ik leg ♠A. 
c. Ik speel ♠3 voor; als west niet bekent, maakt het leggen van ♠V of ♠A niet 

echt uit. 
d. Ik speel ♠3 voor; ook als west bekent maakt het niet echt uit of ik ♠V of ♠A 

leg.  
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Antwoord 

♠ A V 

♥ 2  

♦ V 3 

♣ - 

West   Oost 

(♦Hxx)  (geen  

 
 ruitens) 

♠ 3 2 

♥ 3 

♦ A 2 

♣ - 

Hoe gaan we dan met dit spel om als je in zuid aan slag bent en weet dat je nog 
maar één slag mag verliezen?  

a. Ik speel ♠3 voor; alleen als west schoppen bekent, leg ik ♠V. 
b. Ik speel ♠3 voor; of west nu wel of niet schoppen bekent, ik leg ♠A. 
c. Ik speel ♠3 voor; als west niet bekent, maakt het leggen van ♠V of ♠A niet 

echt uit. 
d. Ik speel ♠3 voor; ook als west bekent maakt het niet echt uit of ik ♠V of ♠A 

leg.  
Het moge duidelijk zijn. Alleen aanpak b is correct. We moeten te allen tijde 
voorkomen dat OW de eerste schoppenslag nemen en ons weer met ♠A aan slag 
brengen. Want dan verliezen we beslist ook nog een ruitenslag. 

Speel daarom: ♠3 naar ♠A en ♠V na.  

Komt oost aan slag, dan kan hij alleen klaveren of schoppen naspelen; in een 
dubbele renonce dus, waardoor je aan de ene kant troeft en aan de andere kant de 
ruitenverliezer opruimt.  

Komt west aan slag, dan heeft die – naast het in de renonce-speel-cadeau – de 
onaangename mogelijkheid om onder zijn ♦H terug te komen. Wat voor zuid 
eveneens winnend is. 

Genoeg wijsheid om op eigen kracht een eindspel goed af te wikkelen.
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Eindspeltest 

 

♠ - 

♥ A B 10 

♦ - 

♣ A V 

 

♠ - 

♥ H 3 2 

♦ - 

♣ B 10 

 

Je speelt een uiterst scherp 6♥-contract. Je bent in zuid aan slag en je hebt nog 
geen slag verloren. Hoe probeer je te voorkomen dat je méér dan één slag verliest? 

 

a. Je speelt ♣B voor en snijdt op ♣V. 
b. Je speelt ♣B naar ♣A en speelt ♣V terug. 
c. Je slaat ♥H  en snijdt dan over west op ♥V. 
d. Je speelt ♥2 naar ♥A, dan speel je ♥B en snijd je over oost op ♥V. 
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Antwoord Eindspelpatroontest 

♠ - 

♥ A B 10 

♦ - 

♣ A V 

 

♠ - 

♥ H 3 2 

♦ - 

♣ B 10 

 

Je speelt een uiterst scherp 6♥-contract. Je bent in zuid aan slag en je hebt nog 
geen slag verloren. Hoe probeer je te voorkomen dat je méér dan één slag verliest? 

 

a. Je speelt ♣B voor en snijdt op ♣V = 5 punten 
b. Je speelt ♣B naar ♣A en speelt ♣V terug = 10 punten 
c. Je slaat ♥H  en snijdt dan over west op ♥V = 0 punten 
d. Je speelt ♥2 naar ♥A, dan speel je ♥B en snijd je over oost op ♥V = 5 punten 

 

Verleidelijk is de snit op ♣H (a). Als die lukt en je vindt ♥V, maak je zelfs een 
overslag. Maar... er kleeft een risico aan die snit; als oost neemt en klaveren 
terugspeelt móét je ♥V vinden! Nog erger is speelwijze c, omdat je door het eerst 
spelen van ♥H niet meer in zuid komt om op ♣H te kunnen snijden; wat noodzakelijk 
is als ♥V verkeerd zit. Dat is het enige voordeel van speelwijze d, je kunt na een 
mislukte snit op ♥V naar zuid om ♣B voor te spelen voor de allesbeslissende snit op 
♣H. 

Door ♣B naar ♣A te spelen, en dan ♣V weg te geven (b), maak je altijd contract. OW 
brengen troef of spelen in een dubbele renonce.  

Snijden op ♣H geeft 50% kans op precies contract; 25% kans op 1 down en 25% 
kans op een overslag.  
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Over viertallen en paren 

In een viertallenwedstrijd is de beloning voor een overslag maar een fractie van de 
straf voor 1 down. Dan móét je wel kiezen voor zekerheid en de snit op ♣H vergeten. 
In een parenwedstrijd (%) kun je eveneens het beste op zekerheid spelen als je een 
scherp geboden contract speelt. Want als de concurrentie waarschijnlijk lager bood, 
betekent down een regelrechte nul. Omgekeerd geldt dat ook. Als je denkt dat je 
hebt onderboden, dat de overgrote meerderheid van de concurrentie groot slem 
bood terwijl jij in klein slem zit, speel je eveneens op zekerheid, in de hoop dat de 
grootslembieders een slag missen. Dat is je dan nog je enige kans op een top omdat 
6♥+1 nu eenmaal niet kan tippen aan 7♥ gemaakt. 
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14. Troefdilemma 
 

Wel of niet de troefkleur aanspelen? Een bekend dilemma. Soms is het goed 
daarmee te wachten om verliezers in een bijkleur van een troefje te kunnen voorzien. 
En niet zelden is het noodzakelijk om zo snel mogelijk de ontbrekende troeven boven 
tafel te halen. Maar... het komt ook wel voor dat de troefkleur zelf wat pierig oogt. 
Wat dan? 

 

♠ H 8 3 2 

♥ H 9 6 2 

♦ V 

♣ A V 5 4 

 

♠ B 7 6 4  

♥ A 8 

♦ A H 8 4 2 

♣ 9 6 

 

Je zit in 4♠. West komt uit met ♦B, voor noords ♦V. 

 

Begin je wel of niet met het aanspelen van de troefkleur? 

 

a. Ja. 
b. Nee, voordat ik troeftrek moet ik één aftroever maken. 
c. Nee, voordat ik troeftrek moet ik minstens twéé aftroevers maken. 
d. Nee, het aanspelen van de troefkleur laat ik liever over aan de tegenstanders. 

 

Bepaal je keus en ga naar het volgende blad. 
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Antwoord 

 

♠ H 8 3 2 

♥ H 9 6 2 

♦ V 

♣ A V 5 4 

 

♠ B 7 6 4  

♥ A 8 

♦ A H 8 4 2 

♣ 9 6 

 

4♠; west start met ♦B voor ♦V. 

 
Begin je wel of niet met het aanspelen van de troefkleur? 

 

a. Ja. 
b. Nee, voordat ik troeftrek moet ik één aftroever maken. 
c. Nee, voordat ik troeftrek moet ik minstens twéé aftroevers maken. 
d. Nee, het aanspelen van de troefkleur laat ik liever over aan de tegenstanders  

 
Je hoeft voor niet één kleur bang te zijn. Er dreigen geen directe verliezers. Heen en 
weer troeven zal leiden tot meetroeven van OW. Einde discussie! 

 

We zijn het er dus over eens dat we de troefkleur gaan aanspelen. De vraag is nu: 
hoe spelen we de troefkleur aan? 

a. Ik speel na ♦V meteen ♠2 naar ♠B. 
b. Na ♦V steek ik over naar ♥A en speel dan ♠4 naar ♠H. 
c. Na ♦V steek ik over naar ♥A; dan leg ik ♠B om te snijden op ♠V. 

 

Bepaal je keus en ga naar het volgende blad. 
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Antwoord 

 

♠ H 8 3 2 

♥ H 9 6 2 

♦ V 

♣ A V 5 4 

 

♠ B 7 6 4  

♥ A 8 

♦ A H 8 4 2 

♣ 9 6 

 

4♠; west start met ♦B voor ♦V. 

 
Hoe spelen we de troefkleur aan? 

 

a. Ik speel na ♦V meteen ♠2 naar ♠B. 
b. Na ♦V steek ik over naar ♥A en speel dan ♠4 naar ♠H. 
c. Na ♦V steek ik over naar ♥A; dan leg ik ♠B om te snijden op ♠V. 

 

• Als de vijf ontbrekende troeven 3-2 verdeeld zitten, kunnen we niet 
meer dan drie troefslagen afgeven. 

• De kans dat we niet meer dan twee troefslagen afgeven is groot, liefst 
75%. 

• Dat lukt als ♠V vóór ♠B zit, en/óf ♠A vóór ♠H. We maken dan namelijk 
altijd een van onze schoppenhonneurs (op voorwaarde dat we naar 
onze honneur toespelen), plus de vierde troefslag. 

• Als we ♠B zouden voorspelen om op ♠V te snijden (c), kan ♠B nooit 
een slag opleveren (Chinese snit). Waar ♠V ook zit, bij west of bij oost, 
‘zij’ zal ♠B arresteren. Alleen door ♠2 naar ♠B te spelen, zal oost met 
♠V in handen niet kunnen verhinderen dat ♠B een slag wordt, óf ♠A 
verjaagt, waardoor ♠H zeker is van een triomfronde. 
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• Stel dat ♠B houdt, dan vervolg je met ♠4 naar ♠H. Het is niet 
denkbeeldig dat er dan iets moois gebeurt, namelijk dat bij west 
plotseling ♠A uit de lucht valt. Dan speel je in noord natuurlijk laag, om 
later met ♠H oosts ♠V op te halen! Er zijn namelijk oostspelers die met 
♠Vx duiken, in de hoop dat zuid met ♠A neemt om daarna op ♠V te 
snijden en westspelers die (met ♠Axx) eenmaal ophouden, in de hoop 
zuids ♠V te pakken en de tweede schoppenslag dan toch maar nemen 
om daarna schoppen door te spelen...  

 

Stel, we speelden naar ♠B; die hield, we speelden daarna naar ♠H, waarop oost 
♠AV maakte. Oost speelt daarna harten terug; hoe gaan we verder? 

 

Bepaal je standpunt en lees verder op het volgende blad.



bridgetraining totaal 2004 116/346 Rob Stravers 
 

Antwoord 

 
Na de eerste slag voor noords ♦V, speelden naar ♠B; die hield; we vervolgden met 
een kleine schoppen naar ♠H, waarop oost ♠AV maakte. Oost speelt daarna een 
lage harten terug, hoe gaan we verder? 

 

De situatie op het moment dat oost een lage harten terugspeelt. 

 

♠ 8 

♥ H 9 6 2 

♦  

♣ A V 5 4 

 

♠ 7  

♥ A 8 

♦ A H 8 4 

♣ 9 6 

a. Ik neem met ♥A, dan ♦4 getroefd. 
b. Ik neem met ♥A gevolgd door de snit op ♣H. 
c. Speelwijze a en b zijn even sterk. 

 

 

Bepaal je keus en kijk op het volgende blad. 
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Antwoord 
 

De situatie op het moment dat oost een harten terugspeelt. 

 

♠ 8 

♥ H 9 6 2 

♦  

♣ A V 5 4 

 

♠ 7  

♥ A 8 

♦ A H 8 4 

♣ 9 6 

a. Ik neem met ♥A; ♦4 getroefd = 4 punten 
b. Ik neem met ♥A gevolgd door de snit op ♣H = 0 punten 
c. Speelwijze a en b zijn even sterk = 0 punten 

 

Ruiten is al éénmaal gespeeld, de eerste slag. OW deelden samen zeven ruitens. Als 
die 4-3 zitten (62% kans), is uw laatste ruiten goed voor een lengteslag.  

 

Met speelwijze a: ♥A, ♦4 getroefd, ♥H, ♥2 getroefd, ♦A, ♦H, ♦8, kun je afsluiten 
met de snit op ♣H. Twee kansen dus op een extra slag. 

 

Speelwijze b heeft als nadeel dat je geen enkele kans neemt op een extra ruitenslag. 
Als oost, na ♣H, klaveren terugspeelt, kom je een entree te kort om na de 
ingetroefde ruiten zuids laatste vrije ruiten te benutten. Met ♣H verkeerd, geef je nog 
twee slagen af. Met de twee troefslagen één down! 
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15. Zakken of pakken? 
 

Als tegenspeler dekken of duiken, zakken of pakken, je bedwingen of bespringen. 
Hoe hard is de regel Honneur op honneur? Wanneer levert het opvolgen van die 
regel goud op en wanneer roest? 

 

Meestal vind je het juiste antwoord als je je probeert voor te stellen hoe de niet 
zichtbare kaarten tussen leider en partner verdeeld zitten. Dat is niet altijd even 
gemakkelijk, al geeft het bieden vaak wel duidelijke aanwijzingen. 

 

Spel 1 

 

Na zuids 1♥-opening bereiken NZ 6♥.  

 

Noord (dummy) 

♥ V 8 7 5 4 2 

O
ost       

           ♥ 
H 3 

 
De leider laat vanuit  

noord ♥V voorspelen.  

 
Wat doe je met de oosthand: duiken of dekken en waarom? 

 

 



bridgetraining totaal 2004 119/346 Rob Stravers 
 

 

Spel 2 

 

Zuid speelt een schoppencontract; harten is een ongeboden bijkleur.  

 

Noord (dummy) 

♥ V B 10 9 

         Oost 
                   ♥ H 6 4 2 

Partner west start met ♥8.  

De leider laat ♥9 bijspelen.  

 
Wat doe je met de oosthand: duiken of dekken en waarom? 
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Spel 3 

 

Na zuids 1♦-opening eindigden NZ in een ruitencontract. 

 

        Noord (dummy) 

                  ♦ A 4 3 2 

 

West                

♦ V 7 6  

 

        Leider zuid 

                  speelt ♦B voor 

Leider zuid zet de eerste troefslag in met het voorspelen van ♦B.  

 
Wat doe je met de westhand, duiken of dekken en waarom? 
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Spel 4 

 

Noord (dummy) 

♥ V B 2 

      Oost 
      ♥ H 

7 6 

In een sans contract (1SA – 3SA) laat de leider vanuit noord ♥V voorspelen.  

 
Wat doe je, duiken of dekken, en waarom? 

 

 

Spel 5 

 

      Noord (dummy) 

                  ♥ A B 9 

 

West                

♥ H V 2  

In een sans contract speelt leider zuid ♥5 voor.  

 
Wat doe je met de westhand, dekken of duiken en waarom? 
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Spel 6 

 
De leider speelt 6SA.  

 
                  Noord (dummy) 

                  ♠ A H V 

                  ♥ A B 10 

                  ♦ A B 10 

                  ♣ H V 10 4 

West 

♠ 4 3 2              

♥ 5 4 3 2 

♦ 4 3 2 

♣ A 3 2 
 
West start met ♥5; ♥10 van dummy wint die slag.  

Daarna maakt de leider vier ruitenslagen (♦A, ♦B; ♦10 voor zuids ♦H en ♦V). 
Op ♦V laat de leider dummy ♣4 opruimen.  

Na de vier ruitens speelt zuid een kleine klaveren. West duikt, waarop de 
leider ♣H laat leggen.  

Daarop steekt de leider met een hartenhonneur over naar zuid, waarop zuid 
weer een kleine klaveren voorspeelt. West duikt wéér ♣A. 

 

Wat vind je van wests tegenspel? 

a. Verkeerd, hij had met ♣A moeten uitkomen. 
b. Verkeerd, hij had ♣A in de eerste klaverenslag moeten leggen. 
c. Verkeerd, hij had ♣A in de tweede klaverenslag moeten leggen. 
d. Uitstekend, had ik maar zo’n inzicht! 
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Spel 7 

 
Je speelt met de oosthand 6SA tegen.  

 
Noord (dummy) 

♠ A H V 

♥ A B 10 

♦ A B 10 

♣ H V 10 4 

            Oost 

                  ♠ 5 4 3 2 

                      ♥ 4 3 2 

                      ♦ 4 3 2 

                      ♣ A 3 2 

 

Partner west startte met ♥5 voor noords ♥10.  

De leider incasseert weer vier ruitenslagen en ruimt op de vierde ruitenslag wederom 
♣4 op.  
 

Vervolgens legt zuid ♣5, west ♣7 en noord ♣H.  

 

Wat doe je met deze oosthand en waarom? 

 
 
Heb je je acties bepaald en voor jezelf goed onderbouwd, kijk dan voorzichtig op de 
volgende pagina’s. 
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Antwoorden 
 

Spel 1. Dummy noord 

♥ V 8 7 5 4 2 

 

West (partner) Oost (jouw hand) 

??   ♥ H 3 

 
  Leider zuid 

         ?? 

 

Na zuids 1♥-opening bereiken NZ 6♥.  

Vanuit noord laat de leider ♥V voorspelen. Wat doe je, duiken of dekken en waarom? 

 
Antwoord 

Zuid opende 1♥ en heeft vier - mogelijk vijf - hartens. Partner west heeft dus 
maximaal één hartenkaart. ♥H leggen om partners ♥B te laten promoveren is dus 
kul. Als west ♥B al heeft, zal die beslist in de eerste slag vallen (50 roem voor de 
klaverjassers...).  

Zuid kan een dilemma hebben: snijden of slaan. Ook als hij van plan is ♥A te slaan, 
kost het hem niets om ♥V voor te spelen. Volksstammen zullen immers braaf 
honneur op honneur spelen. En met het leggen van ♥H kan zuid het niet verkeerd 
doen. Speel daarom met deze oosthand zonder weifeling ♥3 bij! Stel dat je wél ♥H 
legt... en je partner blijkt ♥A-sec te hebben... Dat is dan lachen... toch? 

 
Opgelet! Als je in dit soort situaties weifelt, en dan laag bijspeelt, kan en mág de 
leider conclusies trekken uit jouw denkpauzes. Stel dat je met een of twee lage 
hartens ‘nadenkt’ alvorens bij te spelen, om de leider een verkeerde conclusie te 
laten trekken, dan valt dat onder niet-correct spel. De leider heeft dan het volste recht 
om de arbiter te ontbieden. 
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Spel 2. Dummy noord 

♥ V B 10 9 

 

West (partner) Oost (jouw hand) 

Start met ♥8   ♥ H 6 4 2 

 
  Leider zuid 

         ?? 

 

Zuid speelt een schoppencontract; harten is een ongeboden bijkleur. Partner west 
start met ♥8. De leider laat ♥9 bijspelen. Wat doe je: duiken of dekken en waarom? 

 
Antwoord 

Je dekt in géén geval! Want daarmee schenk je de leider vier slagen in harten. 
Partner start met top van niets; hij heeft waarschijnlijk een 3- of 2-kaart harten; de 
leider heeft ♥A, en die zal hoogstwaarschijnlijk in de tweede, en anders beslist in de 
derde hartenslag vallen. Het is trouwens per definitie zinloos honneur op honneur te 
spelen als de tegenpartij alle onderliggende kaarten heeft!!! Je dekt alleen als de 
kans bestaat dat daarmee een of meer kaarten van partner hoog worden. 
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Spel 3. Dummy noord 

♦ A 4 3 2 

West (jouw hand) Oost (partner) 

♦ V 7 6            ?? 

  Leider zuid 

 De leider speelt ♦B voor 

 
Na zuids 1♦-opening eindigen NZ in een ruitencontract. 

Leider zuid zet de eerste troefslag in met het voorspelen van ♦B. Wat doe je, duiken 
of dekken en waarom? 

 

Antwoord 

Dekken om partners ♦10 te laten promoveren is volledig fout! Zuid opende 1♦, 
waardoor partner oost maximaal twee troefkaarten kan hebben. Zelfs als dat ♦10 9 
is, kan dat geen slag opleveren. De leider zal iets hebben als ♦H B 10 9 (8). 
Daarmee heeft hij een dilemma: op ♦V snijden over oost of over west. Met het 
voorspelen van ♦B suggereert hij op ♦V te willen snijden. Als west dekt, is zijn 
probleem opgelost! Als west weifelt, verraadt dat de positie van ♦V en zal de leider 
inderdaad over west snijden. En als west zónder enige aarzeling een kleine ruiten 
bijspeelt… laat de leider in noord ♦A leggen en snijdt hij over oost op ♦V! 

 
Een andere mogelijkheid is dat zuid ♦ B 10 9 8 5 heeft en ♦B voorspeelt, met het 
voornemen in noord een kleine ruiten te leggen. Als je dán onverhoopt ♦V zou 
leggen, is het helemaal feest voor de leider, omdat hij dan in één klap ♦V en ♦H 
arresteert! Want... met een 5-kaart ruiten bij zuid, heeft partner maar één ruitenkaart, 
dus mogelijk ♦H-sec. 
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Spel 4. Dummy noord 

♥ V B 2 

West (partner) Oost (jouw hand) 

??   ♥ H 7 6 

 
  Leider zuid 

         ?? 

 

In een sans contract (1SA – 3SA) laat de leider ♥V voorspelen. Wat doe je, duiken of 
dekken, en waarom? 

Antwoord 

Je duikt; je dekt pas de twééde honneur! Reden: omdat er in noord een dubbele 
honneur ligt! Als je meteen zou dekken, kan de leider daarna over partner op ♥10 
snijden. De kaarten zouden als volgt kunnen liggen: 

 

 Dummy noord 

♥ V B 2 

 

West (partner) Oost (jouw hand) 

♥ 10 4 3 2   ♥ H 7 6 

 
  Leider zuid 

  ♥ A 9 8 

 

Als je meteen dekt, maakt de leider drie hartenslagen door daarna met succes op 
♥10 kan snijden. Dek je pas de tweede slag, dan alleen wordt wests ♥10 hoog! 

 
Stel dat je in de oosthand ♥H 10 6 zou hebben, dan dek je wél meteen! Want dán 
blijf je met ♥10 achter dummy’s ♥B. En dán mag de leider wél later met alle 
genoegen op ♥10 snijden… 
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Spel 5. Dummy noord 

♥ A B 9 

 

West (jouw hand)        Oost (partner) 

♥ H V 2           ?? 

 
  Leider zuid 

                  Speelt ♥5 voor 

In een sans contract speelt de leider ♥5 voor. Wat doe je, dekken of duiken en 
waarom? 

 

Antwoord 

Je legt ♥2! Eén hartenslag maak je altijd. Maar je wilt toch de kans op méér. 
Waarschijnlijk zal de leider proberen twee hartenslagen te maken. Dat lukt als ♥10 
bij jou (west) zit en ♥HV verdeeld. De leider zal daarom van plan zijn ♥9 te leggen. 
En jij weet dat jij ♥10 niet hebt… Partner zal die slag dan maken, waarna jij in ieder 
geval ook nog een hartenslag zal opstrijken. 

 

Stel dat je als westspeler ♥H 10 2 hebt, dan maakt de leider inderdaad twee 
hartenslagen. Oost moet ♥9 nemen met ♥V, waarna de snit naar noords ♥AB goed 
is voor twee NZ-slagen. 
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Spel 6  Dummy 

♠ A H V 

♥ A B 10 

♦ A B 10 

♣ H V 10 4 

West 

♠ 4 3 2 

♥ 5 4 3 2                       

♦ 4 3 2 

♣ A 3 2 
 

De leider speelt 6SA.  

Jij start met ♥5; ♥10 van dummy wint die slag. Daarna maakt de leider vier 
ruitenslagen (♦A, ♦B, ♦10 voor zuids ♦H, ♦V). Op ♦V laat de leider dummy ♣4 
opruimen.  

Na de vier ruitens speelt zuid een kleine klaveren. West duikt, waarop de leider ♣H 
laat leggen. Daarop steekt de leider met een hartenhonneur over naar zuid, waarop 
zuid weer een kleine klaveren voorspeelt. West duikt wéér ♣A. 

Wat vind je van wests tegenspel? 

a. Verkeerd, hij had met ♣A moeten uitkomen. 
b. Verkeerd, hij had ♣A in de eerste klaverenslag moeten leggen. 
c. Verkeerd, hij had ♣A in de tweede klaverenslag moeten leggen. 
d. Uitstekend! 

 

Antwoord 

West speelde uitstekend tegen (d). De leider moet nu zelf raden waar welk plaatje zit. 
Heeft west ♣B en hield oost ♣A de eerste slag op, dan moet zuid in de tweede slag 
♣10 durven leggen. Maar... als west ♣A heeft en oost ♣B is het leggen van ♣V 
winnend. Leg je ♣A in de eerste of twee klaverenslag, dan kan de leider geen fout 
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maken. Maar ik geef het toe, het niet met ♣A uitkomen en het tweemaal duiken van 
die topkaart vereist stalen zenuwen! 

 

Spel 7 Dummy 

♠ A H V 

♥ A B 10 

♦ A B 10 

♣ H V 10 4 

                  

                       Oosthand 

          ♠ 5 4 3 2 

♥ 4 3 2 

♦ 4 3 2 

♣ A 3 2 

Je speelt wederom 6SA tegen. Partner west startte met ♥5 voor noords ♥10. De 
leider incasseert weer vier ruitenslagen en ruimt op de vierde ruitenslag wederom ♣4 
op. Vervolgens legt zuid ♣5, west ♣7 en noord ♣H. Wat doe je en waarom? 

 

Antwoord 

Je duikt! Want als je ♣H overneemt met ♣A kan de leider het niet meer verkeerd 
doen; hij zal daarna vanuit zuid - met succes - snijden op partners ♣B. Door te 
duiken geef je de leider alle ruimte om het verkeerd te doen. Want als hij na ♣H naar 
zuid oversteekt en weer klaveren aanspeelt, gaat hij down als hij west op ♣A schat 
en ♣V legt. Want die is dan voor jouw ♣A met partners ♣B als downslag! 
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16. Veilige speelwijzen 1 
 

Sommige kaartcombinaties kunnen maar op één manier worden aangespeeld. Neem 
iets als: 

 

♥ 5 4 3 

 

♥ A H V 2 

 
Je speelt de drie hoge hartens uit, en als de ontbrekende kaarten 3-3 zitten maak je 
♥2 als vierde slag. Bij deze combinatie is dus maar één aanpak mogelijk. Niet 
bepaald een bron van dilemma’s dus. 

 
Maar... er zijn ook kaartcombinaties die je op verschillende wijzen kunt behandelen. 
De juiste aanpak hangt dan af van het aantal slagen dat je in ieder geval moet halen 
voor het veiligstellen van je contract. 

 

Stel dat je in de hartens geen slag mag missen, omdat je bijvoorbeeld 7♥ speelt! 

 
♥ B 3 2 

 

♥ A H 9 5 4 

 

Dan begin je met ♥A, en als er niets bijzonders valt, vervolg je met ♥H. Je hoopt op 
♥V-tweede. In principe sla je dus ♥A, ♥H en een kruis.  
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Maar het is ook mogelijk dat je in de harten slechts vier slagen moet maken om je 
contract veilig te stellen. 

 
♥ B 3 2 

 

♥ A H 9 5 4 

 

Hoe zou je dát doen? 

a. Ik begin met ♥A; als OW daar twee lage hartens op bijspelen, vervolg ik met 
♥4 naar ♥B 

b. Ik begin met ♥A; als OW daar twee lage hartens op bijspelen, vervolg ik met 
♥2 naar ♥9 

c. Ik begin meteen met ♥4 naar ♥B 
d. Ik begin met ♥2 naar ♥9 
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Antwoord 

 
♥ B 3 2 

 

♥ A H 9 5 4 

 

Hoe speel je de hartens aan voor vier slagen? 

a. Ik begin met ♥A; als OW daar twee lage hartens op bijspelen, vervolg ik met 
♥4 naar ♥B 

b. Ik begin met ♥A; als OW daar twee lage hartens op bijspelen, vervolg ik met 
♥2 naar ♥9 

c. Ik begin meteen met ♥4 naar ♥B 
d. Ik begin met ♥2 naar ♥9 

 
De enig juiste aanpak is speelwijze a: eerst ♥A, en - als OW twee lage hartens 
bijspelen - gevolgd door ♥4 naar ♥B. Hoe de nog ontbrekende hartens ook zitten, je 
geeft dan niet meer dan één hartenslag af. 

 

Sluit je mond en kijk mee! 

 
                    ♥ B 3 2 

♥ V 10 x x                  ♥ x 
                

                     ♥ A H 9 5 4 

 

Met de vier ontbrekende hartens bij west kan west na ♥A, ♥4 na, niet voorkomen 
dat, de leider naast ♥A en ♥H, ♥B en zuids laatste harten een slag wordt. NZ zullen 
alleen ♥V afgeven. 

Speelwijze b is met dit zitsel fataal. Zuid kan het tij niet meer keren als oost in 
de tweede slag niet bekent. Als hij ♥H legt, zal oost later met ♥V ♥B ophalen en ♥10 
maken. En legt hij klein, dan maakt west ♥10 en later ♥V. 
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Speelwijze c is met het gegeven tegenzitsel eveneens goed voor vier slagen, 
maar dat is meer geluk dan wijsheid. Want met ♥V-sec bij oost, verlies je de eerste 
slag en later wests ♥10! 

Speelwijze d loopt met het gegeven zitsel ook verkeerd af. ♥9 gaat al meteen 
naar de Filistijnen, en vaststaat dat ♥V ook goed is voor een verliesslag.  

 
                ♥ B 3 2 

♥ x                         ♥ V 10 x x 
            

                 ♥ A H 9 5 4 

 

Ook met ♥ V 10 x x bij oost geeft de leider maar één hartenslag af als hij kiest voor 
speelwijze a. West bekent niet in de tweede hartenslag, noord legt ♥B. Oost mag ♥B 
pakken. Eenmaal weer aan slag, zal de leider de hartens vanuit noord aanspelen en 
op ♥9 snijden. 
 
Het is van belang om je voor te stellen hoe de ontbrekende kaarten kunnen zitten en 
hoe je je daartegen zou kúnnen wapenen. Te gemakkelijk heffen we een klaagzang 
aan over de toch zo slechte verdeling. Door die waterval aan zelfmedelijden zien we 
vaak niet dat we juist een prachtige gelegenheid laten liggen om onze klasse te 
bewijzen...  
 
Klaar voor het echte werk? 
 
♠ A 9 
♥ V 3 2 
♦ H V B 2 
♣ H B 3 2 
 

 
 
♠ H 10 8 5 4 3 2 
♥ 5 4 
♦ A 5 4 
♣ A  
 
Je speelt 4♠, gerédoubleerd. Eén ding is dus zeker; het gaat niet om overslagen; je 
hebt maar één heilig doel: je contract máken! Zelfs als je dit spel zou spelen in een 
párenwedstrijd. 
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West komt achtereenvolgens uit met ♥A, ♥H en ♥8 voor noords ♥V. Oost speelt op 
♥V een kleine harten bij.  
Hoe speel je verder? 
 
Tip! Probeer je speelplan te maken vóórdat je naar de zes alternatieven kijkt. 
Het risico dat je je door mij in de afgrond laat trekken is dan een flink stuk 
kleiner... 
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a. Ik speel in de derde slag in zuid een kleine ruiten bij; sla ♠A, dan ♠9 en laat 
die doorlopen als oost een lage schoppen bijspeelt. 

b. Ik speel in de derde slag in zuid een kleine ruiten bij; sla ♠A, dan ♠9 naar ♠H, 
ongeacht wat oost bijspeelt. 

c. Ik speel in de derde slag in zuid een kleine ruiten bij; leg dan ♠9 en laat die 
doorlopen als oost een lage schoppen bijspeelt. 

d. Ik troef ♥V af in zuid en speel dan ♠2. Als west laag bijspeelt, leg ik in noord 
♠9. 

e. Ik troef ♥V af in zuid en speel dan ♠2 naar ♠A. 
f. Ik speel in de derde slag in zuid een kleine ruiten bij; steek met ♣2 over naar 

♣A en speel dan ♠2 naar ♠A. 
 
Kijk in alle rust. Misschien kan het geen kwaad daarbij ook te denken aan wat we op 
de vorige bladen behandelden... 
 
Zodra je zeker weet hoe je het aanpakt, ga je naar het volgende blad... 
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Het veilige speelplan 
 
♠ A 9 
♥ V 3 2 
♦ H V B 2 
♣ H B 3 2 
 

 
 
♠ H 10 8 5 4 3 2 
♥ 5 4 
♦ A 5 4 
♣ A  
 
Je speelt 4♠, gerédoubleerd. West incasseert ♥A, ♥H en speelt harten na voor 
noords ♥V. Hoe verder? 
 
 
Twee (harten)slagen ben je al kwijt. Je mag dus niet meer dan één 
troef(schoppen)slag afgeven.  

We concentreren ons op de mogelijke tegenzitsels. Als de ontbrekende vier 
schoppens 2-2 zitten of 3-1, kunnen we het niet verkeerd doen. Meer dan één 
schoppenslag verliezen we dan niet.  

Alle reden om ons te richten op de twee mogelijke 4-0 zitsels. Stel dat oost met ♠V 
B 7 6 zit. Dan bekent west niet op ♠A en kunnen we daarna ♠9 voorspelen. Oost zal 
dan ♠V of ♠B moeten leggen, omdat zuid anders ook een lage schoppen bijspeelt. 
En door het verplicht leggen van een schoppenhonneur door oost, zal zuid daarna 
alleen nog de andere schoppenhonneur afgeven en verder niets. 

Betekent dit dat noord na ♥V met ♠A moet vervolgen? Een driewerf neen is op z’n 
plaats! Want... als oost op die eerste schoppenslag niet bekent, en west dus ♠ V B 7 
6 heeft, staat al meteen vast dat 4♠ down gaat.  
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                    ♠ A 9 
 

♠V B 7 6                    ♠ - 
 
                   ♠ H 10 8 5 4 3 2  
 
De enig juiste speelwijze is: ♠2 voorspelen (d). Als west een kleine schoppen 
bijspeelt leg je in noord♠9. Mocht oost die slag maken, dan zitten de schoppens 2-2 
of 3-1; je geeft dan geen slag meer af. En als west al meteen niet bekent, en oost 
dus met vier schoppens tegenzit, leg je in noord ♠A en ♠9 terug. Als oost niet dekt, 
duik jij ook. Daarna haal je met ♠H een van oosts twee schoppenhonneurs op. De 
andere mag hij maken; één schoppenslag mogen we immers afgeven. 
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17. Veilige speelwijzen 2 

 

In de bridgewereld valt onder de vlag van veilige speelwijzen een scala aan 
veiligheidsproducten. We richten ons in deze aflevering op de ‘safety plays’. Een 
safety play, veilige speelwijze, is een speelwijze die zich in de eerste plaats richt op 
een bepaald aantal slagen, eventueel ten koste van een kans op iets extra’s. Ik geef 
een voorbeeld. 

 

♠ V 9 7 5 

♥ A H 4 3 2 

♦ A H 

♣ 3 2 

 

♠ A 

♥ 6 5 

♦ 5 4 3 2 

♣ A H V 10 9 4 

 

Tegen jouw 3SA start west met ♠4. Welk speelplan vind je het aantrekkelijkst en... 
welke het ónaantrekkelijkst? 

 
a. ♠A, ♣10 na 
b. ♠A, ♣A, ♣H, ♣V en de rest van de klaveren als ♣B is gevallen 
c. ♠A, ♦2 naar ♦A; ♣2 naar ♣10 
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De aantrekkelijkste en onaantrekkelijkste speelwijze 

 

♠ V 9 7 5 

♥ A H 4 3 2 

♦ A H 

♣ 3 2 

 

♠ A 

♥ 6 5 

♦ 5 4 3 2 

♣ A H V 10 9 4 

 

Tegen jouw 3SA start west met ♠4. Welk speelplan vind je het aantrekkelijkst? 

 

a. ♠A, ♣10 na 
b. ♠A, ♣A, ♣H, ♣V en de rest van de klaveren als ♣B is gevallen 
c. ♠A, ♦2 naar ♦A; ♣2 naar ♣10 

 
 

Antwoord 

Het onaantrekkelijkst is speelwijze b. Als ♣B niet valt (33% kans), ga je – onnodig –  
down.  

De aantrekkelijkste speelwijze is speelwijze c. Want als ♣B toevallig in vieren bij oost 
zit, verlies je geen klaverenslag. En zelfs als hij in vijven zit bij oost, maak je je 
contract! 

Door dat extra voordeel staat speelwijze a op de tweede plaats. Maar... dan wél veel 
dichter bij de aantrekkelijkste speelwijze dan bij het meteen afdraaien van de hoge 
klaveren. 
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Dit is zo’n spel waarop juist de zwakkere spelers vaak de meeste slagen maken, 
want... in twee van de drie gevallen zal ♣B onder een van de drie tophonneurs 
vallen. 

Het afzien van mogelijke overslagen is de betaalde verzekeringspremie; de uitkering 
is de garantie dat je het contract zult maken. 

 

Nogmaals, het is van belang om vooraf na te gaan hoeveel slagen je in een 
bepaalde kleur moet halen.  

 

♠ A V 10 3 2 

 

♠ 7 6 5 4 

 

Hoe pak je deze schoppenkleur aan: 

a. als je er vijf slagen in moet maken 
b. als je er vier slagen in moet maken 

 
In de nevenkleuren heb je in beide handen voldoende entrees om de schoppens 
optimaal te behandelen. 
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Antwoord 

 

♠ A V 10 3 2 

 

♠ 7 6 5 4 

 

Hoe pak je deze schoppenkleur aan: 

a. als je er vijf slagen in moet maken 
b. als je er vier slagen in moet maken 

 

a. Als vijf slagen noodzakelijk zijn, speel je de schoppens aan vanuit zuid en snij 
je op ♠H. Je hoopt op een 2-2-zitsel. Dat is je enig kans op vijf slagen. 

b. De meeste leiders spelen dit figuur op dezelfde wijze aan als in plaats van vijf, 
vier slagen noodzakelijk zijn. Ook dán spelen ze vanuit zuid een lage 
schoppen naar ♠V. En als oost die dan neemt met ♠H, spelen zij later vanuit 
zuid een lage schoppen naar ♠10, in de hoop dat ♠B wél goed zit. Mocht oost 
ook die slag nemen, dan wordt al snel gesproken over een noodlot. Door de 
leider althans... 

 

Als je je één schoppenverliezer kunt permitteren, is de veilige speelwijze: ♠A slaan. 
Niet zelden zal daar een honneur onder vallen. Maar stel even dat OW allebei een 
lage schoppen bijspelen. Dan ga je in een andere kleur naar zuid en speel je 
schoppen voor. Als west bekent, is dat met een honneur; de twee lage kaarten zijn er 
immers al uit. Is dat ♠H, dan leg je klein bij (♠B zal daaronder vallen, en anders 
daarna onder jouw ♠V). Legt west ♠B, dan dek je uiteraard met ♠V. Mocht west in 
de tweede schoppenslag renonceren, dan heb je jezelf niets te verwijten, je verliest 
dan immers altijd twee schoppenslagen, zelfs met open kaarten! 

 

Overigens is het mogelijk dat je juist met déze veiliger speelwijze een slag meer haalt 
dan met het direct snijden. Namelijk, met ♠H-sec bij oost. Die valt onder ♠A, waarna 
♠V10 zich met alle liefde over wests ♠B 9 zal ontfermen. 
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♥ H B 3 2 

 
 
♥ A 5 4 

 

Een andere veel voorkomende figuur. Je hebt in de nevenkleuren voldoende entrees 
om de hartens optimaal te kunnen behandelen.  

 

Hoe speel je de hartens aan: 

a. als vier hartenslagen noodzakelijk zijn 
b. als je met drie hartenslagen je contract veilig stelt 
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Antwoord 

 

♥ H B 3 2 

 
 
♥ A 5 4 

 

Hoe speel je de hartens aan: 

a. als vier hartenslagen noodzakelijk zijn 
b. als je met drie hartenslagen je contract veilig stelt 

 

Antwoord 

 

Vier slagen 

Om vier hartenslagen te kunnen maken móét west ♥Vxx hebben. Want dan alleen 
maak je ♥A, ♥H, ♥B en noords vierde harten. Je snijdt dus op ♥V omdat dat je enige 
mogelijkheid is voor het maken van vier hartenslagen. Natuurlijk is het goed om eerst 
(naar) ♥A te spelen. Stel dát oost ♥V-sec heeft; dan valt die tenminste onder ♥A en 
ga je in plaats van twéé, maar één down. 

 

Drie slagen 

Veel leiders zullen ook voor het maken van drie slagen dezelfde speelwijze volgen 
als die voor vier. Maar die speelwijze heeft een nadeel. Door het mikken op de vierde 
slag, accepteer je namelijk een extra risico op het maken van slechts twéé 
hartenslagen.  
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Kijk mee. 

 

                  ♥ H B 3 2 

♥ x x x x                 ♥ V x           
 
                  ♥ A 5 4 

 

Je slaat ♥A; de tweede slag - ♥4 naar ♥B - is voor oosts ♥V. Naast deze verliezer 
zal je ook de vierde hartenslag moeten afgeven; want wests vierde harten zal beslist 
hoger zijn dan die van noord. 

 

Daarom is voor het maken van drie hartenslagen de kansrijkste speelwijze: 

 

♥A, ♥4 naar ♥H, dan in een andere kleur naar zuid om ♥5 naar ♥B te spelen. 

 
Met het gegeven zitsel zal ♥V onder ♥H vallen. Met deze speelwijze lever je je kans 
op een vierde slag in voor de grotere zekerheid op drie hartenslagen. 
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Viertallen en paren 

In viertallen heb je geen dilemma; je zult elke extra kans moeten grijpen op het 
veiligstellen van je contract. In paren heb je wel een dilemma, omdat een slag minder 
dan de rest van het veld, gewoon een nul kan betekenen. Kijk bij paren dan ook altijd 
naar de moeilijkheidsgraad van het bereikte bod. Zit je bijvoorbeeld in 3♥ door een 
misverstand, en heb je de indruk dat de hele concurrentie in ‘4’ zal zitten. Speel dan 
op safe; je enige kans op een goede score is dat de manchebieders down gaan. 

 

Datzelfde geldt ook andersom. Als je in een uitermate scherpe manche of slem zit, 
stel dan ook in een parenwedstrijd het maken van het contract boven de eventuele 
overslag. 

Genoeg gepraat. Tijd voor twee spellen uit de praktijk! Zet je schrap... 

 

Spel 1 

 

♠ A H 

♥ A H V B 

♦ B 4 3 2 

♣ A H 3 

 

♠ 3 2 

♥ 4 3 2 

♦ A H 8 7 6 

♣ 6 5 4 
 

West komt uit met ♠V 

Hoe ga je om met de ruitens als je eindcontract... 

- 7SA is 
- 6SA is 
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Spel 2  

 

♠ A 2 

♥ H 5 4  

♦ A H 4 2 

♣ 5 4 3 2 

 

♠ 5 4 3 

♥ A B 6 2 

♦ 6 5 3 
 
♣ A H 6  
 

West komt uit met ♠H 

 

Hoe ga je met de hartens om als je eindcontract... 

- 3SA is 
- 2SA is 

 

Bepaal je speelplannen; op het volgende blad staan die van mij. 
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De juiste aanpak 

 

Spel 1 

 

♠ A H 

♥ A H V B 

♦ B 4 3 2 

♣ A H 3 

 

♠ 3 2 

♥ 4 3 2 

♦ A H 8 7 6 

♣ 6 5 4 
 

West komt uit met ♠V 

 

Hoe ga je om met de ruitens als je eindcontract... 

- 7SA is 
- 6SA is 

 

Antwoord 

Hoe hoog je sans contract ook is, je begint met het tellen van je vaste slagen. Dat 
zijn de slagen die je beslist zult maken, zonder eerst van slag te hoeven. Dat zijn er 
tien (twee in schoppen, vier in harten, twee in ruiten en twee in klaveren).  

 

7SA 

Daar moeten drie slagen bij. En het is duidelijk, alleen de ruitenkleur kan die slagen 
opleveren. De ontbrekende vier ruitens moeten 2-2 zitten, óf 3-1 met ♦V-sec. Eén 
speelwijze is slechts mogelijk, namelijk het slaan van ♦A en ♦H. 
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6SA 

Als je ook nu begint met het spelen naar ♦A, neem je onnodig risico. Want... als west 
niet bekent, en oost dus ♦V 10 9 5 heeft, zal je twee ruitenslagen verliezen! Oost zal 
op ♦A ♦5 bijspelen. Als daarna vanuit noord ♦2 wordt gespeeld, is oosts ♦9 hoog 
genoeg om ♦H te laten volgen, waarna oost met ♦V 10 achter noords ♦B 4 zit. En 
ook vervolgen met ♦B zal dan niet meer helpen, omdat oost dan dekt met ♦V voor 
zuids ♦H, waarna oosts ♦10 9 met genoegen wachten op een ruitenvervolg.  

 
De juiste ruitenbehandeling in 6SA is: vanuit noord ♦2. Als oost ♦5 legt, leg je in zuid 
♦6! Maakt west die slag, dan vallen de resterende ruitens onder ♦AH. Hoe ze verder 
ook verdeeld zitten. Bekent west niet, dan geef je toch maar één ruitenslag af. Als 
oost een hogere ruiten legt, leg je natuurlijk wél ♦A, maar dán ben je ook veilig, zelfs 
als west niet bekent. Want dán kun je daarna weer vanuit noord een kleine ruiten 
spelen om op oosts ♦5, ♦6 te leggen en op een hogere ♦H. ♦V mag daarna ♦B 
pakken, waarna oosts ♦5 onder zuids ♦8, -7 of -6 verdwijnt. 

 



bridgetraining totaal 2004 150/346 Rob Stravers 
 

 

Spel 2  

 

♠ A 2 

♥ H 5 4  

♦ A H 4 2 

♣ 5 4 3 2 

 

♠ 5 4 3 

♥ A B 6 2 

♦ 6 5 3 
♣ A H 6  
 

West komt uit met ♠H 

Hoe ga je met de hartens om als je eindcontract... 

- 3SA is 
- 2SA is 

Ook nu begin je met het tellen van je vaste slagen: dat zijn er zeven. 

Voor 3SA moeten daar twee bij komen. En het is duidelijk, zodra OW aan slag 
komen krijg je een regiment schoppens naar je hoofd; ook als je de eerste slag 
terecht dook.  

3SA 

Je hebt geen keus; om je contract te maken moet je vier hartenslagen maken. Na ♠A 
speel je ♥H en ♥2 naar ♥B. Met de hartens 3-3 en ♥V bij oost maak je je 3SA. 

 

2SA 

Naast je zeven vaste slagen heb je nu maar één extra slag nodig. Daarom kies je nu 
voor: ♥4 naar ♥A, ♥2 naar ♥H en ♥5 naar ♥B. De kans dat west – met zijn 
schoppens – aan slag komt met ♥V is nu iets kleiner, omdat je eerste je twee hoge 
hartens slaat. En mocht west aan slag komen, dan maak je nóg je contract als hij aan 
het begin een 5-kaart schoppen had met drie hartens...  
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18. Veilige speelwijzen 3 
 

Ik schreef al eerder dat onder de vlag van veilige speelwijzen niet alleen safety plays 
schuilgaan. Er is meer veiligs te bedenken dan alleen het weggeven van een 
potentiële overslag voor een stukje zekerheid. 

 

Een sprekend voorbeeld: 

 

♠ H 4 3 2 

♥ A 3 2 

♦ 3 2 

♣ A H 3 2 

 

♠ A V 10 9 5 

♥ H 4 

♦ A H 5 4 

♣ 5 4 
 

Nadat west opende met 3♦, kwam je met je partner toch heel knap terecht in 6♠. 

 

West start met ♦V; oost speelt ♦6 bij. Je neemt met ♦A en legt daarna ♠A op tafel. 
West bekent geen schoppen, wat betekent dat oost met ♠B-vierde tegenzit. 

 

Welke aandachtspunten neem je mee in je ‘vervolgspeelplan’? 

 

Kijk op het volgende blad als je die voor jezelf hebt bepaald.
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Aandachtspunten vervolgspeelplan 

♠ H 4 3 2 

♥ A 3 2 

♦ 3 2 

♣ A H 3 2 

 

♠ A V 10 9 5 

♥ H 4 

♦ A H 5 4 

♣ 5 4 
 

Na wests 3♦-opening zit je toch in 6♠. West kwam uit met ♦V en oost speelde ♦6 
bij.  

Je nam met ♦A en vervolgde met ♠A. Daarop bekent west al meteen geen 
schoppen. 

Bij het opstellen van je speelplan zullen/moeten de volgende aandachtspunten door 
je hoofd schieten. 

• West opende 3♦ en heeft dus minstens een 6-kaart ruiten. 
• Oost speelde de eerste slag een ruiten bij en kan dus absoluut geen ruitens 

meer hebben. 
• Na ♦A, bekende west geen schoppens op ♠A; ♠B zit dus met ♠876 bij oost. 
• Als de leider na ♠A, oversteekt naar noords ♠H en schoppen naspeelt, kan hij 

♠B eruit snijden. 
• Maar... beginnen met viermaal troeftrekken betekent twee ruitenverliezers, dus 

één down. 
• Na ♠A ♦H naspelen, betekent óók één down, omdat oost ♦H beslist zal 

aftroeven. 
 

In ons speelplan zoeken we naar een speelwijze die rekening houdt met 
bovenstaande zekerheden en het maken van 6♠ veilig stelt.  

Probeer een beter speelplan te bedenken als je geen rekening hield met 
bovenstaande punten.  

Voel je je zeker genoeg, ga dan naar het volgende blad.



bridgetraining totaal 2004 153/346 Rob Stravers 
 

 

♠ H 4 3 2 

♥ A 3 2 

♦ 3 2 

♣ A H 3 2 

 

♠ A V 10 9 5 

♥ H 4 

♦ A H 5 4 

♣ 5 4 
 

Na wests 3♦-opening zit je toch in 6♠. West kwam uit met ♦V en oost speelde ♦6 
bij.  

Je nam met ♦A en vervolgde met ♠A. Daarop bekent west al meteen geen 
schoppen. 

 

We weten dat oost alle aandacht vraagt: hij heeft beslist geen ruitens meer én hij 
bezit alle ontbrekende troeven. Zijn grootste wens is beslist het aftroeven van ♦H. 

 
Beginnen de kaarten bij jou ook te draaien als je naar beide handen tegelijk kijkt? En 
helemaal als je dan ook nog gaat zoeken naar een oplossing voor al die problemen?  
Gefeliciteerd dan, ik heb dat ook! En het beste hulpmiddel voor mij is om mij dan op 
één hand te concentreren; in de regel op de hand met de meeste troeven. De 
zuidhand dus in dit spel. Kijk – en tél vooral – even mee. 

 

• In klaveren tel ik géén verliezer. 
• In harten óók niet. 
• Ook in schoppen tel ik geen verliezer, ervan uitgaand dat ik ♠B-vierde van 

oost met een vinger in mijn neus eruit snijd. 
• Het probleem zit dus in de ruitens; daarin dreigen twee verliezers als ik pas ná 

het ophalen van alle troeven ♦H incasseer.  
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Conclusie 

Als ik één lage ruiten troef, en daarna de troeven van oost ophaal, ben ik binnen. Ik 
ga er daarbij wél van uit, dat ♦H een slag is. Die laat ik dus in ieder geval niet 
aftroeven. 

 

Zie je al een aanpak die het contract veilig stelt? Zo nee, kijk nog even goed naar de 
situatie en vooral naar de conclusie.  

 

Op het volgende blad staat het winnende vervolg. 
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♠ H 4 3 2 

♥ A 3 2 

♦ 3 2 

♣ A H 3 2 

 

♠ A V 10 9 5 

♥ H 4 

♦ A H 5 4 

♣ 5 4 
 

Na wests 3♦-opening zit je toch in 6♠. West kwam uit met ♦V en oost speelde ♦6 
bij.  

Je nam met ♦A en vervolgde met ♠A. Daarop bekent west al meteen geen 
schoppen. 

Mijn conclusie 

Als ik één lage ruiten troef, en daarna de troeven van oost ophaal, ben ik binnen. Ik 
ga er daarbij wél van uit, dat ♦H een slag is. Die laat ik dus in ieder geval niet 
aftroeven. 

 

Ik zie nu twéé wegen die naar een gemaakt contract leiden. 

 

1. Ik begin – na ♦A, ♠A – met het weggeven van een ruitenslag (♦4 naar ♦3). 
Zodra ik weer aan slag ben, troef ik zuids tweede lage ruiten met ♠H, gevolgd 
door een lage schoppen voor de snit op ♠B. Bewaart oost ♠B nog even, dan 
oversteken naar ♥A of ♣A om dan door oosts ♠Bx te spelen. 

2. Je kunt ook na ♠A in harten of klaveren oversteken naar noord en dan ♦3 
voorspelen. Oost mag kiezen tussen wel of niet troeven. Troeft hij wél, dan leg 
je een kleine ruiten bij, en troeft hij niet, dan is die slag voor ♦H. En ook dan 
wordt het feest voortgezet met het door oost heen spelen van de schoppens. 
Bekend is immers waar ♠B zich bevindt. 

 



bridgetraining totaal 2004 156/346 Rob Stravers 
 

19  

20. Omgaan met biedingen van de tegenpartij 
 

Zolang de tegenpartij past, is het een stuk gemakkelijker om de juiste brug naar 
partner te slaan dan wanneer ook de tegenpartij tijdens de biedceremonie het woord 
voert. Het risico dat we dan een brug te ver geraken groeit naarmate de tegenpartij 
zich actiever roert. 

 

Spel 1 

Oost/Allen 

 

West Noord Oost Zuid 

 --  -- 1♥ doublet 

2♥ pas pas ?? 

 

Zuidhand 

♠ H 2 

♥ H V 2 

♦ A V 2 

♣ A 9 8 7 6 

 

Wat doe je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a. pas 
b. doublet 
c. 2SA 
d. 3♣ 
e. iets anders 
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Spel 2 

Zuid/Niemand 

 

West Noord Oost Zuid 

 --   --   -- 1♦ 

pas 1♠ 2♣ ?? 

 

Zuidhand 

♠ 3 2 

♥ A B 10 9 

♦ H V 6 5 

♣ H 10 2 

 

Wat doe je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a. pas 
b. doublet 
c. 2♥ 
d. 2SA 
e. iets anders 
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Spel 3 

West/Allen 

 

West Noord Oost Zuid 

3♣ pas pas ?? 

 

Zuidhand 

♠ A H V B 5 4 

♥ 6 5 

♦ A V 6 5 4 

♣ - 

 

Wat doe je met deze zuidhand? 

a. pas 
b. doublet 
c. 3♠ 
d. 4♠ 
e. iets anders 

 

Heb je je drie keuzes bepaald? Ga dan mee naar het volgende blad! 
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Antwoorden 

 
Spel 1 

Oost/Allen 

 

West Noord Oost Zuid 

 --  -- 1♥ doublet 

2♥ pas pas ?? 

 

Zuidhand 

♠ H V 4 

♥ H 2 

♦ A V 2 

♣ A 9 8 7 6 

 

Wat doe je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a. pas 
b. doublet 
c. 2SA 
d. 3♣ 
e. iets anders 

 

Antwoord 

Je hand is te sterk (18 punten) om niets meer te laten horen. Partner noord kan niet 
veel punten hebben, maar wel lengte waarmee een eigen contract meer oplevert dan 
het tegenspelen van 2♥. Passen valt dus af. Van de drie overige alternatieven, 
doublet, 2SA en 3♣, is doublet het aantrekkelijkst. Daarmee maak je het voor partner 
mogelijk om zijn eventuele schoppens nog op 2-hoogte te laten horen.  
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Spel 2 

Zuid/Niemand 

 

West Noord Oost Zuid 

 --   --   -- 1♦ 

pas 1♠ 2♣ ?? 

 

Zuidhand 

♠ 3 2 

♥ A B 10 9 

♦ H V 6 5 

♣ H 10 2 

 

Wat doe je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a. pas 
b. doublet 
c. 2♥ 
d. 2SA 
e. iets anders 

 

‘Pas’ is het enige alternatief. 2♥ zou reverse zijn (nieuwe kleur voorbij de 2-grens van 
je eigen openingskleur), wat extra kracht belooft, minstens 16/17 punten. Door de 
tweede ronde te passen, weet partner noord dat je opening minimaal is. Als partner 
zelf wél over extra kracht beschikt, zal hij beslist nog iets laten horen. Als je iets 
anders doet dan ‘pas’, zou dat rampzalig kunnen aflopen als partner het beloofde 
minimum van 6 punten bezit… 
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Spel 3 

West/Allen 

 

West Noord Oost Zuid 

3♣ pas pas ?? 

 

Zuidhand 

♠ A H V B 5 4 

♥ 6 5 

♦ A V 6 5 4 

♣ - 

 

Wat doe je met deze zuidhand? 

a. pas 
b. doublet 
c. 3♠ 
d. 4♠ 
e. iets anders 

 

Je hebt geen keus: 4♠ is het enige alternatief! Met zes schoppenslagen en twee of 
drie ruitenslagen een alleszins verantwoorde poging. Met 3♠ de keus aan partner 
overlaten om naar 4♠ te gaan, is een onmogelijke opdracht. Zo kan hij niet weten dat 
♣H of ♥H weinig waarde heeft, maar ♦H goud is! 

Speel je na een verdedigende opening marmic (je belooft dan een 2-kleurenspel, 
waarbij je de kleur biedt die je niet hebt – in dit spel dus 3♥), dan zóú je voor 3♥ 
kunnen kiezen. Partner weet dan dat ook zijn ruitenbezit van belang is. Nadeel van 
de marmic is dat je ook de tegenstanders alles over je verdeling vertelt, waardoor je 
ze helpt vervelender tegen te spelen. Ook met marmic in je pakket zou ik trouwens 
het directe 4♠-bod adviseren, vooral omdat de schoppenkleur een dichte 6-kaart is! 
Met slechts één schoppentje en drie keer ruitenheer zal je partner voor een 
ruitencontract kiezen terwijl je ook dán het liefst in (vier) schoppen zit.  
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Bonusvraag! 

 

♠ 10 2 

♥ 7 4 3 2 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 3 2 

 

♠ A H V B 5 4 

♥ 6 5 

♦ A V 6 4 2 

♣ - 

 

Stel, je bood na de 3♣-opening van west meteen 4♠. En west komt uit met ♦8 (oost 
♦H). Op welke wijze probeer je dan je contract binnen te slepen? 

 

Kijk op het volgende blad zodra je weet wat je gaat doen. 
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♠ 10 2 

♥ 7 4 3 2 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 3 2 

 

♠ A H V B 5 4 

♥ 6 5 

♦ A V 6 4 2 

♣ - 

 

Na met 3♣ te hebben geopend komt west uit met ♦8 (oost ♦H). Op welke wijze 
probeer je je contract binnen te slepen? 

 

Allereerst probeer je na te gaan welke gevaren er dreigen. West heeft lengte 
klaveren. Waarom dan toch een ruitenstart? Dat kan maar één ding betekenen: west 
heeft/had maar één ruitenkaart en hoopt op een introever.  

 

Zag jij dat gevaar óók en houdt je speelplan daar ook rekening mee? Ga dan naar 
het volgende blad. Zo niet, probeer dan je speelplan te herzien. 
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♠ 10 2 

♥ 7 4 3 2 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 3 2 

 

♠ A H V B 5 4 

♥ 6 5 

♦ A V 6 4 2 

♣ - 

 

West kwam uit met ♦8, oost ♦H. 

Hoe houd je rekening met een mogelijke singleton ruiten van west? 

 

Antwoord 

Als west inderdaad slechts één ruitenkaart heeft, valt het doek als je na ♦A met je 
vaste slag –  ♦V – vervolgt. Bedenk dat je drie slagen mag verliezen, naast de twee 
hartenslagen mag je een ruiten weggeven. OW mogen dan hun twee hartenslagen 
oppakken en zelfs troef naspelen, maar je contract is dan veilig. Want… je neemt het 
troefnaspel  in de hand; dan een kleine ruiten getroefd met ♠10; dan ♣A, waarop 
zuids laatste lage ruiten het pand verlaat. Zuids overige troeven en ♦V zijn goed voor 
de resterende slagen. 

 



bridgetraining totaal 2004 165/346 Rob Stravers 
 

 

21. Veilige speelwijzen 4 
 

Met de vorige aflevering onderbraken we de serie veilige speelwijzen. Omdat er nog 
veel over veiligheid is te vertellen, zetten we die ingeslagen weg met deze aflevering 
voort. 

We pakken ook deze aflevering weer één spel bij de kladden. 

♠ H B 2 

♥ 10 2 

♦ H 3 2 

♣ H V B 3 2 

 

♠ A 10 9 8 3 

♥ A B 3 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 

 
Je speelt 4♠. West start met ♥4, oost legt ♥V. 

 
Vraag 1 

Welk gevaar zie je? Je hoeft nog geen speelplan te maken! 

 

Kijk pas op het volgende blad als je denkt het grootste gevaar te hebben gevonden. 
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Het grootste gevaar 

 

♠ H B 2 

♥ 10 2 

♦ H 3 2 

♣ H V B 3 2 

 

♠ A 10 9 8 3 

♥ A B 3 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 

 

Gegeven: 4♠; west start met ♥4; west legt ♥V. 

 
Het grootste gevaar zit in het aan slag komen van west. Want als west dan ruiten 
speelt, verliezen we twee ruitenslagen als oost ♦A heeft.  

Oost mag gerust ruiten spelen, want dan zit noords ♦H op de achterhand waardoor 
hij dan altijd goed is voor een slag in ruiten. 

 
 

Vraag 2 

Hoe houd je het risico zo klein mogelijk dat west aan slag komt? 

 

Controleer je antwoord op het volgende blad.
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Risico zo laag mogelijk houden dat west aan slag komt 

  
♠ H B 2 

♥ 10 2 

♦ H 3 2 

♣ H V B 3 2 

 

♠ A 10 9 8 3 

♥ A B 3 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 

 

4♠; west start met ♥4; west legt ♥V. 

 

Vraag 2 Hoe houd je het risico zo klein mogelijk dat west aan slag komt? 

 

Antwoord 

Door de eerste (harten)slag aan oost te laten én door schoppen over west te snijden! 

West kán ♥H hebben. Als je oosts ♥V met ♥A zou nemen, en oost daarna in 
schoppen aan slag komt, kun je niet voorkomen dat oost west met ♥H aan slag 
helpt.  

Vraag 3 

Stel dat je de eerste slag duikt, en oost vervolgt met harten. Dan pak je die slag met 
♥A. Je wilt immers niet het risico lopen dat west aan slag komt met ♥H. Ja, soms 
help ik even... 

Hoe speel je nu de schoppenkleur aan als je het máken van je contract op de eerste 
plaats stelt en een eventuele overslag bijzaak vindt? 

a. ♠A, ♠10 naar ♠2 
b. ♠10 naar ♠2 
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Hoe speel je de schoppenkleur aan? 

 

♠ H B 2 

♥ 10 2 

♦ H 3 2 

♣ H V B 3 2 

 

♠ A 10 9 8 3 

♥ A B 3 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 

 

Gegeven: 4♠; west start met ♥4, oost legt ♥V en jij duikt die slag. Oost speelt harten 
terug voor jouw ♥A. Hoe speel je schoppenkleur aan? 

 
a. ♠A, ♠10 naar ♠2 
b. ♠10 naar ♠2 

 

Wacht nog even met het schrijven van een protestmail.  

 

Eerst ♠A slaan om de kans van ♠V-sec bij oost mee te nemen, is inderdaad iets 
kansrijker dan meteen beginnen met de snit op ♠V. Maar, ons heiligste doel is het 
risico dat west aan slag komt zo klein mogelijk maken. En als west toevallig ♠V met 
drie lage schoppens heeft, kómt west aan slag wanneer we eerst ♠A zouden slaan!  

Op zich is het speelplan niet écht ingewikkeld. Zodra de troeven zijn gespeeld, 
eventueel met of zonder schoppenverliezer, incasseren we ♣A en zeer waarschijnlijk 
noords overige klaveren. De kans op een 5-0-zitsel is immers uiterst klein. 
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Vraag 4 

Nog één klein vraagje. De eerste slag dook je waardoor oost aan slag kwam. Stel dat 
oost geen harten had teruggespeeld maar ♣8. Welk gevaar zie je dan en hoe 
probeer je dat gevaar te bezweren? 

Gevaar na klaverenterugkomst 

 

♠ H B 2 

♥ 10 2 

♦ H 3 2 

♣ H V B 3 2 

 

♠ A 10 9 8 3 

♥ A B 3 

♦ 5 4 

♣ A 5 4 

 

West start met ♥4 tegen jouw 4♠; oost legt ♥V en jij duikt die slag. Oost begint de 
tweede slag met het voorspelen van ♣8. Welk gevaar zie je en hoe probeer je dat te 
bezweren? 

 

Gevaar is dat oost slechts een singleton klaveren heeft en hoopt op een introever.  

 

Als oost één klavertje heeft, heeft west er víér. Na oosts klaverenterugkomst is het ’t 
veiligst om ♣A te nemen, ♠A en ♠H te slaan en vervolgens noords klaveren af te 
draaien. Als oost één klaveren heeft, heeft west er vier. En als west ook ♠V heeft, 
kan west pas troeven als zuid zijn ruitens kwijt is. En heeft oost ♠V, dan mag hij 
troeven wanneer hij maar wil. Oost kan immers geen kwaad. Noords overige 
klaveren zijn bereikbaar dankzij de brug ‘♥A, ♥B getroefd’. Noord had na de eerste 
slag nog maar één hartenkaart. 
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22. Veilige speelwijzen 5 
 

Als je het spel van de voorgaande aflevering hebt ‘verwerkt’ en het gevaar en het 
bezweren daarvan begrijpt, is de kans groot dat je dit spel in één keer goed 
afhandelt. Maar... wees niet teleurgesteld als je toch in de fout gaat. Zie dat dan juist 
als een bemoediging. Want... wat langzaam gaat, gaat zeker, en wat zeker gaat komt 
vér... 

Ik beperk mij – met heel veel moeite – tot het geven van één algemene vuistregel bij 
het componeren van elk speelplan. 

Wees optimistisch over het tegenzitsel als een contract onmaakbaar lijkt (je moet dan 
immers uitgaan van een noodzakelijk tegenzitsel om het contract te maken), en wees 
pessimistisch als een contract oogt als een hamerstuk (je moet dán juist rekening 
houden met de meest beroerde tegenzitsels)! 
 

Genoeg georakeld, tijd voor de (harde) praktijk. 

♠ V B 2 

♥ 4 3 2 

♦ H 5 4 3 2 

♣ A 2 

 

♠ A H 6 5 4 3 

♥ H 6 5 

♦ A 7 6 

♣ 3 
 

West komt uit met ♣H tegen jouw 4♠.  

 
Vraag 1 

Het contract ziet er best gezond uit, dus alle ruimte voor wat pessimisme. Wat kan er 
misgaan? 



bridgetraining totaal 2004 171/346 Rob Stravers 
 

Probeer alleen díé vraag te beantwoorden, aan een concreet speelplan denken we 
nog niet. 
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Wat kan er misgaan? 

 

♠ V B 2 

♥ 4 3 2 

♦ H 5 4 3 2 

♣ A 2 

 

♠ A H 6 5 4 3 

♥ H 6 5 

♦ A 7 6 

♣ 3 
 

West komt uit met ♣H tegen jouw 4♠. Het contract ziet er best gezond uit, dus alle 
ruimte voor wat pessimisme. Wat kan er misgaan? 

 
Antwoord 1 

Op het eerste oog zullen we een ruitenverliezer afgeven. Als oost die ruitenslag wint 
en harten terugspeelt, komen daar drie hartenverliezers bij als west ♥A heeft. 
 
 
Vraag 2 

Hoe timmer je je speelplan in elkaar om de kans dat oost aan slag komt zo klein 
mogelijk te maken? 
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Hoe voorkom je dat oost aan slag komt? 

 

♠ V B 2 

♥ 4 3 2 

♦ H 5 4 3 2 

♣ A 2 

 

♠ A H 6 5 4 3 

♥ H 6 5 

♦ A 7 6 

♣ 3 
 

West komt uit met ♣H tegen jouw 4♠. Als oost aan slag komt kan die heel vervelend 
door jouw ♥H spelen. Hoe voorkom je dat oost – in ruiten – aan slag komt? 

 
Antwoord 2 

Door in de eerste slag ♣H te duiken! Je speelt in noord ♣2 bij.  
 
Je verruilt daarmee de ruitenverliezer, met de kans dat oost in ruiten aan slag komt, 
voor de klaverenverliezer, waardoor west aan slag blijft. West mag namelijk met alle 
genoegen harten naspelen, dan weet je zeker dat je ♥H maakt. 
 
 
Je duikt dus ♣A.  
 
Vraag 3 

Hoe speel je verder als west daarna met ♦V vervolgt? 
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Speelplan na de eerste – gedoken – klaverenslag. 
 

♠ V B 2 

♥ 4 3 2 

♦ H 5 4 3 2 

♣ A 2 

 

♠ A H 6 5 4 3 

♥ H 6 5 

♦ A 7 6 

♣ 3 
 

West komt uit met ♣H tegen jouw 4♠. Je duikt die slag. 

 
Hoe speel je verder als west daarna met ♦V vervolgt? 
 
Antwoord 

Ongeacht wat west voor de tweede slag ook verzint om het je lastig te maken, Zodra 
je aan slag bent, trek je tweemaal troef, waarbij je een hoge schoppen in noord 
bewaart, ruim je op ♣A een ruiten op. Dan tweemaal ruiten, de derde ruiten in zuid 
hóóg troeven, kleine schoppen naar noords hoge schoppen en de resterende ruitens. 
Gegarandeerd contract als de schoppens niet 4-0 zitten en de ruitens niet 4-1. 
 
Nu west ♦V naspeelt, kun je die in alle rust met ♦A nemen (♦H is ook niet verkeerd). 
Dan ♠A, ♠3 naar ♠V, ♣A waarop ♦6 de tent verlaat, ♦7 naar ♦H, ♦3 in zuid met ♠H 
getroefd, lage schoppen naar ♠B en de rest van de ruitens.  
 
Het correcte speelplan bestaat uit: 

- het opruimen van een ruiten; 
- het tweemaal troefspelen;  
- het bewaren van ♠V voor de ruiten oversteek; 
- en het hóóg introeven van de derde ruitenslag. 
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23. Veilige speelwijzen 6 
 

Na de vorige vijf afleveringen zou je kunnen beschikken over een gezonde dosis 
argwaan, een zekere intuïtie voor valkuilen, én een aangenaam oplossend 
vermogen. Of… een berg irritatie richting Stravers, omdat die steeds weer nieuwe 
akelige problemen neerlegt waar je intrapt… 

Ik leg in deze aflevering twee spellen aan je voor. 

Probeer beide speelplannen in alle rust op te bouwen.  

Spel 1 

 

♠ H B 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 4 3 2 
♣ 4 3 2 
 

 
 
♠ 4 3 
♥ A H B 7 6 5 
♦ 5 
♣ A 7 6 5 
 

Na wests 1♠-opening mag jij als zuidspeler 2♥ spelen. 

West start in zijn geboden kleur: ♠9; jij legt ♠B, oost neemt met ♠V. 

Oost speelt ♥8 terug; die neem je met ♥H (west ♥B). 

In de derde slag speel je een kleine klaveren; oost neemt deze met ♣9. 

Oost speelt daarop weer troef terug: ♥9.  

Wat doe je, leg je ♥A of ♥B? 

Neem je besluit en kijk op het volgende blad. 
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Aanpak spel 1 

 

♠ H B 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 4 3 2 
♣ 4 3 2 
 

 
 
♠ 4 3 
♥ A H B 7 6 5 
♦ 5 
♣ A 7 6 5 
 

Na wests 1♠-opening mag jij als zuidspeler 2♥ spelen. 

West start in zijn geboden kleur: ♠9; jij legt ♠B, oost neemt met ♠V. 

Oost speelt ♥8 terug; die neem je met ♥H (west ♥B). 

In de derde slag speel je een kleine klaveren; oost neemt deze met ♣9. 

Oost speelt daarop weer troef terug: ♥9.  

Wat doe je, leg je ♥A of ♥B? 

 

Antwoord 

De keiharde bridgewet luidt dat met viermaal de vrouw bij de vijand, Aas-Heer slaan 
iets kansrijker is dan eerst het aas en dan de snit op de vrouw.  

Toch heb je in dit spel geen keus, je móét ♥B bijspelen! Wat west ook bijspeelt, je 
acht slagen staan vast. Als west neemt met ♥V, zijn daarmee alle OW-troeven uit het 
spel. Daarmee staat vast dat je nog één klaverenslag afgeeft én zuids vierde 
klaveren kunt troeven. En dat is je achtste slag. Bekent west niet, dan houdt ♥B en 
kun je met ♥A oosts ♥V ophalen. In dat geval maak je óók acht slagen: zes hartens 
en ♣- en ♦A. 

Zou je oosts hartenterugspel nemen met ♥A, en west zou niet bekennen, dan loop je 
het grote risico dat oost de volgende klaverenverliezer neemt en ♥V naspeelt. Met de 
klaveren niet 3-3 betekent dat – geheel onnodig – down. 



bridgetraining totaal 2004 177/346 Rob Stravers 
 

 

Spel 2 

 

♠ A H 4 3 2 
♥ 2 
♦ A 5 4 3 
♣ A B 2 
 

 
 
♠ V B 10 7 6 5 
♥ A 3 
♦ H 8 7 6 
♣ 3 
 

Je zit in 6♠. West start met ♥H. Welke kleur zou roet in het eten kunnen gooien, en 
hoe kun je proberen je eten schoon te houden? 

 

Laat je detector en oplossend vermogen erop los; kijk daarna op het volgende blad. 
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Aanpak spel 2 

 

♠ A H 4 3 2 
♥ 2 
♦ A 5 4 3 
♣ A B 2 
 

 
 
♠ V B 10 7 6 5 
♥ A 3 
♦ H 8 7 6 
♣ 3 
 

Je zit in 6♠. West start met ♥H. Welke kleur zou roet in het eten kunnen gooien, en 
hoe kun je proberen je eten schoon te houden? 

 

Je hebt aan beide zijden voldoende troeven om te voorkomen dat je een harten- of 
klaverenslag zult verliezen. Als de ruitens 3-2 zitten – en die kans is het grootst – 
geef je alleen een ruitenslag af. Geen echt probleemspel dus. Met alle voorgaande 
afleveringen over veiligheid dus alle reden om te kijken of het contract ook te maken 
is als de ruitens níét 3-2 zitten, maar 4-1.  

 

En laat ik nu even de helpende hand bieden in dit toch wel moeilijke vraagstuk. Je 
kunt 6♠ óók maken als de ruitens 4-1 zitten op voorwaarde dat ♦2 dan bij de 4-kaart 
ruiten zit.  

Dus bijvoorbeeld met ♦VB102 - ♦9 of omgekeerd. 

 

Had je dat al gevonden, en ook het juiste speelplan, ga dan meteen door naar het 
volgende blad. In het andere geval kun je eerst in alle rust proberen een list te 
verzinnen tegen het 4-1-zitsel. 
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Aanpak met de ruitens 4-1 

 

♠ A H 4 3 2 
♥ 2 
♦ A 5 4 3 
♣ A B 2 
 

 
 
♠ V B 10 7 6 5 
♥ A 3 
♦ H 8 7 6 
♣ 3 
 

Je zit in 6♠. West start met ♥H. 6♠ is een eitje met de ontbrekende ruitens 3-2. Maar 
ook met de ruitens 4-1 kun je 6♠ maken, mits ♦2 bij de 4-kaart zit. 

 

Hoe moet je dan spelen? 

 

Antwoord 

 

Stel, de ruitens zitten als volgt: 

 

                  ♦ A 5 4 3 
 
♦ V B 10 2                ♦ 9 
 
                  ♦ H 8 7 6 
 

En je begint met het voorspelen van een kleine ruiten, maakt niet uit van welke kant. 
Als oost dan met de kale ♦9 aan slag komt, kan hij geen ruiten na spelen. Hij móét 
dan wel voor een andere kleur kiezen, waarop de leider aan de ene kant introeft, en 
aan de andere kant een ruiten opruimt. 6♠ gemaakt.  
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Het meest vervelend voor de leider is als de speler die de slag maakt, ruiten 
terugspeelt. Om dat te kunnen doen, moet west ervoor zorgen de eerste ruitenslag te 
maken. In plaats van ♦2 moet hij dus een hoge ruiten bijspelen, bijvoorbeeld ♦10. 
Maar… doordat er tegelijk twee hoge ruitens vallen, ontstaat er opeens een 
snitpositie in de ruitenkleur. Als west ♦2 terugspeelt is er al meteen geen probleem 
meer. Maar ook ♦V na maakt het de leider niet meer lastig. Hij neemt in zuid met ♦H 
en speelt ♦8 na. West mag kiezen: ♦B voor ♦A, of eerst duiken met ♦2… 

 

Nu zal je ook duidelijk zijn waarom juist ♦2 niet sec moet zitten. 

 

De aanpak van de ruitens is nu helder. Het is nu zaak om je speelplan zó in te richten 
dat OW – tegen hun zin – meewerken aan iets moois. Dus, hoe timmer je je 
speelplan in elkaar? 
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Complete speelplan spel 2 

 

♠ A H 4 3 2 
♥ 2 
♦ A 5 4 3 
♣ A B 2 
 

 
 
♠ V B 10 7 6 5 
♥ A 3 
♦ H 8 7 6 
♣ 3 
 

Tegen jouw 6♠ start west met ♥H. Hoe verder? 

Je neemt de uitkomst met ♥A. Je haalt de troeven op van OW, maximaal tweemaal 
troefspelen dus.  

 

Dan ♣A; ♣2 getroefd; ♥3 getroefd en ♣B getroefd. Je hebt nu in beide handen geen 
hartens en klaveren meer. Dat is noodzakelijk voordat je de eerste ruitenslag 
weggeeft. Want OW moeten dan óf ruiten terugspelen, óf in een kleur waarin je aan 
beide zijden geen kaarten meer hebt. Want dán alleen kun je aan de ene kant 
introeven en aan de andere kant een ruitenverliezer opruimen! 

 

Pas na het introeven van ♣B, is het moment dus aangebroken om ♦6 naar ♦3 te 
spelen!  
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24. Omgaan met gewone combinaties. 
 

In deze training leggen wij de gewone kaartcombinaties onder de loep. Dat zijn de 
combinaties waarmee de sterkere spelers zich vaak - tegen irritant aan - 
onderscheiden met een slagje meer. Dat vermogen om een slag meer te halen is een 
combinatie van twee vaardigheden.  

1. Het optimaal aanspelen van een bepaalde kaartcombinatie. 
 

2. Onderscheid kunnen maken in de verdelingen waar je beter vanaf kunt blijven, 
omdat ze alleen een (extra) slag kunnen opleveren als een tégenspeler die 
kleur aanspeelt. En gelukkig hebben tegenstanders vaak de gewoonte om de 
kleur aan te spelen waar jij als leider angstvallig vanaf blijft.  

 

In tegenstelling tot de leider, zien tegenstanders niet de kaart van hun partner. Dat 
maakt het voor hen een stuk lastiger om te doorzien of ze eveneens die kleur moeten 
mijden of juist torpederen!  

 

Ik leg elf heel gewone - veel voorkomende - kaartcombinaties aan je voor. Bekijk ze 
in alle rust en probeer je daarbij voor te stellen wat de tegenstanders van die kleur 
kunnen hebben, of zelfs móéten hebben, om de kans op het hoogste rendement zo 
groot mogelijk te maken.  

 

Hoe speel je de 
hartenkleur aan? In 
beide handen zijn in 
de andere kleuren 
voldoende entrees 
om optimaal met de 
hartens te kunnen 
omgaan. 

1. ♥ A B 9 

 

♥ 5 4 3 

 

2. ♥ V 6 3 

            
 

♥ B 7 2 

 

3. ♥ V 9 3 

               
 

♥ B 6 4 
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4. ♥ H V B 2 

               
 

♥ 5 4 3 

 
 

5. ♥ H V 5 2 

                 
   

♥ B 7 3 

 

6. ♥ H 4 3 2 

              
 

♥ V 7 6 5 

 

7. ♥ B 5 3 

             
 

♥ A V 4 2 

 

8. ♥ A 10 6 5 

                 
  

♥ V B 3 2 

 

9. ♥ A V 10 3 

                  
 

♥ 9 6 5 

 

10. ♥ A 10 2 

              
    

♥ H 9 4 

 

11. ♥ V 7 2 

             
 

♥ 10 9 3 

 

 

Noteer voor jezelf hoe je met deze elf speelfiguren omgaat en waarom. Op de 
volgende bladen kijken we met z’n allen! 

De juiste omgang 

 

1. ♥ A B 9 

          
     

♥ 5 4 3 

 
Als ♥H en ♥V niet bij elkaar zitten – en ♥10 bij west – maak je twee slagen als 
je begint met ♥3 naar ♥9. Die kans is groter dan ♥H +♥V bij west, het enige 
zitsel waarbij spelen naar ♥9 maar één slag oplevert en spelen naar ♥B twee. 

 
2. ♥ V 6 3 

              
 

♥ B 7 2 

 



bridgetraining totaal 2004 184/346 Rob Stravers 
 

Probeer te voorkomen dat je deze kleur zelf moet aanspelen. Want als ♥AH 
verdeeld zitten, staat vast dat je geen slag zult halen in deze kleur. Alleen als 
een tegenspeler deze kleur aan speelt ben je zeker van een hartenslag.  

3. ♥ V 9 3 

             
 

♥ B 6 4 

 
Ook deze combinatie kan beter door een tegenspeler worden aangespeeld 
dan door jou. Is er echter geen ontkomen aan, speel dan ♥4 naar ♥9. Met 
♥10 bij west maak je gegarandeerd een hartenslag. 

 
 
4. ♥ H V B 2 

                  
 

♥ 5 4 3 

 
Als de ontbrekende hartens 3-3 zitten, maak je drie hartenslagen. Zitten ze 4-
2, en die kans is groter, dan maak je alleen drie hartenslagen als ♥A bij west 
zit, en je telkens vanuit zuid een lage harten naar een honneur speelt. Alleen 
dán kan de verliezer ♥2 verdwijnen zodra ♥A wordt gelegd.  

 

5. ♥ H V 5 2 

            
       

♥ B 7 3 

 
Ook veel sterkere spelers behandelen deze combinatie verkeerd. En ook nu is 
er geen probleem als de ontbrekende hartens 3-3 zitten. Maar goede spelers 
onderscheiden zich door rekening te houden met een 4-2-verdeling én de 
kans zo klein mogelijk maken dat OW een plaatje vangen. De kansrijkste 
speelwijze is daarom ♥3 naar ♥V. En als die houdt, daarna ♥7 naar ♥H. Als 
west ♥Ax heeft, valt ♥A in de tweede slag. Evenzeer is het niet uitgesloten dat 
west met ♥Axxx zich niet meer kan bedwingen en in de tweede hartenslag 
eveneens het aas legt. 
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Minder kans op succes heeft het spelen van een lage harten naar ♥B. 
Want, óf west dekt, óf oost duikt, om daarna een plaatje van noord te 
arresteren. 

6. ♥ H 4 3 2 

                
  

♥ V 7 6 5 

 
Eén slag maak je altijd; bij elk 3-2 zitsel maak je er twee, en… als een van de 
spelers ♥Ax heeft, kun je zelfs drie hartenslagen maken. Het is dan 
noodzakelijk dat je de juiste speler op ♥A taxeert. Dat is meestal de 
tegenspeler die de meeste punten in het biedproces belooft. Ook het bieden 
van veel kaarten in een of meer kleuren, vergroot de kans op ♥Ax in de 
hartens. Stel dat je in dit spel de westspeler inschat op ♥A-tweede, dan speel 
je vanuit zuid ♥5 naar ♥H, gevolg door ♥2 naar ♥6. Met het aangenomen 
zitsel valt ♥A dan zonder een van je honneurs mee te sleuren. ♥V haalt 
daarna oosts ♥B op en je vierde hartens zijn vrij. 

 
7. ♥ B 5 3 

               
 

♥ A V 4 2 

 
Met de ontbrekende hartens 3-3 maak je zelfs geblinddoekt drie hartenslagen. 
Daar hoeven we ons dus niet op te richten. Maar bij een 4-2-zitsel kunnen we 
eveneens een kans op drie slagen creëren.  

Als de bieding wijst op ♥H bij west, speel je ♥2 naar ♥B. Dan ♥3 naar 
♥A, in de hoop dat ♥H eronder valt.  

Als je oost op ♥H inschat, speel je ♥3 naar ♥V; daarna sla je het aas in 
de hoop dat oosts ♥H eronder valt.  

 

In beide gevallen hoop je dus op ♥H-tweede. Mocht ♥H derde zitten, dan 
maak je evengoed drie hartenslagen. 
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8. ♥ A 10 6 5 

              

♥ V B 3 2 

 
Met voldoende entrees in zuid speel je ♥2 naar ♥A10. Mocht west ♥H-sec 
hebben, dan maak je tóch vier slagen. Als je ♥V had voorgespeeld, had je bij 
dat zitsel onnodig de vierde slag moeten inleveren.  

Als je in zuid aan slag bent en je hebt geen entrees in de bijkleuren, 
begin je uiteraard wél met het voorspelen van ♥V omdat je anders maar 
éénmaal kunt snijden.  

 

  

9. ♥ A V 10 3 

               
 

♥ 9 6 5 

 
Ook nu moeten we zuinig zijn op zuids hoogste harten. ♥9 voorspelen om te 
snijden kan onnodig een slag kosten. Want als west ♥HB-sec heeft, heeft oost 
♥8 in vieren, waardoor de vierde hartenslag onnodig zou worden afgegeven.  

  Het moge duidelijk zijn dat als zuid geen entree heeft, wél ♥9 moet 
worden voorgespeeld. 

 

10. ♥ A 10 2 

            
 

♥ H 9 4 

 
Deze combinatie levert beslist geen extra slag op als je de kleur zelf 
aanspeelt. Alleen als de tegenpartij deze kleur opdient, ontstaat een kans op 
drie slagen. Blijf daar dus als het even kan vanaf! Stel west komt uit met ♥5, 
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dan leg je dummy’s ♥2. Dekt oost met ♥V of ♥B, dan neem je met ♥H. 
Vervolgens snijd je op het andere plaatje over west.  

11. ♥ V 7 2 

              
 

♥ 10 9 3 

 
Deze kleur kan alleen een slag opleveren met ♥AH bij west. ♥10 voorspelen 
om te snijden op ♥B, zou alleen een kans bieden als je ook zou beschikken 
over ♥8. Ook dit is een kleur waar je beter vanaf kunt blijven. Alleen als west 
deze kleur aanspeelt, leg je in noord laag, in de hoop dat west (ook) ♥B heeft. 
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25. Veiligheidstoets 1 
 

Goed omgaan met veiligheid is belangrijk genoeg om er drie toetsen van elk drie spel 
tegenaan te gooien. Deze week werp ik de eerste toets voor je kiezen. 

 

Spel 1  Spel 2  Spel 3 
♠ H 9 2 
♥ A H V 
♦ A H 2 
♣ A 4 3 2 

 
♠ A B 8 7 4 
♥ B 3 2 
♦ V B 4 3 
♣ 4 

♠ H 6 2 
♥ V 3 2 
♦ 5 4 3 2  
♣ V B 2 

 
♠ A 10 7 5 3 
♥ A H 4 
♦ 7 6 
♣ A H 3 

♠ A V 2 
♥ H 4 3 2 
♦ V 6 4 3 
♣ A H 

 
♠ H B 3 
♥ A 6 5 
♦ H B 8 5 2 
♣ 3 2 

Je speelt 6♠. 
West start met ♣V. 
Hoe ga je om met de 
troefkleur? 

Je speelt 4♠. 
West start met ♥B. 
Hoe ga je om met de 
troeven? 

Je speelt 5♦. 
West start met ♣8. 
Welke kaart laat je in de  
tweede slag vanuit dummy 
spelen? 

 

Bekijk de spellen in alle rust. Zie je geen enkel probleem, ga dan na welke 
tegenzitsels voor – oplosbare – problemen zouden kunnen zorgen… 

 

Je kunt eerst de drie speelplannen maken en dan spel voor spel naar de oplossingen 
kijken. Je mag ook na elk gemaakt speelplan meteen kijken naar de juiste aanpak. 

 



bridgetraining totaal 2004 189/346 Rob Stravers 
 

De juiste aanpakken 

Spel 1 
♠ H 9 2 
♥ A H V 
♦ A H 2 
♣ A 4 3 2 
 

 
 
♠ A B 8 7 4 
♥ B 3 2 
♦ V B 4 3 
♣ 4 
 

• Je speelt 6♠. 
• West start met ♣V. 
• Hoe ga je om met de troefkleur? 

 

Je speelt een troefcontract. Dus begin je met het tellen van je verliesslagen.  

Tip 

Het is meestal het overzichtelijks als je daarbij uitgaat van de hand waarin je de 
meeste troeven hebt; in dit spel de zuidhand.  

Uitgaand van de zuidhand tel je in de bijkleuren geen enkele verliesslag. Met andere 
woorden, als je niet meer dan één slag verliest in de schoppenkleur, is je contract 
gemaakt.  

Wanneer de ontbrekende vijf schoppens 3-2 zitten, hoef je je geen zorgen te maken. 
Je verliest dan nooit meer dan één schoppenslag. Alle reden om ons te concentreren 
op de 4-1 zitsels. 

Speel eerst naar ♠A. Dan ♠4 voor. Als west een lage schoppenkaart bijspeelt, in 
noord ♠9. Mocht oost die slag maken, dan is ♠H goed voor OW’s laatste troefkaart, 
waar die ook zit.  

Wanneer west de tweede schoppenslag niet bekent, leg je in noord ♠H en speel je 
vanuit noord naar ♠B. 

Eerst ♠H spelen, om dan over oost te snijden op ♠V, pakt fataal uit als oost in de 
tweede slag renonceert. West zit dan nog met ♠V 10 x achter jouw ♠A B x x, wat 
twee schoppenverliezers betekent. 
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Spel 2 
♠ H 6 2 
♥ V 3 2 
♦ 5 4 3 2  
♣ V B 2 
 

 
 
♠ A 10 7 5 3 
♥ A H 4 
♦ 7 6 
♣ A H 3 
 

• Je speelt 4♠. 
• West start met ♥B. 
• Hoe ga je om met de troeven? 

 

We tellen weer eerst de mogelijke verliezers vanuit de hand met de meeste 
troefkaarten. We tellen twee harde ruitenverliezers. Hard, omdat ze niet op iets 
anders zijn op te ruimen. Ook nu maken we ons contract als we niet meer dan één 
schoppenslag afgeven. Bij elk 3-2 zitsel geven we niet meer dan één slag af. We 
richten ons ook nu dus op de mogelijke 4-1-zitsels. Met ♠VBxx bij west, achter ♠10 
dus, zijn we kansloos. OW zullen dan altijd twee schoppenslagen maken. Ook met 
dát zitsel hoeven we dus geen rekening te houden in ons speelplan!!! Met ♠VBxx bij 
oost, kunnen we het aantal schoppenverliezers wél tot één slag beperken. We 
spelen ♠H, dan ♠2 naar ♠10 als oost laag bijspeelt. Pakt west die slag, dan is dat 
tegelijk de laatste troefslag van OW, want de laatste valt dan onder ♠A. Bekent west 
niet, dan houdt ♠10, en geef je alleen nog een slag aan ♠B of ♠V. Oost mag 
kiezen… 
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Spel 3 
♠ A V 2 
♥ H 4 3 2 
♦ V 6 4 3 
♣ A H 
 

 
 
♠ H B 3 
♥ A 6 5 
♦ H B 8 5 2 
♣ 3 2 
 

• Je speelt 5♦. 
• West start met ♣8. 
• Welke kaart laat je in de tweede slag vanuit dummy 

spelen? 
Het is duidelijk, je verliest één slag in de (harten)bijkleur. En omdat er nog geen 
speeltechniek is uitgevonden om troefaas eruit te snijden, geven we ook een 
ruitenslag af. Daar moet het echter bij blijven. Met de ruitens 2-2 of 3-1 vallen alle 
ontbrekende ruitens onder onze drie hogen ruitens. Contract dus.  

Hoe liggen onze kansen met de ruitens 4-0? Als noord ♦A 10 9 x heeft, kunnen we 
niet voorkomen dat hij twee ruitenslagen maakt. Als we beginnen met ♦H of ♦B, zal 
hij die meteen pakken. Daarna krijgt ♦V de onmogelijke opdracht om de deur 
gesloten te houden voor ♦10 en ♦9. Beginnen met een hoge zuidelijke ruiten om bij 
renonceren over de andere speler te kunnen snijden, heeft daarom geen enkele zin. 
We kunnen ons alleen wapenen tegen ♦A 10 9 x bij oost! Daarom moeten we 
beginnen met ♦V! Oost mag nemen, maar omdat west al meteen niet bekent, kunnen 
we nu vanuit noord tweemaal naar H B 8 spelen. ♦H voor ♦10; ♦B voor ♦9 (of 
omgekeerd) en ♦8 voor oosts laagste ruitentje. 

Beginnen met ♦H of ♦B is uitstekend als je iets had als: 

♦ V 6 4 3 

 

♦ H B 9 8 2 

Want dan is je ruitenbezit sterk genoeg om ♦10 eruit te snijden, waar de 
ruitenvierkaart ook zit. 
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26. Misleiding 1 
 

Ik verklaar de vakantie als begonnen. Kan me niet schelen of er nog kinderen naar 
school moeten, wij doen dat niet. Om al te grote bridgetrainingsachterstand door een 
vakantieviering buitenshuis te voorkomen, zend ik in deze periode slechts één 
vraagstuk per aflevering. En al die vraagstukken hebben één ding gemeen: ze gaan 
over misleiding van tegenstanders. Een heerlijk onderwerp dus. 

 

Ik wens je alvast heel veel plezier toe met deze vakantieserie. 

 

♠ H V B 2 
♥ 2 
♦ H V 4 3 2 
♣ 4 3 2 
 

 
 
♠ A 10 4 3 
♥ H V B 10 9 
♦ 3 
♣ A 6 5 
 

• Je speelt 4♠. 
• West start met ♣H. 
• Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Nee, ik ga niet vertellen dat het een troefcontract is, en dat je dus begint met het 
tellen van de mogelijke verliezers. Zodra je hebt vastgesteld hoe je dit varkentje 
probeert te wassen, ga je naar het volgende blad. 
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♠ H V B 2 
♥ 2 
♦ H V 4 3 2 
♣ 4 3 2 
 

 
 
♠ A 10 4 3 
♥ H V B 10 9 
♦ 3 
♣ A 6 5 
 

• Je speelt 4♠ 
• West start met ♣H. 
• Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Je telt vier verliesslagen: twee in klaveren en één in beide rode kleuren. Zodra OW 
aan slag komen zit het er dik in dat ze die ook incasseren. Waar ligt je kans om 
desondanks toch je contract te maken? In het misleiden van west, als die de 
gelukkige bezitter is van ♥A!  

 

Je neemt de klaverenuitkomst meteen met ♣A, en vervolgt met ♥9! West kan niet 
weten dat je alle hartens tussen ♥9 en ♥H hebt. Daarmee maak je het voor west 
bijzonder verleidelijk om ♥A te duiken, in de verwachting dat partner oost jouw ♥9 
met een lágere hartenkaart kan arresteren. In dat geval tel je slechts drie verliezers 
en is je - door de klaverenuitkomst - onmaakbare contract toch gemaakt. 

 

Een prachtige vorm dus van misleiding.  
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27. Misleiding 2 
 

Ondanks de negatieve uitstraling van het begrip misleiding, heeft het tegelijk iets heel 
moois. Om een tegenstander te misleiden is het namelijk noodzakelijk je eerst zo 
goed mogelijk te verdiepen in de beleving van die tegenstander. En dat is een kunst 
die we veel te weinig toepassen. Maar dat terzijde. Alleen als je weet wat een 
tegenstander weet, kun je iets bedenken waarmee je hem op het verkeerde been 
kunt zetten. Waardoor hij juist dat doet wat jij graag wilt en hij – achteraf – niet).  

 

♠ 3 2 
♥ V 3 2 
♦ H B 5 4 3 2 
♣ A 2 
 

 
 
♠ A H 4 
♥ 5 4 
♦ V 10 6 
♣ H 6 5 4 3 
 

• Je zit in een 3SA die je met open kaarten liever niet had 
geboden. 

• West komt – gelukkig – uit met ♠5; oost speelt ♠B bij. 
• Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Staat je aanpak vast? Kijk dan op het volgende blad. 
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♠ 3 2 
♥ V 3 2 
♦ H B 5 4 3 2 
♣ A 2 
 

 
 
♠ A H 4 
♥ 5 4 
♦ V 10 6 
♣ H 6 5 4 3 
 

• Je zit in een 3SA die je met open kaarten liever niet had geboden. 
• West komt – gelukkig – uit met ♠5; oost speelt ♠B bij. 
• Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

In dit spel wil je maar één ding: de ruitens ontwikkelen en na OW’s slag met ♦A, een 
schoppenvervolg.  

 

Schoppen een keer ophouden is te gevaarlijk, voor de schoppenkleur hoef je 
namelijk door je dubbele stop daarin niet bang te zijn. Door het risico van een fatale 
hartenswitch moet je deze uitkomst meteen nemen. 

 

Het gaat erom met welk schoppenplaatje je deze eerste slag neemt. Met welke 
honneur maak je het voor OW het aantrekkelijkst om na ♦A in schoppen door te 
gaan? 

 

Heb je je keus bepaald? Ga dan naar het volgende blad. 
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♠ 3 2 
♥ V 3 2 
♦ H B 5 4 3 2 
♣ A 2 
 

 
 
♠ A H 4 
♥ 5 4 
♦ V 10 6 
♣ H 6 5 4 3 
 

• je zit in een 3SA die je met open kaarten liever niet had geboden. 
• West komt – gelukkig – uit met ♠5; oost speelt ♠B bij. 
• Met welke honneur pak je de eerste slag? 

 

Eigenlijk hangt je keus af van de kracht van je tegenstanders. Tegen zwakkere 
spelers is het aantrekkelijk om met ♠A te nemen. De meeste spelers doen dat al 
automatisch om hun dubbele stop niet verraden. Daarmee suggereer je dat je ♠H 
niet hebt.  

Maar… stel dat je (in plaats van ♠A H 4) ♠A 5 4 zou hebben. Dan ligt het voor de 
hand dat je niet meteen ♠A zou leggen maar een of twee keer duikt. Daarmee 
voorkom je dan dat oost – na ♦A – geen schoppens kan terugspelen. 

Heb je daarentegen ♠ H 6 5, dan bedenk je je geen moment en pak je ♠H. Als oost, 
na ♠B, schoppen terugspeelt is de kans namelijk groot dat je helemáál geen 
schoppenslag zal maken. 

Met andere woorden, als je de uitkomst met ♠A neemt, moeten OW de andere 
tophonneur óók bij je verwachten! Het leggen van ♠H, geeft een sterkere oostspeler 
de indruk dat je alleen maar ♠H hebt en dat partner west met een lage schoppen is 
uitgekomen van iets als ♠A V 10 9 5. 

Ik geef het toe: het gaat nu niet om de kracht van de kaarten, maar om de 
psychologie…
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28. Misleiding 3 
 

We gaan in deze vakantie gewoon verder met onze training in de kunst van het 
misleiden, ook wel crimineel gedrag genaamd. 

 

♠ 3 2 
♥ 3 2 
♦ A V 2 
♣ V B 10 4 3 2 
 

 
 
♠ A V 4 
♥ B 5 4 
♦ H B 4 3 
♣ A 6 5 
 

• Je zit in 3SA.  
• West komt gelukkig niet uit met harten, maar met ♠6. 
• Oost speelt ♠B bij. 
• Hoe probeer je dit contract te maken?  

 

Tel in alle rust je vaste slagen; kijk naar de slagen die je moet ontwikkelen, en… 
kruip in de huid van de speler die aan slag komt als ♣H verkeerd zit. 

 

Speelplan gemaakt? Ga dan naar het volgende blad. 
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♠ 3 2 
♥ 3 2 
♦ A V 2 
♣ V B 10 4 3 2 
 

 
 
♠ A V 4 
♥ B 5 4 
♦ H B 4 3 
♣ A 6 5 
 

• Je zit in 3SA.  
• West komt gelukkig niet uit met harten, maar met ♠6. 
• Oost speelt ♠B bij. 
• Hoe probeer je dit contract te maken?  

 

Als de snit op ♣H niet lukt, en west dus aan slag komt met dat plaatje, wil je maar 
één ding: dat hij van de hartens afblijft. De vraag is, hoe maak je het hem zo 
aantrekkelijk mogelijk om inderdaad geen hartens na te spelen?  

Antwoord: door de eerste schoppenslag niet met ♠V te nemen maar met ♠A!  

In dat geval zal west er vergif op durven innemen dat zijn lieve partner oost, ♠V in 
zijn armen heeft. Met de vrijgespeelde klaveren op tafel weet west als geen ander dat 
hij haast moet maken met het incasseren van zijn slagen. Met zijn lengte in schoppen 
is het voor hem het meest aantrekkelijk om – na ♣H – een lage schoppen terug te 
spelen voor ‘partners’ ♠V, waarna die schoppen terugspeelt voor zijn resterende 
schoppens… Hoe anders en wreed is voor hem de werkelijkheid.  

Opgelet! Met dit spel is deze misleiding alleszins verantwoord omdat als ♣H miszit, 
west aan slag komt. Je zit dan met ♠V op de achterhand. Als de klaveren zo zitten 
dat je alleen over wést kunt snijden, en óóst dus aan slag komt als het mis zit, is het 
nemen met ♠A uiteraard af te raden! Want als óóst schoppen naspeelt wordt het veel 
minder leuk! 
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Waarschuwing 

Deze speelwijze heeft één groot gevaar in zich. Het in de lach schieten op het 
moment dat je inderdaad met ♠V aan slag komt. Probeer die lachkriebels te 
onderdrukken, want ook na een geslaagde list, is het een heilige plicht hoffelijk te 
blijven. 
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29. Misleiding 4 
 

We gaan gewoon – en zonder enig schuldgevoel – door met het op het verkeerde 
been zetten van onze tegenstanders.  

 

♠ B 3 2 
♥ B 3 2 
♦ A V B 
♣ B 10 3 2 
 

 
 
♠ V 4 
♥ A H V 5 4 
♦ H 2 
♣ H 9 5 4 
 

• Je speelt 4♥.  
• Noord start met ♠A. 
• Hoe pak je dit spel aan? 

 

Tel je verliezers, stel je speelplan vast en kijk op het volgende blad. 
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♠ B 3 2 
♥ B 3 2 
♦ A V B 
♣ B 10 3 2 
 

 
 
♠ V 4 
♥ A H V 5 4 
♦ H 2 
♣ H 9 5 4 
 

• Je speelt 4♥.  
• Noord start met ♠A. 
• Hoe pak je dit spel aan? 

 

Er dreigen twee klaverenverliezers. Als die vrees werkelijkheid wordt, ga je down als 
noord ook ♠H incasseert. Want dat is dan je vierde verliezer.  

In dit spel is het zaak om west te ‘helpen’ niet ijzeren Heinig ♠H op tafel te leggen. 

En dat risico verklein je door in de eerste schoppenslag meteen ♠V bij te spelen. 
Want… als ♠V echt je laatste schoppenkaart is, troef je in zuid wests ♠H af en 
promoveert noords ♠B tot slag. 

 

Als west in die val trapt, laat je na het ophalen van de troeven - op noords derde 
ruiten - zuids laatste schoppenkaart de tent verlaten.  
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30. Misleiden 5 
 

We zijn precies op de helft van deze criminele vakantieserie. Als het goed is ben je al 
in enige mate redelijk gevorderd als het om het oetsen van je tegenstander gaat. 
Mooi werkwoord trouwens, oetsen. En redelijk passend! 

 

Het spellingprogramma van Word kent dit werkwoord niet, maar Van Dale schrijft: 

Oetsen 
oet•sen 
 /’utsf(n)/ 
overgank. werkw.; oetste, h. geoetst 
1901-1925 ‹Hd., Jidd. uzen ‹Pools uciecha (lol ten koste van anderen) 
  1 * (Bargoens) nemen 
  1 a bedriegen 
  1 b foppen 
 

Waarbij het wél van groot belang is om het plezier dat door een succesvolle 
misleiding nu eenmaal ontstaat, binnen onszelf te houden.  

 

Ook aan de bridgetafel kennen we veel oetsvarianten. De mooiste voorwaarde voor 
alle oetssacties blijft de noodzaak van het verplaatsen in de beleving van de ander. 
Wélke kansen heeft die voor ogen om ons écht dwars te zitten, en hoe kunnen we 
dat beeld zó verdraaien dat hij ons letterlijk in de kaart speelt?  
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Kijk even in alle rust naar dit spel. 

 

♠ A 10 
♥ H 2 
♦ 4 3 2 
♣ B 6 5 4 3 2 
 

 
 
♠ 3 2 
♥ A B 10 9 4 3 
♦ A H 5 
♣ A 7 
 

• West start met ♠H tegen Jouw 4♥. 
• Welke oetskans zie je en hoe pas je die toe? 

 

Het is een troefcontract. Je begint dus met het tellen van je (mogelijke) verliesslagen.  

 

Vervolgens ga je na wat jij het liefst zou willen, én… hoe je OW kan ‘helpen’ zich 
spontaan voor jouw karretje te laten spannen. 

 

Op het volgende blad kijken we samen. 
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♠ A 10 
♥ H 2 
♦ 4 3 2 
♣ B 6 5 4 3 2 
 

 
 
♠ 3 2 
♥ A B 10 9 4 3 
♦ A H 5 
♣ A 7 
 

• West start met ♠H tegen Jouw 4♥. 
• Welke oetskans zie je en hoe pas je die toe? 

 

We tellen een verliezer in schoppen, ruiten en klaveren. Dat zijn er al drie. Er is geen 
mogelijkheid om deze verliezers te voorkomen. Om ons contract te kunnen maken, 
moeten we over de juiste tegenstander op ♥V snijden. Maar… wie heeft ♥V? 

 Als we een wens mogen doen, hoeven we niet lang na te denken over wat 
onze ‘hartenwens’ dan zou zijn: namelijk, dat de tegenstanders de hartenkleur 
aanspelen.  

 De (oets)vraag die dan meteen volgt is: ‘Hoe maken we de kans het grootst – 
ofwel, hoe maken we het voor OW het aantrekkelijkst – om inderdaad de hartenkleur 
aan te vallen?’ 

 

Heb je het antwoord? Ik ook! Op het volgende blad. 
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♠ A 10 
♥ H 2 
♦ 4 3 2 
♣ B 6 5 4 3 2 
 

 
 
♠ 3 2 
♥ A B 10 9 4 3 
♦ A H 5 
♣ A 7 
 

• West start met ♠H tegen Jouw 4♥. 
• Welke oetskans zie je en hoe pas je die toe? 

 

Door ♠H met ♠A te nemen en meteen schoppen terug te spelen! Daarmee wek je de 
indruk nog een derde schoppentje in handen te hebben die je heel graag in noord 
aftroeft. Normaal zou je immers vervolgen met troeftrekken. Voor OW heb je 
waarschijnlijk een heel goede reden om daarmee te wachten. West kwam uit met 
♠H; hij zal de tweede slag beslist nemen met ♠V. En de keus is nu aan hem. Harten 
terugspelen, en daarmee de leider misschien van dienst zijn, of… geen harten 
terugspelen waarna zuid een schoppenverliezer aftroeft… 

 

Natuurlijk hoeft deze oetsactie geen succes te hebben. Dit soort verwarring kan 
echter nooit in je nadeel uitpakken. En… stel dat west na ♠V toch níét met harten 
terugkomt, dan groeit daarmee de kans dat west ♥V heeft. Want dat zou een goede 
reden kunnen zijn om van hartenterugspel af te zien; helemaal met ♥V-derde. Met 
andere woorden, als west zijn heil ziet in een andere kleur, dan is het redelijk kansrijk 
om vanuit zuid ♥B te spelen naar ♥2! 
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31. Misleiden 6 
 

♠ A B 3 2 
♥ 8 7 2 
♦ A H 2 
♣ H 3 2 
 

 
 
♠ V 10 9 5 4 
♥ V 6 3 
♦ V 4 3 
♣ A 4 
 

• Je speelt 4♠. 
• West start met ♥A. 
• Oost speelt ♥4 bij, wat volgens de systeemkaart van OW een Af-signaal is. 

 

Kijk even in alle rust naar dit spel. Tel je mogelijke verliezers en zoek naar extra 
kansen. Kijk of je met een misleidende actie OW van tegenstanders tot helpers kunt 
begroeten.  

 

Dat is in dit spel best lastig; op het volgende blad geef ik een hint. 
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♠ A B 3 2 
♥ 8 7 2 
♦ A H 2 
♣ H 3 2 
 

 
 
♠ V 10 9 5 4 
♥ V 6 3 
♦ V 4 3 
♣ A 4 
 

• Je speelt 4♠. 
• West start met ♥A. 
• Oost speelt ♥4 bij (afsignaal). 

 

Hint 

West zal met zijn ♥A-start hoogstwaarschijnlijk ook ♥H hebben. Het getuigt van 
realisme om drie hartenverliezers te tellen. Dat gebeurt namelijk als west een 4- of 3-
kaart heeft en géén harten doorspeelt. Daar komt een schoppenverliezer bij als ♠H 
verkeerd zit. En dát zou dan bij elkaar één down betekenen. 

 

Er is een kans op slechts twéé hartenverliezers; namelijk, als west geen harten-5-
kaart heeft én harten doorspeelt. Dan is ♥V namelijk goed voor een slag en helpt een 
schoppenverliezer het contract niet om zeep. De kans op drie hartens mogen we 
hoog inschatten omdat oost met ♥4 (volgens de systeemkaart van OW) een 
afsignaal geeft. 

 

De vraag is nu, hoe maken we het west gemakkelijker om harten door te spelen? 
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♠ A B 3 2 
♥ 8 7 2 
♦ A H 2 
♣ H 3 2 
 

 
 
♠ V 10 9 5 4 
♥ V 6 3 
♦ V 4 3 
♣ A 4 
 

• Je speelt 4♠. 
• West start met ♥A. 
• Oost speelt ♥4 bij (afsignaal). 

 

 

Hoe maken we het west gemakkelijker om harten door te spelen? 

 

We kunnen zien dat oost beslist zijn laagste harten bijspeelt; wij hebben immers zelf 
♥2 en ♥3. Dat afsignaal vraagt partner west géén hartens door te spelen. Dat duidt 
op méér dan een 2-kaart harten. Met een dubbleton zou oost immers aanmoedigend 
signaleren om na ♥H wests derde harten te kunnen troeven. 

 

Hoe kunnen we west ‘helpen’ om dat áfsignaal als een áánsignaal te zien?  

 

Door ♥6 bij te spelen! Dat maakt oosts ♥4 opeens hoog omdat hij daarnaast ♥3 zou 
kunnen hebben.  

 

Op z’n minst sticht je verwarring in het vijandelijke kamp, en verwarring, mist, 
rookgordijnen etc. kunnen alleen maar in je voordeel uitpakken! 
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32. Misleiden 7 
 

♠ V 3 2 
♥ B 7 6 
♦ V 
♣ V B 5 4 3 2 
 

 
 
♠ H 5 4 
♥ 8 5 4 2 
♦ A H 2 
♣ A H 6 
 

• Je speelt 3SA. 
• West start met ♥A; oost legt ♥3. 
• Hoe ga je hiermee om? 

 

In een sans contract is onze eerste actie het tellen van onze vaste slagen, direct 
gevolgd door een vlootschouw van de eventueel te versieren/ontwikkelen slagen. 
Overigens hebben we pas wat aan die vaste slagen als we aan slag zijn… 

 

Zodra je in dit spel aan slag bent, maak je negen slagen op rij, zelfs als de klaveren 
4-0 zitten. Daarbij moet je wel behoedzaam met ♦V omgaan. Stel dat OW klaveren 
spelen. Dan neem je in de hand met ♣A, ♦2 naar ♦V; ♣2 naar ♣H, ♦AH, en zuids 
laatste klaveren naar ♣V en de rest van die dingen. Probleem is dat je nog niet aan 
slag bent en dat west niet echt prettig voor jou uitkomt. Als OW beginnen met het 
oppakken van vier hartenslagen, is het risico levensgroot dat ze ♠A ook meteen even 
meenemen.  
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♠ V 3 2 
♥ B 7 6 
♦ V 
♣ V B 5 4 3 2 
 

 
 
♠ H 5 4 
♥ 8 5 4 2 
♦ A H 2 
♣ A H 6 
 

• Je speelt 3SA. 
• West start met ♥A; oost legt ♥3. 
• Hoe ga je hiermee om? 

 

Om te weten of je kunt misleiden, en zo ja, hoe, moet je je eerst een voorstelling 
maken van hoe de hartens kunnen zitten. Als West ♥AHV10 (9) heeft, kun je niet 
voorkomen dat west achter elkaar vier of meer hartenslagen maakt. Met dat zitsel 
hoeven we ons dus niet bezig te houden. Maar stel nu eens dat de hartens als volgt 
zitten: 

 

West   Oost 

♥AH109  ♥ V3 

 

Als west niet ♥AHV heeft, is de kans op dit zitsel redelijk groot. Want oost zal met ♥V 
in handen het liefst aanseinen met een hoge harten.  

 

Als leider zien wij het liefst dat west met ♥H vervolgt, óf zijn heil zoekt in een andere 
kleur. Wat we beslist níét willen is dat west partners hartenkaart als een positief 
signaal ziet voor de hartens en met een láge harten zijn aanval voortzet. 

Welke hartenkaart kun je als leider het beste bijspelen om de kans dat west overstapt 
op een andere kleur, zo groot mogelijk te maken? 

Denk er even rustig over na en kijk dan pas verder.
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♠ V 3 2 
♥ B 7 6 
♦ V 
♣ V B 5 4 3 2 
 

 
 
♠ H 5 4 
♥ 8 5 4 2 
♦ A H 2 
♣ A H 6 
 

• Je speelt 3SA. 
• West start met ♥A; oost legt ♥3. 
• Hoe ga je hiermee om? 

 

West   Oost 

♥AH109  ♥ V3 

 

Je kunt het beste ‘eerlijk’ bijspelen: ♥2. Als je een hogere harten bijspeelt, verhoog je 
namelijk de kans dat west partners ♥3 ziet als een pósitief hartensignaal (en een 
kleine harten naspeelt, om na partners schoppennaspel meteen ♠A te nemen en de 
twee laatste hartens). Oost kan dan immers ♥2 naast ♥3 hebben. En in dat geval 
komt de bedrieger bedrogen uit. Anders gezegd, we moeten in dit spel gewoon 
eerlijk onze laagste hartenkaart bijspelen. Het negatieve signaal dat oost 
noodgedwongen met ♥3 afgeeft, past al precies in ons straatje. 

 

Interessant is nog om na te gaan welke hartenkaart we het beste kunnen bijspelen 
als OW juist een láge kaart als positief spelen. Alleen in dát geval doen we er als 
leider namelijk wél goed aan om een hogere harten bij te spelen. Want dán alleen 
kan oost nog ♥2 in handen hebben en ‘smeekt’ hij  - in de ogen van west - om een 
switch naar een andere kleur… 
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33. Misleiden 8 
 

♠ H 10 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ H V 2 
 

 
 
♠ V B 4 
♥ A H V 
♦ B 5 
♣ A B 5 4 3 
 

• Je hebt geluk; tegen jouw 3SA komt west met ♥5 uit; oost 
legt ♥B. 

• Hoe probeer je dit contract op listige wijze te maken? 
 

Je telt je vaste slagen en de slagen die je kunt ontwikkelen. Maar… je kijkt ook naar 
het wapenarsenaal van OW. En naar mogelijkheden om suiker in hun benzinetank te 
strooien… 

 

Weet je al hoe je je contract probeert veilig te stellen? Ga dan naar het volgende 
blad. 
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♠ H 10 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ H V 2 
 

 
 
♠ V B 4 
♥ A H V 
♦ B 5 
♣ A B 5 4 3 
 

• Je hebt geluk; tegen jouw 3SA komt west met ♥5 uit; oost 
legt ♥B. 

• Hoe probeer je dit contract op listige wijze te maken? 
 

Je telt acht vaste slagen, drie in harten en vijf in klaveren. Zodra OW elkaar vinden in 
de ruitens, valt het doek. Naast ♠A pakken ze minstens vier ruitenslagen op. Toch is 
het de schoppenkleur die de 9e slag moet opleveren.  

 

Je weet nu wat je wel en niet wilt. Welke kaarten kun je dan als zuid het beste in de 
eerste en tweede slag spelen? 

 

Ik neem de eerste slag met: 

a. ♥A 
b. ♥H 
c. ♥V 

 

Ik begin de tweede slag met: 

a. ♠V 
b. ♠B 
c. ♠4 

 

Heb je je twee keuzes gemaakt? Kijk dan mee op het volgende blad.
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♠ H 10 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ H V 2 
 

 
 
♠ V B 4 
♥ A H V 
♦ B 5 
♣ A B 5 4 3 
 

• Tegen jouw 3SA komt west met ♥5 uit; oost legt ♥B. 
• Hoe zien je eerste twee slagen eruit? 

 

Welke kaarten kun je als zuid het beste in de eerste en tweede slag spelen? 

 

Ik neem de eerste slag met: 

a. ♥A 
b. ♥H 
c. ♥V 

 

Ik begin de tweede slag met: 

a. ♠V 
b. ♠B 
c. ♠4 

 

Laat ik meteen duidelijkheid geven. Je neemt de eerste slag met ♥H (b), en je begint 
de tweede slag met ♠B (eveneens b). 

 

De eerste slag nemen met ♥A (a) is doorzichtig. West weet dat oost met ♥B en ♥H 
in handen, de hoogste, ♥H dus, had gelegd (het derde-man-principe). En oost weet 
dat west met ♥HV niet met een kleine harten maar met ♥H was uitgekomen, om te 
voorkomen dat ♥Bx in dummy goedkoop een slag kan maken. 
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De eerste slag nemen met ♥V geeft eveneens te veel duidelijkheid. Zowel 
oost als west zullen het uit hun hoofd laten om eenmaal aan slag hun heil weer in 
harten te zoeken. 

Alleen ♥H werpt een rookgordijn op voor beide tegenstanders. Voor west kan 
oost ♥V hebben, omdat met twee aangrenzende honneurs de laagste van dat 
tweetal wordt gespeeld. En voor oost kan west van ♥AV-vijfde zijn uitgekomen, wat 
het bijzonder aantrekkelijk maakt om harten terug te spelen… 

 

De tweede slag wordt vooral met ♠B zeer listig ingezet, omdat je daarmee de 
suggestie wekt dat je gaat snijden op ♠V. Een snit die – door de ogen van west – 
gedoemd is te mislukken, omdat west ♠V niet heeft… Met ♠A in handen is het voor 
west daarom zéééér aantrekkelijk om die nog even in handen te houden en partner 
oost een succesje te gunnen. Ja, en als je na deze schoppenslag nog aan slag bent, 
dan blijf je verder natuurlijk van de schoppenkleur af. Pas als je je overige acht 
slagen binnen hebt, zou je weer eens een schoppentje kunnen spelen. Dan is je 
contract al binnen. 

 De feak-snitpoging van ♠B, is zó superieur, dat daardoor ♠V(a) en ♠4(c) 
volledig in het niet vallen! Waarlijk, wie daar op eigen kracht op komt, mag zich met 
recht een criminele bridger noemen. Nee; ik heb dit moois niet van mijzelf! 
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34. Misleiden 9 
 

Dit is de laatste vakantieaflevering. Daarmee stoppen we ook met de serie 
‘oplichterij’. In dit laatste zwendelnummer zet ik je (heel voorzichtig) op de stoel van 
een tegenspeler. Ja, heel voorzichtig, want je mag ervan uitgaan dat de leider de 
grootste en meest schaamteloze bridgeoplichter is die je je kunt voorstellen. In de 
volgende vier spellen kun je testen hoe gemakkelijk en argeloos – of juist niet – je als 
tegenstander je zakken laat rollen. 

 

Om alvast te wennen halen we in deze aflevering ook de schoolcijfers weer uit het 
vet… Niks ontspanning dus, werken zul je! 

 

Neem plaats op de zetel van de tegenspeler en probeer in de huid te kruipen van de 
leider. Slechts één waarschuwing geef ik je, de leider is een rat van het zuiverste 
water! 
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De vier vraagstukken 

Spel 1 

 Dummy noord 
♠ A 3 
♥ H 3 2 
♦ A 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 

 
Westhand 
♠ H 6 5  
♥ V B 10 9 8  
♦ H 10 5 
♣ 7 6 

 

 
• Je zit op de westplaats. 
• Na zuids 1SA-opening, en jouw niet kwetsbare, maar toch gewaagde, 

tussenbod van 2♥, bood noord meteen 3SA. 
• Jij start met deze westhand met ♥V. Zuid neemt je uitkomst met ♥A, partner 

oost speelde ♥4 bij (afsignaal). 
• Zuid begint de tweede slag met ♠V. Wat doe je, dekken of duiken? 
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Spel 2 

 Dummy noord 
♠ B 10 9 
♥ H 9 4 
♦ B 10 4 
♣ V 10 3 2 

 
Westhand 
♠ H 8 6 5 4 3  
♥ B 6 
♦ H 5 
♣ 8 7 6 

 

 
• Je zit west. 
• Zuid opende 2SA; noord maakte daar 3SA van. 
• Jij start met deze westhand met een lage schoppen. Noord ♠9, oost ♠7, zuid 

neemt ♠9 over met ♠V. 
• De tweede slag speelt zuid ♣B naar noords ♣V. 
• De derde slag laat de leider noord ♦B voorspelen en duikt in zuid. Jij neemt 

die slag met ♦H. Welke kaart speel je terug? 
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Spel 3 

 Dummy noord 
♠ 10 9 7 6 
♥ 4 3 2 
♦ A H 4 
♣ A H 4 

 
Westhand 
♠ H 8 
♥ H V B 10 
♦ V 10 8 6 
♣ V 10 8 

 

 
• Je zit west. 
• Na een zwakke 2♠-opening van zuid, biedt noord 4♠. 
• Jij komt uit met ♥H, voor zuids ♥A. 
• Zuid speelt ♠V na. Wat doe je, duiken of dekken? 
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Spel 4 

Dummy noord 
♠ H B 2 
♥ H V 3 2 
♦ A 3 2 
♣ V 4 2 

 

        
Oosthand 
♠ V 10 9 
♥ A 10 7 6 
♦ V 10 8 6 
♣ 8 7 

Biedverloop 

Zuid Noord 

1♠ 4SA 

5♥ 6♠ 

 

• Je zit oost. 
• Zuids 1♠-opening belooft volgens de systeemkaart minstens een 5-kaart. 
• Noords 4SA vraagt naar het aantal azen; zuids 5♥ belooft er twee.  
• Niet zonder lef biedt noord daarop 6♠. 
• Partner west komt uit met ♣B, voor zuids ♣A. 
• Op zuids ♠A bekent partner west niet; zijn bijgespeelde kaart vraagt om 

ruitenterugkomst. 
• Leider zuid speelt daarop ♠3 naar ♠H en legt ♥2 voor. Welke hartenkaart leg 

jij? 
 

Tot zover de vraagstukken. Heerlijke dilemma’s met een hoog oetsgehalte in een van 
argwaan bol staande lucht. 

 

Zodra je voor jezelf hebt genoteerd welke kaarten je in deze vier situaties legt, is het 
de hoogste tijd om ons te verplaatsen naar de belevingswereld van de leider. Het 
mooie daarvan is dat we dan meteen weten of hij succes heeft met zijn pogingen tot 
zwendel of niet. 
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De belevingswereld van de leider 

 

We gaan nu dezelfde vier spellen als leider spelen. Tegen onszelf! Na afloop weet je 
in hoeverre je tegen jezelf bent opgewassen. In welke mate je door jezelf in de 
maling bent genomen… 

Spel 1 

♠ A 3 
♥ H 3 2 
♦ A 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 
 

 
 
♠ V 2 
♥ A 6 5 4 
♦ 8 7 6 
♣ A H V B 
 

We zitten nu dus op de zuidplaats 

• Na onze (zuids) 1SA-opening, en wests tussenbod van 2♥, bood partner 
noord meteen 3SA. 

• West, je andere ik dus, startte met ♥V. Je neemt die uitkomst met zuids ♥A. 
Oost speelde ♥4 bij (afsignaal).  

 

Het is duidelijk, je telt acht vaste slagen. Ook met de ontbrekende ruitens 3-3, zullen 
OW eerder hun drie hartenslagen binnenhalen dan jij jouw eventueel ontwikkelde 
ruitenslag. Wests hartentussenbod garandeert immers minstens een 5-kaart harten.  

De enige kans op een negende slag zit in het meteen grofweg voorspelen van ♠V. 
Als west ♠H heeft met twee of meer schoppens, uiteraard zónder ♠B (!), dan heeft 
west een lastig dilemma. Hij heeft dan een zekere schoppenslag in handen als hij ♠V 
níét dekt. Dekt hij wél, dan loopt hij het risico helemaal geen schoppenslag te maken, 
terwijl dan voor jouw ♠B10 etc. de weg open ligt voor kostbare schoppenslagen. 
Naarmate jij meer zekerheid uitstraalt bij het voorspelen van ♠V, zal de gedachte bij 
west op ♠B 10 bij zijn partner, groeiend verschrompelen. 

 

En het moge duidelijk zijn. Als west ♠H níét zet, maak je als zuid 3SA! 
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Vertel…  

Welke schoppenkaart speelde jij als westspeler bij? Maakt zuid tegen jou inderdaad 
zijn contract? 

 

 

 

Spel 2 

♠ B 10 9 
♥ H 9 4 
♦ B 10 4 
♣ V 10 3 2 
 

 
 
♠ A V 2 
♥ 8 7 5 
♦ A V 3 2 
♣ A H B  
 

• Je opende op de zuidplaats met 2SA; noord maakte daar 3SA van. 
• West start met een lage schoppen, oost ♠7. 

 

Je mag als zuid niet mopperen met de schoppenstart. Als west met harten was 
uitgekomen had het er waarschijnlijk meteen een stuk somberder uitgezien. Helaas 
kun je niet meteen negen slagen op rij maken, je zult van de ruiten moeten leven. En 
als west ♦H heeft, is het risico vrij groot dat hij zijn geluk gaat beproeven in de 
hartenkleur. Het is zaak om het voor hem zo aantrekkelijk mogelijk te maken om dat 
niet te doen. En dat kún je bereiken met een eenvoudig trucje, je neemt ♠9 over met 
♠V, om dan met veel moeite (je neemt ♣B met ♣V over) vanuit noord de ruitensnit te 
nemen. Daarmee zal het voor west erop lijken alsof je in zuid alleen nog ♠A-sec hebt, 
wat voor west het terugspelen van een kleine schoppen héél aantrekkelijk maakt. 
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Spel 3 

♠ 10 9 7 6 
♥ 4 3 2 
♦ A H 4 
♣ A H 4 
 

 
 
♠ V B 5 4 3 2 
♥ A 6 5 
♦ 3 2 
♣ 3 2 
 

• Je opende deze zuidhand met een zwakke 2♠-opening; noord maakte daar 
zonder blikken of blozen 4♠ van. 

• West komt uit met ♥H. 
 

Een onmaakbaar contract als OW niet de fout maken om ♠A en ♠H in dezelfde slag 
te spelen. Naast de twee tophonneurs in troef, geef je immers ook twee hartenslagen 
af. Bedenk dat OW geen fout kunnen maken als ♠AH op één hand zitten en met ♠Ax. 
De tegenspeler met ♠Ax kan immers risicoloos in de eerste schoppenslag zijn lage 
schoppen bijspelen omdat ♠A toch altijd een slag is. Alleen met ♠Hx is de kans op 
een uitglijer aanwezig. Hoop op ♠H8 bij west en speel vanuit zuid ♠V voor. West 
heeft het dan lastig. Allereerst moet hij vechten tegen zijn natuurlijke drang van 
honneur op honneur en ♠H niet sec willen zetten. En áls hij al die krachten al kan 
weerstaan, zal hij op z’n minst het angstvisioen hebben van een leider met ♠AV, die 
– na het duiken van ♠V – met ♠A wests ♠H doodleuk ophaalt. 

 

Een sterke westspeler zal zich realiseren dat een zuidspeler met ♠AV-zesde in 
handen, vanuit noord de schoppensnit zal nemen. Dat is immers veel kansrijker dan 
♠V voorspelen; ♠H zal maar sec zitten! En met ♠AV-zevende heeft de leider totaal 
elf troeven. Dan is ♠A slaan het kansrijkst. Met andere woorden, west moet ♠H niet 
zetten! 
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Spel 4 

♠ H B 2 
♥ H V 3 2 
♦ A 3 2 
♣ V 4 2 
 

 
 
♠ A 8 7 6 5 4 3 
♥ - 
♦ 5 4 3 
♣ A H 3 
 

Je speelt 6♠.  

West komt uit met ♣B. 

Met een heel dankbaar gevoel naar west voor zijn klaverenuitkomst, ga je alvast 
achterover liggen. Een ruitenstart zou veel vervelender zijn geweest. Nu kun je in alle 
rust de troeven ophalen, ♥H weggeven als enige verliezer – waarop je een zuidelijk 
ruitentje opruimt –  om later op ♥V zuids laatste kleine ruitentje op te ruimen. 

Maar… wat gebeurt er? Na de eerste slag met ♣A te hebben genomen, bekent west 
geen schoppen op ♠A. Oost blijft dus met ♠V10 achter noords ♠HB zitten, wat een 
zekere schoppenverliezer betekent. Dat betekent dat je je geen ruitenverliezer kunt 
permitteren!  

Alleen een geslaagde oets kan je nog helpen. En die plaats je als volgt. 

Je steekt – met ♠3 – over naar noords ♠H. En dan gebeurt het, je speelt ♥2 voor! Als 
oost wél ♥A heeft, maar geen ♥B, heeft hij een heel groot probleem. Want wie 
garandeert oost dat zuid niet ♥B sec heeft? En dat de leider op deze listige wijze een 
hartenverliezer probeert te voorkomen? Wat het vooral voor oost verleidelijk maakt, 
is dat áls zuid één hartentje heeft, het meteen leggen van ♥A de downslag betekent, 
dankzij ♠V die in de stallen staat te trappelen. 

 

De harde waarheid voor oost is, dat áls hij meteen ♥A in de touwen jaagt, zuid zal 
troeven, naar ♣V speelt, en op ♥HV zuids twee ruitenverliezers het podium laat 
verlaten…
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35. Uit de praktijk 
 

De vakantie zit erop. We stellen onze inzichten weer bloot aan een schoolcijfer. Maar 
we beginnen ontspannen. Zie hier, een heerlijk spel uit de praktijk van Amsterdam-
Oudwest… 

 

♠ 3 
♥ V 6 2 
♦ A 3 
♣ A B 10 9 7 5 2 
 

 
 
♠ A H 7 6 5 
♥ A B 10 9 5 
♦ 5 
♣ H V 
 
 
 
 

Je mag 6♥ spelen. West komt uit met ♦H.  

 

Het speelplan voor een troefcontract begint met het tellen van je mogelijke 
verliesslagen. 

 

Wacht nog even met het speelplan; beantwoord eerst de volgende vraag. 

 

Vraag 1 

Hoeveel en welke mogelijke verliesslagen tel je? 
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Ga naar het volgende blad als je het antwoord hebt. 
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Mogelijke verliesslagen 

 

♠ 3 
♥ V 6 2 
♦ A 3 
♣ A B 10 9 7 5 2 
 

 
 
♠ A H 7 6 5 
♥ A B 10 9 5 
♦ 5 
♣ H V 
 

West komt uit met ♦H tegen jouw 6♥.  

 

Vraag 1 

Hoeveel en welke verliesslagen tel je? 

 

Deze standaardvraag voor troefcontracten is vaak lastig te beantwoorden. Het juiste 
antwoord komt het snelst in beeld als je probeert uit te gaan van de hand waarin je 
de meeste troefkaarten hebt. In dit spel de zuidhand. 

  

Antwoord: vijf! Drie mogelijke schoppenverliezers en één mogelijke harten- en 
ruitenverliezer. 

 

 

Vraag 2 

Op welke wijze kun je die verliezers proberen te voorkomen? 
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Verliezers voorkomen 

 

♠ 3 
♥ V 6 2 
♦ A 3 
♣ A B 10 9 7 5 2 
 

 
 
♠ A H 7 6 5 
♥ A B 10 9 5 
♦ 5 
♣ H V 
 

West komt uit met ♦H tegen jouw 6♥.  

 

We telden vijf mogelijke verliezers! Drie in schoppen en één harten- en 
ruitenverliezer. 

 

• De hartenverliezer is alleen te voorkomen met een geslaagde snit op ♥H over 
oost. 

• Door zuids ruitensingleton hoeven we geen ruitenverliezer te vrezen. 
• De schoppenverliezers kunnen we op twee manieren voorkomen: in noord 

aftroeven óf opruimen op noords lange sterke klaverenkleur. 
 

Vraag 3 

Wat trekt je het meest aan? 

a. De schoppenverliezers in noord aftroeven. 
b. De schoppenverliezers opruimen op noords klaveren. 
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Op welke wijze de schoppenverliezers voorkomen? 

 

♠ 3 
♥ V 6 2 
♦ A 3 
♣ A B 10 9 7 5 2 
 

 
 
♠ A H 7 6 5 
♥ A B 10 9 5 
♦ 5 
♣ H V 
 

West komt uit met ♦H tegen jouw 6♥.  

 

Wat trekt je het meest aan? 

a. De schoppenverliezers in noord aftroeven. 
b. De schoppenverliezers opruimen op noords klaveren. 

 

Aftroeven van zuids lage schoppens (a) heeft als nadeel dat tegenstanders graag 
meetroeven. De klaverenkleur is waterdicht; zelfs als de vier ontbrekende klaveren 
op één hand zitten. Daarom moet onze voorkeur uitgaan naar het opruimen van de 
schoppenverliezers op noords klaveren. 

 

 

Stel dat je na ♦A ♥V voorspeelt. Oost speelt ♥3 bij en west ♥4. 

 

Dan speel je ♥2, waarop oost niet bekent en ♦8 bijspeelt. Jij legt ♥9, west duikt wéér, 
met ♥7. 
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De situatie is na de eerste drie slagen als volgt: 

 

♠ 3 
♥ 2 
♦ 3 
♣ A B 10 9 7 5 2 
 

 
 
♠ A H 7 6 5 
♥ A B 10  
♦ - 
♣ H V 
 

Jij, zuid, bent aan slag. 

En west heeft dus nog ♥H en ♥8. Hoe speel je verder? 

 

a. ♥B na; eventueel voorafgegaan door ♥A. 
b. ♠A, ♠5 getroefd; ♦3 getroefd. 
c. ♠A, ♠5 getroefd; ♣2 naar ♣H; ♥10 na. 
d. ♣H naar ♣A; ♦3 getroefd. 

 



bridgetraining totaal 2004 231/346 Rob Stravers 
 

Het juiste vervolg 

 

♠ 3 
♥ 2 
♦ 3 
♣ A B 10 9 7 5 2 
 

 
 
♠ A H 7 6 5 
♥ A B 10  
♦ - 
♣ H V 
Jij, zuid, bent aan slag. 

En west heeft dus nog ♥H en ♥8. Hoe speel je verder? 

a. ♥B na; eventueel voorafgegaan door ♥A. 
b. ♠A, ♠5 getroefd; ♦3 getroefd. 
c. ♠A, ♠5 getroefd; ♣2 naar ♣H; ♥10 na. 
d. ♣H naar ♣A; ♦3 getroefd. 

 

De enige juiste aanpak is het weggeven van een hartenslag (a). ♥B zal west moeten 
nemen, anders valt daarna ♥H onder ♥A. Wat west ook naspeelt, de volgende slag is 
voor de zuidhand. Met ♥A wordt dan wests laatste troefkaart opgehaald. Eerst ♥A 
slaan en dan ♥B is ook goed. Zodra west geen troefkaart meer heeft, ligt de weg vrij 
voor ♣H, ♣V overnemen met ♣A en dan alle overige klaveren waarop zuids 
schoppenverliezers het front verlaten. 

 

Het oversteken naar noord om ♦3 in zuid af te troeven (speelwijze b en d) is fataal. 
Zuid wordt dan troefkort als west na ♥H weer ruiten terugspeelt.  

Speelwijze c tenslotte: ♠A, ♠5 getroefd; ♣2 naar ♣H en ♥10 na, vraagt eveneens om 
een ramp. Als west neemt met ♥H en klaveren naspeelt, zit west op dat moment nog 
met ♥8. Zuid kan de klaverenterugkomst wel in de hand nemen en wests laatste 
harten ophalen, maar noords klaveren zijn dan onbereikbaar, waardoor twee 
mogelijke schoppenverliezers degraderen tot twee zékere schoppenverliezers.
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36. Veiligheidstoets 2 
 

Als je de afleveringen over veiligheid goed begreep, haal je voor deze toets fluitend 
een tien. 

 

Spel 1 Spel 2 Spel 3 
♠ B 2 
♥ H V 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ A H 3 
 

 
 
♠ H 3 
♥ A 4 
♦ A H V 
♣ 9 8 7 6 5 4 

♠ 4 3 2 
♥ A 3 2 
♦ A V 2 
♣ B 4 3 2 
 

 
 
♠ H 5 
♥ H 5 4 
♦ H 4 3 
♣ A H 9 8 5 

♠ H 4 3 2 
♥ - 
♦ B 8 4 3 
♣ 6 5 4 3 2 
 

 
 
♠ A 5 
♥ A H V 
♦ A V 9 7 6 2 
♣ A 7 

Je speelt 5♣, door west 
gedoubleerd! 
West start met ♠6 
voor oosts ♠A. 
Oost speelt schoppen 
door voor zuids ♠H. 
Hoe ga je met de troeven 
om?  

Je speelt 3SA. 
West komt uit met ♦B. 

a. Voor hoeveel 
procent staat vast 
dat je het contract 
zult maken? 

b. Hoe speel je de 
klaveren? 

Je speelt 6♦. West komt uit 
met ♠6. 
Je maakt die slag met 
noords ♠H. 
Met welke kaart begin je 
de tweede slag? 

 

Bekijk de spellen rustig. Begin in de troefcontracten met het tellen van je mogelijke 
verliezers, en in het sans contract met het tellen van je vaste slagen. 

 

Zodra je een besluit hebt genomen, ga je naar het volgende blad. Desgewenst kun je 
eerst spel 1 helemaal doen, dan spel 2 etc. 



bridgetraining totaal 2004 233/346 Rob Stravers 
 

 

Spel 1 
♠ B 2 
♥ H V 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ A H 3 
 

 
 
♠ H 3 
♥ A 4 
♦ A H V 
♣ 9 8 7 6 5 4 
 

• je speelt 5♣, door west gedoubleerd. 
• West start met ♠6 voor oosts ♠A. 
• Oost speelt schoppen door voor zuids ♠H. 
• Hoe ga je met de troeven om?  

 

Naast de net afgegeven ♠A, tel je geen verliezer in de bijkleuren. Dat betekent dat je 
je contract maakt als je maximaal één klaverenslag afgeeft.  

• Met de klaveren 2-2 of 3-1, kun je niet downgaan. Op die zitsels hoeven we 
ons dus niet te concentreren. 

• Met alle ontbrekende klaveren bij oost, ben je kansloos; oost zal altijd ♣V en 
♣B binnenhalen. Met dat zitsel hoeven we dus óók geen rekening te houden! 

• Het enige waar we ons bewust tegen kunnen wapenen is ♣VB102 bij west.  
En dat doen we als volgt: Speel vanuit zuid klaveren voor. Als west ♣2 legt, leg je in 
noord ♣3! Neemt oost die slag, dan vallen de overige klaveren onder ♣AH. Bekent 
oost niet, dan geven we slechts één klaverenslag af, ondanks dat west ♣VB102 had. 

Stel dat west in de eerste slag ♣10 bijspeelt, dán leg je ♣A. Wanneer oost die slag 
niet bekent, steken we in een rode kleur over naar zuid en spelen we weer een 
klaveren voor om te snijden. Dekt west? Dan doet noord dat ook. West houdt dan 
één hoge klaveren over en ♣2. Samen goed voor slechts één slag. Het voor de hand 
liggende meteen slaan van ♣AH, dat een overslag oplevert als de ontbrekende 
klaveren 2-2 zitten, levert een overslag op bij dat zitsel, maar betekent onnodig down 
met de vier klaveren bij west. Van twee wallen eten, eerst ♣A slaan om te kijken wat 
er gebeurt, is niet mogelijk. West ruimt meteen ♣2 op en houdt ♣VB10 over; goed 
voor twee zekere slagen. 
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 In een viertallenwedstrijd heb je geen dilemma. Een overslag levert vrijwel niets op, 
terwijl downgaan een ramp betekent. Dan heb je dus geen keus, je moet hópen op 
alle klaveren bij west (want dan kun je je écht onderscheiden) en vanuit zuid klaveren 
voorspelen en duiken als west ♣2 bijspeelt. In paren heb je echter een regelrechte 
nul als de ontbrekende klaveren 2-2 blijken te zitten. En de kans op 2-2 is 40½ %, 
terwijl de kans op 4-0, met de vierkaart bij west, liefst tienmaal minder is: 4¾ %. 

 

Mijn advies in een parenwedstrijd: als je vermoedt dat je de enige bent die het 
contract uitbood, speel je op safe. Als de tegenpartij doubleerde, zoals in dit geval, 
speel je eveneens op safe. Alleen je aan mag nemen dat iedereen in dit contract zit 
en je dat ongedoubleerd moet spelen, zou ik ♣AH slaan in de hoop op 2-2, 3-1 of 4-0 
met de vierkaart bij óóst!  

 

Spel 2 
♠ 4 3 2 
♥ A 3 2 
♦ A V 2 
♣ B 4 3 2 
 

 
 
♠ H 5 
♥ H 5 4 
♦ H 4 3 
♣ A H 9 8 5 
 

• Je speelt 3SA. 
• West komt uit met ♦B. 
• Voor hoeveel procent staat vast dat je het contract zult maken? 
• Hoe speel je de klaveren? 

 

Je begint met het tellen van je vaste slagen. Dat zijn er zeven. Gelukkig heb je een 
mooie klaverenkleur; die moet toch de noodzakelijke twee extra slagen kunnen 
opleveren. Je hebt ook ♠H. Die kan ook een extra slag opleveren door vanuit noord 
schoppen te spelen. Dat pakt alleen héél beroerd uit als west ♠A blijkt te hebben. 
Daar blijf je dus vanaf; sterker, je moet er alles aan doen om te voorkomen dat oost 
aan slag komt. Want als die schoppen naspeelt, leidt dat eveneens tot harpmuziek… 
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We beginnen met vraag a. Het juiste antwoord luidt: 100% Hoe de klaveren ook 
verdeeld zitten, je maakt 3SA! 

 

Antwoord b, Hoe speel je de klaveren aan, luidt: 

Speel vanuit noord een kleine klaveren voor. Oost kan drie dingen doen. 

- Oost kan een láge klaveren bijspelen. In dat geval leg je ♣8. Als west die slag 
neemt, zitten de klaveren 2-2 of 3-1; de resterende klaveren vallen onder ♣AH. 

- Oost kan een hóge klaveren bijspelen (♣V of ♣10). Die neem je over met ♣A. 
Oost mag immers niet aan slag komen. Met ruiten weer naar noord 
oversteken en weer klaveren voorspelen met dezelfde bedoeling.  

- Oost bekent geen klaveren; west heeft ze dus alle vier. Dat betekent in ieder 
geval dat oost niet met klaveren aan slag kan komen. Het is nu zaak om te 
voorkomen dat west twéé klaverenslagen maakt. Dat doe je door in zuid 
meteen ♣A te leggen en een kleine klaveren na te spelen, naar noords ♣B. 
West mag nemen met ♣V, waarna zijn ♣10 7 onder ♣B en ♣H zullen 
verdwijnen. Duikt west je klaverennaspel, dan maak je ♣B. West mag 
vervolgens kiezen welke hoge klaveren, ♣10 of ♣V, hij onder ♣H laat vallen. 
Ook dán zal west slechts één klaverenslag maken. 

 

In dit spel maakt het niet uit of je viertal of paren speelt. Je moet deze veilige weg 
kiezen! 
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Spel 3 
♠ H 4 3 2 
♥ - 
♦ B 8 4 3 
♣ 6 5 4 3 2 
 

 
 
♠ A 5 
♥ A H V 
♦ A V 9 7 6 2 
♣ A 7 
 

• Je speelt 6♦.  
• West komt uit met ♠6. 
• Je maakt die slag met noords ♠H. 
• Met welke kaart begin je de tweede slag? 

 

We spelen een troefcontract; de eerste actie is dus het tellen van de verliezers. En 
dat doen we vanuit de hand die de meeste troefkaarten heeft; vanuit de zuidhand 
dus. 

 

In schoppen en harten verliezen we geen slag, in klaveren wel. Er is geen kleur 
waarop we zuids klaverenverlieskaart kunnen opruimen. Conclusie: om 6♦ te maken 
mogen we geen troefslag verliezen! 

 

We missen slechts drie troefkaarten: ♦H, ♦10 en ♦5. Meteen na ♠H spelen we troef. 
Hoe ziet jouw tweede slag eruit? 

 

a. ♦3 naar ♦A 
b. ♦3 naar ♦V 
c. ♦B, als oost een lagere ruiten bijspeelt, duik je in zuid 
d. speelwijze b en c zijn even kansrijk 

 

Op het volgende blad geef ik mijn voorkeur.
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Hoe speel je vanuit noord de ruitenkleur aan? 

 

♦ B 8 4 3 

 

♦ A V 9 7 6 2 

 

a. ♦3 naar ♦A 
b. ♦3 naar ♦V 
c. ♦B, als oost een lagere ruiten bijspeelt, duik je in zuid 
d. speelwijze b en c zijn even kansrijk 

 

♦3 naar ♦A (slag a) is succesvol als west ♦H sec heeft. In dat geval heeft oost twee 
ruitenkaarten. Met twee ruitens bij oost is de kans dat oost ♦H heeft dus tweemaal 
groter. Daarom is ♦3 naar ♦A beslist niet de meest kansrijke speelwijze. 

 

♦3 naar ♦V (b) is daarom kansrijker dan speelwijze a. Want als oost ♦H legt, neemt 
zuid met ♦A; en onder ♦V valt dan oosts laatste ruitenkaart. En mocht oost een 
lagere ruitenkaart bijspelen, dan is de slag voor ♦V, waarna ♦A oosts ♦H ophaalt.  

 

Maar… stel dat oost ♦5 bijspeelt, zuid ♦V en west bekent niet… Dan zit oost nog met 
♦H en ♦10 achter noords ♦B. En met dat koppel tegen, kunnen we niet voorkomen 
dat oost tóch een ruitenslag maakt.  

 

Die ramp voorkomen we door niet ♦3, maar ♦B voor te spelen! Speelwijze c dus. Als 
oost nú ♦5 bijspeelt, duikt zuid, en ziet west geen ruitens bekennen. Dan vanuit 
noord een lage ruiten, waarop oost mag kiezen of hij ♦10 het eerst laat arresteren of 
♦H. 

 

 



bridgetraining totaal 2004 238/346 Rob Stravers 
 

 
37. Biedvraag en antwoord 
 

Deze aflevering staat geheel in het teken van een vraag die ik medio augustus 
ontving van een enthousiaste bridgevriendin en ontvangster van deze elektronische 
bridgetraining. 

 

Beste Rob, 

Ik bridge nog steeds met veel plezier en probeer ook zo nu en dan nog wat wijsheid 
op te steken. 

Ik had een vraagje; een biedprobleem. 

Wat was een goede bieding geweest? De tegenpartij hield zijn mond. 

 

West    Oost 

♠ H 10 9 8 5 2   ♠ B 6 3 

♥ A V B 9 5 4 2  ♥ - 

♦ -     ♦ B 7 6 5 2 

♣ -     ♣ H 9 5 4 3  

 

West opende met 3♥; allen passen. 

Gaarne jouw oordeel.  

Met vriendelijke dank, Marga 

 

Op het volgende blad begin ik met mijn reactie. Kernvraag is:  

Voor welke opening zou jij kiezen met deze westhand!  

Als je nog geen keus hebt gemaakt, kun je dat nu nog doen.  
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Een leuke westhand, Marga. Een hand ook waar naar mijn idee in bridgeland zeer 
verschillend mee wordt omgegaan. Voor het geval je ook benieuwd bent naar wat de 
oosthand moet antwoorden op 3♥: die kan en mag niets anders doen dan passen! 
Bij de opening van 3♥ plaats ik wel een paar grote vraagtekens. Met zo’n lange hoge 
bijkleur kan een verdedigende opening eerder de openaar schaden dan de 
tegenstanders. 

  

Maar… omdat ik niet uitsloot dat deze extreme hand heel verschillend kan worden 
behandeld, heb ik deze aan alle ontvangers van dit elektronische periodiek 
voorgelegd. Met de uitnodiging om aan te geven welk tactisch biedplan deze hand 
oproept. Welnu, waarde lezers; ik kan zeggen dat jullie mij beslist niet hebben 
teleurgesteld. Ik ontving ruim veertig reacties. En zowel binnen de A-, B- als C-
spelers blijken er vele wegen naar Rome te leiden. Voor het overzicht heb ik alle 
reacties in een grafiek gezet. 

 

Dezelfde hand legde ik ook voor aan drie Nederlandse grootmeesters: Marijke van 
der Pas, Berry Westra en Cees Sint. En ook zij kozen voor drie verschillende wegen. 
Uiteraard geef ik hen het laatste woord. 

 

Westhand 

♠ H 10 9 8 5 2 

♥ A V B 9 5 4 2 

♦ - 

♣ - 
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Gekozen 'biedplannen' in aantallen.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

a. b. c. d. e/f. g. h. i.

C-spelers
B-spelers
A-spelers

 

 

a. West begint met een pas, om later zijn twee kleuren aan te geven. 

b. West begint met 1♥, om daarna steeds zijn schoppenkleur te bieden. 

c. West begint met 1♠, om daarna steeds zijn hartenkleur te bieden. 

d. West begint met 2♥ als hij de zwakke twee speelt. 

e/f. West opent semi-forcing (met 2♣ of 2♥/♠). 

g. West begint met 3♥, om in een eventuele tweede beurt schoppen te 
bieden. 

h. West opent meteen 4♥. 

i. Anders, namelijk een speciaal bod voor twee lange hoge kleuren 
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Conclusies 

Het grootste deel van de A- en B-spelers vindt de hand mooi genoeg voor een semi-
forcing opening. De 3♥-opening daarentegen is het meest populair bij de spelers die 
zichzelf een C-status toekennen. Het grootste deel van de drie grootmeesters (67%) 
kiest voor de 1-opening. 

 

We fietsen even langs de gekozen alternatieven. 

 

a. West begint met een pas, om later zijn twee kleuren aan te geven. 
Kán goed uitpakken omdat er waarschijnlijk niet zal worden rondgepast. Bij 
een zo gelijk mogelijke verdeling van de ontbrekende punten (gemiddeld 10 
punten per hand) zit immers minstens een lage 5-kaart of langer. Maar het 
risico is te groot dat de lat van het biedniveau al snel te hoog ligt om je tweede 
kleur aan te geven.  

Als onverhoopt wél wordt rondgepast, scoor je in ieder geval nog ten 
opzichte van alle OW-paren die te hoog boden… En dat meer dan een enkel 
OW-paar te ver zal doorschieten, is niet geheel denkbeeldig. 

 

b. West begint met 1♥, om daarna steeds zijn schoppenkleur te bieden. 
Schept snel duidelijkheid over je verdeling. Nadeel kan zijn dat je veel meer 
honneurkracht belooft dan je hebt. Want je biedt dan een nieuwe kleur op 2-
hoogte voorbij de grens van twee in je openingskleur. Zo’n ‘reversebod’ 
belooft minstens 16 of meer punten. Partner kan daardoor op veel meer 
verdedigende kracht rekenen. Laat daarom niet te gemakkelijk een eventueel 
strafdoublet van hem in! Je mag blij zijn als je één slag maakt tegen een 
troefcontract in een lage kleur. 

 

c. West begint met 1♠, om daarna steeds zijn hartenkleur te bieden. 
Suggereert een schoppenkleur die minstens zo lang is als de hartens. Maar 
belooft niet te veel over de verdedigende kracht. Net als na de 1♥-opening is 
de kans op driemaal pas vrijwel uitgesloten. Partner biedt al met zes punten 
mee, met een pashand, vijf punten dus of minder, en een gelijke 
puntenverdeling, zouden zowel noord als zuid meer dan genoeg kracht 
hebben voor een volgbod. 
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d. West begint met 2♥ als hij de zwakke twee speelt. 
Open nóóit met een verdedigend bod als je een vierkaart of langer in een 
hoge bijkleur hebt. Want de kans dat je daarmee niet alleen in je eigen voet 
maar je hele been eraf schiet, is levensgroot. De schoppenkleur komt dan 
beslist niet meer aan bod. En als iets echt veel kost is dat wel down gaan in 
een hartencontract terwijl de concurrentie 4♠ maakt. 

 

e. West begint met 2♥ als dat semi-forcing is, om daarna schoppen te 
bieden. 
Eerlijk gezegd heeft dit alternatief mijn voorkeur. Vooral omdat de westhand 
heel weinig van oost nodig heeft voor een succesvolle 4♥ of 4♠. Als 
nevenvoordeel zie ik de verdedigende waarde van dit krachtbod. Inderdaad 
zal partner op veel plaatjes rekenen, net als de twee tegenstanders... 

 

f. West begint met 2♣ als dat semi-forcing is, en 2♥/♠ zwak. 
Zie voor de onderbouwing het stichtend woord achter e. 

 

g. West begint met 3♥, om in een eventuele tweede beurt schoppen te 
bieden. 
Ondanks de vele verschillen van inzicht zijn alle sterkere spelers het over één 
ding eens: open nóóit verdedigend met een lange hoge bijkleur!!! Ronduit af te 
raden. En mogelijk komt er – zoals in de praktijk van dit spel – geen tweede 
beurt, en missen OW een schoppenmanche. 

 

h. West biedt meteen 4♥.  
Kán goed uitpakken… Maar ook helemaal verkeerd; bijvoorbeeld als oost de 
hand heeft die hij in dit spel had…  
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Geheel tegen mijn karakter in geef ik mijzelf niet het laatste woord. 

Berry Westra 

Je kunt mij onder de 1♥-openaars scharen (optie b).  

 

Marijke van der Pas 

Voor 3♥ heb ik een hoop onwelvoeglijke woorden over. Met vier snippertjes 
schoppen ernaast zou het kunnen maar met een zeskaart… 

Ook voor een semiforcing dezelfde woorden (sorry, Rob). Een semiforcing is niet 
nodig omdat 1♠ niet wordt rondgepast. Bovendien heb je niet genoeg verdedigende 
waarden. 

Mijn idee is de hand openen met 1♠ (optie C) en dan net zo lang harten bieden tot je 
iets spelen mag. Dat werkt met tamelijke zwakke distributionele handen het beste. Je 
geeft uiteindelijk een 6-6 aan maar dit werkt stukken beter dan 1♥ openen en dan 
schoppen en schoppen. Geeft partner blijk van een fit dan gaan we natuurlijk 
minstens naar de manche. 

Dit recept geldt ook met een zwakke 6-5 (vijfkaart hoog, zeskaart laag). 

 

Cees Sint  

"Vragen over dit soort verdelingen (6-6; 7-6; 7-5) beantwoord ik niet meer; je doet 
maar wat en straks blijkt wel of het goed was", zei Kees Tammens ooit op de 
clubavond. Daar sluit ik mij bij aan want met biedtheorie heeft deze vraag weinig van 
doen; wel zal de amusementswaarde hoog zijn en dat is ook veel waard. 

Om je lezers niet teleur te stellen geef ik je mijn keus en dat is optie E). Maar elke 
andere optie die in de praktijk succesvol bleek krijgt mijn warme sympathie.  

 

 

In deze aflevering onthoud ik mij van een puntenwaardering voor de gemaakte 
keuzes. Ik dank alle inzenders voor hun bijdrage, Marijke, Berry en Cees in het 
bijzonder. 
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38. Een leuk spel uit de – harde – praktijk… 
 

 
♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ A H V B 10 6 5 
♣ 7 6 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V 5 2 
♦ 4  
♣ A H 5 4 3 
 
Zuid zit in 6SA. 
West start met ♣V. 
 

Nee, ik zeg nog niets.  

Maak je speelplan zoals je dat ook in de praktijk zou doen. Ik weet het, dat doe je 
niet, want natuurlijk ga je ervan uit dat dit een spel is met een valkuil. De lucht trilt 
van de argwaan… 

 

Heb je je speelplan bepaald? Kijk dan op het volgende blad. 
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♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ A H V B 10 6 5 
♣ 7 6 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V 5 2 
♦ 4  
♣ A H 5 4 3 
 
Zuid zit in 6SA. 
West start met ♣V. 
 

Je speelplan staat dus vast. Zo niet: ga terug naar het vorige blad; zo ja: lees verder!  

 

Het is een sans contract; je begon dus met het tellen van je vaste slagen.  

Hoeveel vaste slagen telde je? 
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♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ A H V B 10 6 5 
♣ 7 6 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V 5 2 
♦ 4  
♣ A H 5 4 3 
 
Zuid zit in 6SA. 
West start met ♣V. 
 

Over het aantal vaste slagen zullen we het beslist eens zijn: elf! Alle reden dus om te 
zoeken naar mogelijkheden op een noodzakelijke twaalfde slag. Het mooie van dit 
spel is dat er verschillende alternatieven zijn. Welke zie je allemaal? 
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♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ A H V B 10 6 5 
♣ 7 6 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V 5 2 
♦ 4  
♣ A H 5 4 3 
 
Zuid zit in 6SA. 
West start met ♣V. 
 

Je speelplan stond al vast; het volgende zal dus oud nieuws zijn. 

Zowel de klaveren-, harten- als schoppenkleur kunnen de noodzakelijke twaalfde 
slag opleveren. De klaveren leveren een extra slag op als de ontbrekende klaveren 
3-3 zitten; de hartens als we met succes snijden en de schoppens… als we een 
schoppenslag weggeven. 

Vooral in een slemcontract is het van groot belang om de meest zekere kans op 
contract te pakken.  

 

De kans op de klaveren 3-3 is slecht 35½ %. De kans op een geslaagde hartensnit is 
50% en de kans op een extra schoppenslag 100%, mits we die op tijd ontwikkelen! 

 

We moeten onze twaalfde slag dus beslist zoeken in de schoppenkleur! 

 

Sta je nog steeds achter je oorspronkelijke speelplan? Dan mag je naar het volgende 
blad. Breng je een wijziging aan, hoe klein ook, dan mag je nadat die vaststaat ook 
naar het volgende blad, met de aantekening dat je drie punten noteert! 
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♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ A H V B 10 6 5 
♣ 7 6 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V 5 2 
♦ 4  
♣ A H 5 4 3 
 
Zuid zit in 6SA. 
West start met ♣V. 
 

De volgende vraag luidt: hoe vertalen we onze schone gedachten naar de concrete 
kaarten? 

 

Zuid neemt de ♣V-uitkomst met ♣A.  

 

Welke eerste kaart van de volgende slag is volgens jou helemaal verkeerd? 

a. ♠A 
b. ♠B 
c. ♦4 
d. Zowel de voortzetting met ♠A, ♠B als ♦4, is niet echt verkeerd. 

 

Je twijfelt niet? Kijk dan op het volgende blad voor de epiloog en je schoolrapport. 
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♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ A H V B 10 6 5 
♣ 7 6 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V 5 2 
♦ 4  
♣ A H 5 4 3 
 
Zuid zit in 6SA. 
West start met ♣V. 
 

Zuid neemt de ♣V-uitkomst met ♣A.  

 

Welke eerste kaart van de volgende slag is volgens jou helemaal verkeerd? 

a. ♠A  
b. ♠B  
c. ♦4 
d. Zowel de voortzetting met ♠A, ♠B als ♦4, is niet echt verkeerd. 

 

Het gevaar van dit spel zit in het te automatisch beginnen met je langste kleur in een 
sans contract. In veel beginnerscursussen wordt je daarop geprogrammeerd. 

 

Als je de tweede slag begint met het afdraaien van de ruitens kom je in een situatie 
die je niet wilt. Ook als je van plan bent de twaalfde slag uit de schoppens te halen. 

Want wát gebeurt er? Naast zuids ene ♦4 heb je in noord geen andere entree. Je 
zult dus alle ruitens moeten afdraaien. En daarmee breng je jezelf in grote 
moeilijkheden.  
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♠ - 
♥ 10 9 8 3  
♦ 5 
♣ 7 
 

 
 
♠ A V B 
♥ A V  
♦   
♣ H  
 

Dit is de situatie voordat noords laatste ruiten het podium betreedt. En het moge 
duidelijk zijn: de extra schoppenslag kan niet meer tijdig worden ontwikkeld. Want… 
op ♦5 moet zuid van armoe óf ♠B opruimen, óf ♥V. Met de oversteek in harten of 
klaveren verdwijnt zuids laatste controle in die kleur, waardoor met de 
schoppenweggever meteen de downslag cadeau wordt gedaan. De enige kans op 
contract is nu nog: na ♦5 de snit op de hartens. Op ♦5 dus ♠V(!) opruimen. Mislukt 
de hartensnit, en west speelt géén schoppen terug, dan ga je nodeloos down. Je 
ruimde ♠V op om te suggereren dat je ♠A-sec overhoudt. Dat vergroot de kans op 
de levensreddende schoppenterugkomst! 

 

Het juiste spel is dus: ♣A, ♠B ‘weggeven’. Duiken OW, dan heb je je twaalfde slag al 
binnen en kun je de ruitentrein laten uitrijden. Na ♣A: ♠A, ♠B mag ook; want ook dan 
heb je nog in alles dekking en staat ♠V te trappelen voor de twaalfde slag. 
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39. De kunst van het passen 
 

Deze aflevering bestaat uit tien biedseries. En de vraag is heel eenvoudig; geef per 
biedserie aan of de speler die aan de beurt is (aangegeven met ??) mag passen of 
niet.  

 

Biedserie 1 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
3♠ Pas ??  
 

Biedserie 2 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
3♦ Pas ??  
 

Biedserie 3 

West Noord Oost Zuid 
1♦ 1♠ 2♣ Pas 
??    
 

Biedserie 4 

West Noord Oost Zuid 
1♦ 1♠ 2♥ Pas 
??    
 

Biedserie 5 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 2♣ Pas 
3♦ Pas ??  
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Biedserie 6 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
2♣ Pas ??  
 

Biedserie 7 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
2♥ Pas ??  
 

Biedserie 8 

West Noord Oost Zuid 
1SA Doublet 2♥ Doublet 
Pas ??   
 

Biedserie 9 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♥ Pas 
2♦ Pas 2♠ Pas 
??    
 

Biedserie 10 

West Noord Oost Zuid 
1♦ 1♠ 2♦ 2♥ 
Pas ??   
 

Heb je je keuzes bepaald? Ga dan naar het volgende blad. 
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De antwoorden 

 Biedserie 1 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
3♠ Pas ??  
 

Oost mag passen! West geeft aan dat de speelsoort vaststaat én dat hij overwaarde 
heeft. Met 8/9 punten mag oost de manche uitbieden; met 6/7 punten past hij. 
Overigens moet oost natuurlijk niet alleen naar zijn punten kijken. Met een hand als: 

♠ V B 8 3 

♥ 8 

♦ H 8 6  

♣ 9 8 5 4 2 

mag hij zijn hand beslist opwaarderen door de singleton harten en de heer in 
partners openingskleur en 4♠ uitbieden! 

 

Biedserie 2 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
3♦ Pas ??  
 

Ook nu mag oost met een minimale hand passen! West heeft overwaarde, maar de 
kracht en verdeling schijnen alleen van pas te komen in een ruitencontract. Met 6/7 
punten past oost; met 8 of meer doet oost een bod. Dat kan een tweede kleur zijn, 
schoppen of 3SA. Maar ook 4- of 5♦, of een onderzoek naar een andere manche of 
zelfs slém is niet uitgesloten. 
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Biedserie 3 

West Noord Oost Zuid 
1♦ 1♠ 2♣ Pas 
??    
 

Op 2♣ mag west in geen geval passen! Oost belooft 10 punten of meer. Dat kunnen 
er volgens de theorieboeken zelfs 27 zijn. Al is de kans groot dat oost met 27 punten 
mee het allerkleinste biedkaartje op tafel legt, met het allerhoogste bod. Inderdaad, 
7SA moet met alle punten in handen redelijk maakbaar zijn. Je hebt in ieder geval 
zestien slagen (plaatjes) in handen… 

West mag dus beslist niet passen – ook niet met de meest pierige 1♦-opening! Als 
partners antwoord sterk kan zijn (bod in een nieuwe kleur) kun je een (te) miezerige 
opening niet corrigeren met een pas. De enige natuurlijke reactie daarop kan zijn dat 
je twéémaal over tafel wordt getrokken… 

 

Biedserie 4 

West Noord Oost Zuid 
1♦ 1♠ 2♥ Pas 
??    
 

Op oosts 2♥-antwoord mag west wél passen! Dat oogt misschien vreemd, omdat 2♥ 
een hoger bod is dan 2♣ uit de vorige biedserie. Het verschil zit in de storing van het 
tussenbod. In biedserie 3 kon oost – ondanks noords tussenbod – zijn kleur laten 
horen op het niveau dat hij zónder tussenbod óók had moeten doen. Daardoor blijft 
de waarde van het 2♣-antwoord ongewijzigd: 10+. Dat is het grote verschil met deze 
biedserie 4. Zonder noords bod, had oost 1♥ kunnen bieden. Noords 1♠ dwingt hem 
nu naar het 2-niveau. Aan die gedwongen verhoging zit een andere onder- en boven 
grens. 8 t/m 11 punten én minstens een 5-kaart. Door die bovengrens van 11 punten 
mág west passen. Maar… daarbij moeten we aantekenen dat de hand dan 
inderdaad superpierig is; want uitgaand van een 13-punts-opening kan het 
gezamenlijke bezit 24 punten zijn. West mág dus passen; maar in de praktijk zal dat 
niet vaak gebeuren. 
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Biedserie 5 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 2♣ Pas 
3♦ Pas ??  
 

Oost mag níét passen! West geeft met zijn sprong extra kracht aan; minstens een 
punt of 15/16. En oost belooft met 2♣ al een minimum van 10. Voor beide spelers is 
nu duidelijk dat onder de manche niet mag worden gepast. 

Dat is het grote verschil met biedserie 2, waarin west na het 1♠-antwoord in 
zijn openingskleur springt. Het gezamenlijk puntenbezit kan, na 1♠ met een 
minimumhand van oost, 22/23 zijn.  

 

Biedserie 6 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
2♣ Pas ??  
 

Oost mag passen! In dat geval heeft hij duidelijk minder dan 10 punten en een 
voorkeur voor een klaverencontract. West zal niet meer dan een punt of vijftien 
hebben. 

 

Biedserie 7 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♠ Pas 
2♥ Pas ??  
    
Oost mag niet passen! West biedt ‘reverse’; hij biedt een nieuwe kleur, waarbij hij de 
grens van ‘2 in zijn openingskleur’ (2♦) overschrijdt. dat mag uitsluitend met 
overwaarde; met zo’n 16/20 punten. Oost belooft met 1♠ al minstens zes punten; de 
manche is daardoor niet uitgesloten. Oost zal daarom beslist nog een keer moeten 
bieden. In ieder geval nú! 
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Biedserie 8 

West Noord Oost Zuid 
1SA Doublet 2♥ Doublet 
Pas ??   
 

Als noords doublet een hand belooft met minstens 15 punten en een gelijkmatige 
verdeling, mag het doublet van zuid als strafdoublet worden uitgelegd. Noord mag in 
alle rust 2♥ gedoubleerd inlaten. 

 

Biedserie 9 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 1♥ Pas 
2♦ Pas 2♠ Pas 
??    
 

Oosts passeert zijn eerste kleur op 2-hoogte met een nieuwe kleur. Ook dát is 
reverse; belooft extra kracht; minstens tien punten. West mag beslist niet passen! 

 

Biedserie 10 

West Noord Oost Zuid 
1♦ 1♠ 2♦ 2♥ 
Pas ??   
 

Noord mag passen. Zuid heeft beslist minder dan drie schoppens mee. Een 
hartencontract lijkt hem een aantrekkelijker alternatief. Als zuid écht wil dat noord nog 
een keer spreekt, biedt zuid veel dwingender, bijvoorbeeld 3♦, de kleur van de 
tegenstanders. 
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Uitsmijter… 

 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 2♣ Pas 
??    
 

Westhand 

♠ H V 5 4 

♥ 9 8 3 

♦ A V B 8 

♣ B 2 

 

Wat bied je met deze westhand na oosts 2♣? 

 

a. 2♦ 
b. 2♠ 
c. 2SA 
d. pas 

 

Kijk op het volgende blad zodra je je actie hebt bepaald. 



bridgetraining totaal 2004 259/346 Rob Stravers 
 

Antwoord Uitsmijter… 

 

West Noord Oost Zuid 
1♦ Pas 2♣ Pas 
??    
 

Westhand 

♠ H V 5 4 

♥ 9 8 3 

♦ A V B 8 

♣ B 2 

Wat bied je met deze westhand na oosts 2♣? 

 

a. 2♦  
b. 2♠  
c. 2SA  
d. pas  

 

Oost belooft met 2♣ 10 of meer punten. Dat kunnen er veertig minus jouw punten 
zijn. Passen (d) is daarom uitgesloten! 

Het bieden van 2♠ (a) oogt aantrekkelijk. Per slot van rekening weet je partner 
niet dat je een mooie vierkaart hebt in die kleur. Maar er kleeft een heel groot nadeel 
aan dat bod; je belooft dan overwaarde; in deze situatie minstens vijftien punten. 
Want je biedt een nieuwe kleur voorbij je openingskleur (ruiten) op 2-hoogte. Als je 
na 2♣, 2♠ biedt, maak je de situatie daardoor mancheforcing. Ook met tien punten 
mag oost niet meer onder de manche passen. 

De ruitenkleur herbieden (a) belooft een 5-kaart. Ook dat moeten we afraden, 
maar… het kan minder fataal uitpakken dan 2♠ omdat 2♦ geen extra kracht belooft. 

Het enige alternatief is 2SA (c). Je passeert ook daarmee de 2-grens in je 
openingskleur, maar… niet met een nieuwe kleur! Partner oost moet zich realiseren 
dat je met 2SA een minimum openingshand belooft, en dus best daarbij een hoge 4-
kaart kan hebben. Overigens lijkt hij daar met zijn 2♣ nog niet écht in geïnteresseerd 
te zijn, maar dat zou nog kunnen komen. 
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40. Tegenspelcommunicatie 
 

Even geen theorie. Gewoon ontspannen, zonder argwaan, gewoon zoals je bent in 
alle rust je brille op tafel leggen. 

Je zit als zuidspeler tegenover je vaste bridgepartner. Het is het eerste spel, dus je 
bent nog helemaal scherp.  

Het biedverloop gaat als volgt 

Zuid West Noord Oost 

-- -- -- 1♠ 

pas 2♦ pas 3♦ 

pas 4♠ pas pas 

doubl. pas pas pas 

 

Jouw zuidhand 

♠ 5 2 

♥ A B 7 6 5 2 

♦ A 8 6 2 

♣ 9  

Vraag 1 

Wat vind je van zuids doublet? 

a. Uitstekend, de kans dat dit contract down gaat ligt boven de 90%! 
b. Goed, de kans dat dit contract down gaat ligt ruim boven de 50%! 
c. Riskant, als we niet de juiste uitkomst vinden, acht ik de kans dat 4♠ down 

gaat fifty fifty 
d. Fout! Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat 4♠ down gaat. 

 

Aan jou de eer om tegen 4♠ uit te komen. Bepaal je tegenspelstrategie. Zodra je dat 
hebt gedaan, kun je naar het volgende blad. Maak ook een keus als je niet verder 
komt dan twijfelen. In de praktijk moet je immers ook een keus maken. Op het 
volgende blad gaan we ons een paar dingen afvragen. In mijn onmetelijke goedheid 
zal ik je desgewenst toestaan achteraf je strategie aan te passen. 
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Biedverloop 

Zuid West Noord Oost 

-- -- -- 1♠ 

pas 2♦ pas 3♦ 

pas 4♠ pas pas 

doubl. pas pas pas 

 

Jouw zuidhand 

♠ 5 2 

♥ A B 7 6 5 2 

♦ A 8 6 2 

♣ 9  

 

Op vraag 1, over het doublet, komen we later terug. 

 

Je tegenspelstrategie staat dus vast. Een mooi moment om ons een paar dingen af 
te vragen. 

 

Allereerst de uitkomst. Zo op het oog staat deze hand bol van de aantrekkelijke 
alternatieven.  

Zo zouden we met troef kunnen starten, om te voorkomen dat in de westhand 
hartens worden afgetroefd.  

Of met ♥A, gevolgd door harten, in de hoop dat partner kort is in die kleur en 
onze tweede harten kan troeven.  

Starten met ruiten kan ook zijn voordelen hebben. Net als met de hartens, 
eerst het aas en dan ruiten na voor de hopelijke introever. 

En ♣9 niet te vergeten. Leuk als partner noord neemt met het aas en klaveren 
terugspeelt voor onze introever. 
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Van alle ogenschijnlijke aantrekkelijkheden, heeft dit spel maar één goede uitkomst! 
En dat is de uitkomst in de kleur waar onze partner maximaal één van heeft. 
Ondanks dat partner niet heeft geboden, weten we exact in welke kleur noord 
maximaal één kaart heeft!  

 

Vraag 2 

In welke kleur moeten we uitkomen? 

 

Kijk even naar het biedverloop als je die zekerheid nog niet voelt. 
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Biedverloop 

Zuid West Noord Oost 

-- -- -- 1♠ 

pas 2♦ pas 3♦ 

pas 4♠ pas pas 

doubl. pas pas pas 

 

Jouw zuidhand 

♠ 5 2 

♥ A B 7 6 5 2 

♦ A 8 6 2 

♣ 9  

 

OW hebben samen minstens acht ruitens. Jij hebt er vier, partner heeft er dus 
hoogstens één. Je mag nu je tegenspeelplan desgewenst aanpassen.  

 

Klaar? Dan gaan we naar het volgende blad! 
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Biedverloop 

Zuid West Noord Oost 

-- -- -- 1♠ 

pas 2♦ pas 3♦ 

pas 4♠ pas pas 

doubl. pas pas pas 

 

Jouw zuidhand 

♠ 5 2 

♥ A B 7 6 5 2 

♦ A 8 6 2 

♣ 9  

 

Antwoord 2 (antwoord 1 – over de juistheid van het doublet - komt later) 

OW hebben samen acht ruitens; partner ten hoogste één. De aangewezen uitkomst 
is dus ♦A en ruiten na voor noords introever. 

 

Noteer 3 punten als je al meteen van plan was ‘♦A, ruiten na’ te spelen. Ook als je 
eerst iets anders van plan was, en voor het lezen van deze tekst toch voor de 
ruitenaanval koos, mag je 3 punten noteren! 

 

Vraag 3 

We zijn het eens over de uitkomst van ♦A, ruiten na. Wat wil/kun je verder nog over 
het tegenspel zeggen? 
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Biedverloop 

Zuid West Noord Oost 

-- -- -- 1♠ 

pas 2♦ pas 3♦ 

pas 4♠ pas pas 

doubl. pas pas pas 

 

Jouw zuidhand 

♠ 5 2 

♥ A B 7 6 5 2 

♦ A 8 6 2 

♣ 9  

 

Vraag 3 

We zijn het eens over de uitkomst van ♦A, ruiten na. Wat wil/kun je verder nog over 
het tegenspel zeggen? 

 

Antwoord 3 

Je zou over deze ruitenaanval kunnen zeggen dat het contract na noords aftroever 
nog niet down is. Het is van groot belang dat noord na zijn aftroever harten 
terugspeelt voor jouw aas, waarop je noord een tweede ruitenaftroever (en 
downslag) kunt laten verzorgen.  

Je zult noord daarom met jouw tweede ruitenkaart moeten ‘vertellen’ dat hij harten 
terug moet spelen.  

Dat ‘vertellen’ kan op verschillende manieren. Gangbaar en niet al te ingewikkeld is 
het Lavinthalsignaal. Met een lage kaart vraag je je partner terug te spelen in de 
laagste van de twee andere bijkleuren. Een lage kaart (♦2) zou in dit spel om 
klaveren vragen. Een hoge kaart  (♦8), schreeuwt om terugspel in harten, de 
hoogste van de twee bijkleuren. 
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Een andere signaleermogelijkheid is Revolving Discards, waarbij een nodeloos hoge 
kaart (6 of hoger) om terugkomst in de aangrenzende hogere kleur vraagt en een 
lage kaart (5 of lager) smeekt om een vervolg in de aangrenzende lagere kleur. 

 

Lavinthalspelers spelen dus ♦A, gevolgd door ♦8; Revolving Discardsaanhangers in 
dit spel eveneens!  

 

Dit alles overziend, zijn we toe aan het beantwoorden van vraag 1 

 

Wat vind je van zuids doublet? 

a. Uitstekend, de kans dat dit contract down gaat ligt boven de 90%!  
b. Goed, de kans dat dit contract down gaat ligt ruim boven de 50%!  
c. Riskant, als we niet de juiste uitkomst vinden, acht ik de kans dat 4♠ down 

gaat fifty fifty  
d. Fout! Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat 4♠ down gaat.  
e. Het juiste antwoord is dus a. Het staat praktisch vast dat 4♠ down gaat.  
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Slotspel 

 

Biedverloop 

Zuid West Noord Oost 

-- 1♠ pas 4♠ 

pas pas pas 

 

Uitkomst 

     ♥A 

Dummy 

 ♠ A H 9 3 

♥ 4 

♦ H B 4 

♣ 9 5 4 3 2 

Zuidhand 

♠ V 8 6 

♥ B 9 8 5 

♦ A V 3 2 

♣ 10 8 

 

Tegen wests 4♠ komt partner noord uit met ♥A. Welke kaart speel je als zuidspeler 
bij en waarom? 

 

Op het volgende blad geef ik mijn visie. 
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Biedverloop 

Zuid West Noord Oost 

-- 1♠ pas 4♠ 

pas pas pas 

 

Uitkomst 

     ♥A 

Dummy 

♠ A H 9 3 

 ♥ 4 

♦ H B 4 

♣ 9 5 4 3 2 

Zuidhand 

♠ V 8 6 

♥ B 9 8 5 

♦ A V 3 2 

♣ 10 8 

 

Tegen wests 4♠ komt partner noord uit met ♥A. Welke kaart speel je bij en waarom? 
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Antwoord 

Je wilt maar één ding: dat partner na ♥A met ruiten vervolgt. Je kunt dan twee 
ruitenslagen oppakken. Dat moet meteen in de tweede slag, want de kans dat 
partner na de tweede slag nog aan slag komt lijkt uiterst klein. En jij kan de ruitens 
niet inspelen zonder een ruitenslag weg te geven. 

 

Met een dummy als deze is het zinloos om te gaan signaleren of je wel of niet wilt dat 
partner verder gaat met de hartens. Want ook partner ziet dat harten doorspelen 
goed is voor een aftroever in de dummy. Dit is een situatie waarop je eveneens 
Lavinthal of Revolving Discards kunt spelen. Speel je Lavinthal, dan speel je ♥9 bij 
op ♥A (vraagt om voortzetting in de hoogste van de twee overige bijkleuren, ruiten 
dus). De Revolvingers spelen nu juist een láge harten bij, ♥5. Want zij vragen 
daarmee naar de aangrenzende lagere bijkleur. 

 

Ik kan geen voorkeur uitspreken voor een van deze twee signaleermethodieken. Ik 
heb ze beide gespeeld, en allebei met succes. Belangrijkst is dat jij en je partner 
dezelfde methode toepassen…  
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41. Bied- en speelmeting 
 

Op 24 oktober heb ik het bied- en afspeelvraagstuk van deze aflevering al aan jullie 
voorgelegd. Als je daar nog niet mee hebt gestoeid, kun je nu jouw antwoorden 
vaststellen. Ik begin per vraagstuk met een overzicht van de ingezonden 
antwoorden. Daarna kijken we met z’n allen. Uit de antwoorden bleek dat de 
vraagstukken een hoge moeilijkheidsgraad hebben. Ook uit het aantal antwoorden 
zou je dat kunnen afleiden; slechts tien lezers dorsten hun voorkeuren aan te geven.  

 

  

Biedvraag 

 

Zuid/NZ kwetsbaar 

West Noord Oost Zuid 

 --   --  -- 1SA 

pas 2♣ 3♦ ??? 

 

2♣ vraagt naar zuids hoge 4-kaart(en) 

3♦ is verdedigend; zwak met minstens 7-kaart ruiten 

 

Wat bied je met deze zuidhand na oosts 3♦? 

♠ H V 7 4 

♥ V B 9 8 

♦ 8 4 

♣ A H V 
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Biedvraag 

 

Zuid/NZ kwetsbaar 

West Noord Oost Zuid 

 --   --  -- 1SA 

pas 2♣ 3♦ ??? 

 

2♣ vraagt naar zuids hoge 4-kaart(en) 

3♦ is verdedigend; zwak met minstens 7-kaart ruiten 

 

Wat bied je met deze zuidhand na oosts 3♦? 

♠ H V 7 4 

♥ V B 9 8 

♦ 8 4 

♣ A H V 

 

De antwoorden van de (tien) inzenders 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Pas doublet 3H 4R 4H

B-spelers
A-spelers
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Niemand van de spelers die zich C-speler voelen, reageerde. Geen enkele A-speler 
koos voor Pas of Doublet. Geen van de B-spelers koos voor 4♦ of 4♥. Het meest 
duidelijk bod, 4♦, werd door slechts twee A-spelers gekozen. 

 

Even met z’n allen 

Als partners 2♣ minstens 8 punten belooft, met minstens één hoge 4-kaart, staat 
voor jou één ding vast: het eindcontract moet 4♥ of 4♠ zijn. Die zekerheid maakt een 
strafdoublet op 3♦ - vooral door de ongunstige kwetsbaarheid – uiterst 
onaantrekkelijk. OW moeten minstens 4 down (800 punten) om meer te verdienen 
dan de 620 die 4♥/♠ oplevert. 3♦ -3 levert slechts 500 punten op. 

 

Een van de belangrijkste biedvuistregels is: maak het je partner zo gemakkelijk 
mogelijk! We lopen enkele alternatieven door. 

 ‘Pas’ kan een groot probleem bij partner leggen. Hij zou kunnen denken dat je 
geen hoge 4-kaart hebt met een minimale hand. 

 3♥ kan partner ook voor problemen plaatsen; zelfs als hij een 4-kaart harten 
heeft maar minimaal is. Moet hij met acht punten 4♥ uitbieden als jij er vijftien kunt 
hebben? En met acht punten en alleen een 4-kaart schoppen heeft hij eveneens een 
probleem, vooral als hij geen ruitenopvang heeft. Overigens kan het probleem dan 
van tijdelijke aard zijn, mits hij niet past... Want wat hij na 3♥ ook biedt, de 
sansopener kan het rechtzetten. Zowel na 3SA als 3♠ biedt de opener 4♠! Daar zit 
slechts één nadeel aan: een uitkomst van west door noords mogelijke ♦H! Bij een 
ruitenuitkomst van oost levert dat al meteen een extra slag op. Maar… ook met een 
heel sterke hand –  een hand waarmee noord een slem in schoppen niet uitsluit – 
leidt het 3♥-bod tot problemen. Hij kan namelijk na 3♥ nog geen initiatief nemen 
omdat hij niets weet over je schoppenbezit.  

3SA bieden na oosts 3♦ is eveneens heel onaantrekkelijk. Het zal je maar 
gebeuren dat ook noord geen ruitenopvang heeft. Hij zal in ieder geval niet twee 
hoge 4-kaarten bij je verwachten, en wél een opvang in ruiten. 

4♥, je laagste hoge 4-kaart, kan tot misverstanden leiden als noord alleen een 
4-kaart schoppen heeft. Hij zou bang kunnen zijn dat je naast je vierkaart harten 
slechts twee of drie schoppens hebt. En, net als na het 3♥-antwoord, heeft noord 
een onoverkomelijk probleem als hij op zoek is naar een slem in schoppen. 
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Er is één bod waarmee je het partner enorm gemakkelijk maakt: 4♦! Ook als je daar 
niet eerder met je partner over sprak, zal hij beslist uitsluiten dat jij, met een 7-kaart 
tegen bij oost, een ruitencontract wilt spelen. Eveneens zal hij niet verwachten dat je 
4♦ zegt om een ruitendekking aan te geven, en op zoek bent naar een sanscontract. 
In dat geval had je meteen 3SA geboden. 4♦ kan daardoor maar één ding 
betekenen: partner, ik heb beide hoge 4-kaarten; kies maar! En dat zal noord dan 
ook zeker doen. Met een hand die slem niet uitsluit, heeft hij nog alle ruimte voor 
nader onderzoek. 
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Speelvraag 

♠ A H 5 3 

♥ B 5 2 

♦ A 5 3 

♣ 6 4 2 

 

♠ 6 4 

♥ A H 8 3 

♦ H V 4 2 

♣ A V 7 

 

Hoe probeer je 3SA te maken? West start met ♠V. 

Je telt acht vaste slagen.  

Ik heb slechts twee vraagjes… 

 

1. In welke kleur probeer je het eerst de negende slag te creëren en in welke 
kleur het laatst als alle voorgaande pogingen mislukken? 

2. Welke ruitenhonneur speel je waarschijnlijk het eerst?  
 

Een prachtig spel waarop ook de meeste A-spelers niet alle kansen wisten te 
benutten. Maak eerst je speelplan zoals je dat aan tafel ook zou doen. Op het 
volgende blad kijken we samen. 
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♠ A H 5 3 

♥ B 5 2 

♦ A 5 3 

♣ 6 4 2 

 

♠ 6 4 

♥ A H 8 3 

♦ H V 4 2 

♣ A V 7 

 

West start met ♠V tegen jouw 3SA. 

 

We beginnen met het tellen van de vaste slagen, de slagen dus die je kunt maken 
zonder eerst van slag te hoeven. Dat zijn er acht: ♠AH, ♥AH, ♦AHV en ♣A. 

Tweede stap is een onderzoek naar mogelijkheden voor de noodzakelijke negende 
slag. En die zijn er legio! Welke mogelijkheden zie je? 
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♠ A H 5 3 

♥ B 5 2 

♦ A 5 3 

♣ 6 4 2 

 

♠ 6 4 

♥ A H 8 3 

♦ H V 4 2 

♣ A V 7 

 

West start met ♠V tegen jouw 3SA. 

 

Er zijn vijf mogelijkheden op een extra slag… Je mag nog even zoeken als je er 
minder vond; onderaan dit blad geef ik die van mij… 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Geslaagde snit op ♣H waardoor ♣V de negende slag maakt. 
2. De ontbrekende ruitens 3-3; zuids vierde ruiten maakt een slag. 
3. ♥V-sec bij oost of west, valt onder ♥A, waardoor ♥B een slag maakt. 
4. ♥V bij west. Door na ♥A de hartens vanuit zuid naar ♥B te spelen, maakt ♥B 

een slag, ook als west vier- of vijfmaal ♥V heeft. 
5. De ontbrekende hartens 3-3; zuids vierde harten brengt het contract thuis. 
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Vijf kansen dus op een negende slag. De kunst van dit spel is om zó te spelen, dat je 
alleen down gaat als álle kansen mislukken. Ga je down terwijl ♣H gunstig zit, óf ♥V 
bij west, of de hartens 3-3, dan heb je het niet helemaal goed gedaan. 

 

Probeer na te gaan of je met het speelplan dat je al in je hoofd had alle kansen 
meeneemt. Ga ervan uit dat als je van slag gaat, OW schoppen naspelen, én dat de 
ontbrekende schoppens 5-2 zitten. OW zullen dus drie schoppenslagen maken als 
ze de kans krijgen. 

 

Op het volgende blad denken we hardop over de voorwaarde waaraan de ideale 
volgorde moet voldoen. 
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♠ A H 5 3 

♥ B 5 2 

♦ A 5 3 

♣ 6 4 2 

 

♠ 6 4 

♥ A H 8 3 

♦ H V 4 2 

♣ A V 7 

 

West start met ♠V tegen jouw 3SA. 

 

Je hebt twéé soorten extra te ontwikkelen slagen. Extra slagen die je maakt zónder 
van slag te hoeven als de kaarten zitten zoals je hoopt  (zoals de ruitens 3-3, ♥V-
sec en ♣H bij oost), en slagen die je alleen kunt maken door eerst een slag weg te 
geven (zoals ♥V bij west, of de ontbrekende hartens 3-3).  

 

Als je in alle kleuren nog opvang hebt, en het dus geen fatale gevolgen heeft als de 
tegenstander aan slag komt, kun je met een veilig gevoel mikken op de slagen 
waarbij je de tegenstanders vooraf een slag moet gunnen.  

 

Deze waarheid betekent dat je moet beginnen met de hartenkleur! Als de hartens 3-3 
zitten, maak je de vierde hartenslag, maar niet voordat OW een hartenslag hebben 
gemaakt. Begin met kleine harten naar ♥A (je hoopt op ♥V sec). Dan vanuit zuid een 
lage harten naar ♥B. Hoopt op ♥V bij west. Het maakt dan niet uit hoeveel hartens 
de vrouw om zich heeft verzameld, ♥B maakt een slag. Neemt oost ♥B, en speelt 
die schoppen na, dan is daarmee onze laatste schoppendekking van tafel.  

Dan is het zaak om over te stappen op de kansen waarbij we niet van slag hoeven. 
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We beginnen met ♥H. Zitten de hartens 3-3, dan zorgt zuids laatste harten voor de 
negende slag. Let op als oost of west niet bekent of die niet per ongeluk een ruitje 
bijspeelt… 

Als de hartens niet 3-3 zitten gaan we af op de ruitens. In tegenstelling tot wat we 
gewend zijn: eerst de honneur aan de kant waar de minste ruitens zitten, beginnen 
we met ♦HV! Pas daarna steken we over naar ♦A. Op dát moment weten we of alle 
ruitens zijn gevallen. Zo niet, dan kunnen we ons richten op ons laatste redmiddel, de 
snit op klaverheer. Zaten de ruitens wél 3-3, dan hoeven we niet op klaverheer te 
snijden. We steken dan over naar ♣A om zuids laatste ruiten binnen te slepen. 
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42. Pakken of zakken? 
 

(Veel te) vaak vel je al met de eerste kaart van de blinde je vonnis. Deze aflevering is 
niets anders dan een eenvoudig testje om na te gaan hoe gemakkelijk je jezelf al in 
de eerste slag de das om doet. 

Voor het overzicht geef ik alleen de kleur waarin wordt uitgekomen. 

Je speelt als zuid een sanscontract. West komt uit. Er is geen lek in een andere 
kleur; je kunt de uitkomstkleur daardoor optimaal behandelen. 

Spel 1 

 ♥ B 2 

Start 

♥5  

 

 ♥ V 4 3 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit 
b. ♥2 
c. ♥B 

 

Spel 2 

 ♥ A 10 2 

Start 

♥9  

 ♥ B 7 4 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit 
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b. ♥2 
c. ♥10 
d. ♥A 
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Spel 3 

 ♥ V 2 

Start 

♥6  

 ♥ A 9 3 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit 
b. ♥2 
c. ♥V 

 

 

Spel 4 

 ♥ A 2 

Start 

♥6  

 ♥ V B 3 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit 
b. ♥2 
c. ♥A 

 

 

Heb je je vier keuzes bepaald? Ga dan naar het volgende blad. 
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De antwoorden 

 

Spel 1 

 ♥ B 2 

Start 

♥5  

 ♥ V 4 3 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit  
b. ♥2  
c. ♥B  

 

Een bekend speelfiguur. Je bent alleen zeker van een hartenslag als je deze kleur 
niet zelf aanspeelt. Nu west dat doet mag je feitelijk al een hartenslag tellen, op 
voorwaarde dat je in noord ♥2 bijspeelt. Oost moet dan ♥A of ♥H spelen om te 
voorkomen dat je al meteen een hartenslag maakt. En áls oost dat doet, kan die 
andere hoge harten van OW nooit én ♥B én ♥V vangen.  

 

Leg je in de eerste slag ♥B, dan is de kans groot dat oost hoog neemt, en harten 
terugspeelt - door jouw ♥V x - naar wests ♥A/H 10. 
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Spel 2 

 ♥ A 10 2 

Start 

♥9   

 ♥ B 7 4 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit  
b. ♥2  
c. ♥10  
d. ♥A  

 

De situatie is gelijk aan de vorige. In spel 1 waren jouw ♥V en ♥B goed voor een 
zekere hartenslag door te duiken. En in dit spel ♥B en ♥10. Door ♥2 te leggen  
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Spel 3 

 ♥ V 2 

Start 

♥6  

 ♥ A 9 3 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit  
b. ♥2  
c. ♥V  

 

Met ♥H bij oost kun je ♥V nooit maken. Oost zal als een kat bij een muizenhol 
geduldig wachten tot ♥V haar neus laat zien. Toegegeven, in dat geval vangt ♥A 
♥H, maar daar heb je niet écht iets aan. ♥A had je toch wel gemaakt, en meer 
hartenslagen zul je beslist niet maken. De enige kans op twéé hartenslagen is dat 
west onder ♥H uitkomt. Leg daarom meteen ♥V. Doe je dat niet, en oost legt ♥10 of 
♥B, dan moet je wel met ♥A nemen, waarna ♥V-sec een gemakkelijke prooi wordt 
voor wests ♥H.  

Als west met een andere kleur was uitgekomen is eveneens de enige kans op 
twee hartenslagen ♥3 naar ♥V, in de hoop dat west ♥H heeft. 
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Spel 4 

 ♥ A 2 

Start 

♥6  

 ♥ V B 3 

 

Wat laat je dummy bijspelen? 

a. Maakt niet uit  
b. ♥2  
c. ♥A  

 

Met dit figuur maak je praktisch altijd twee slagen. Ongeacht waar ♥H zit. Als je 
meteen ♥A legt, zal oost of west daarna een van zuids hartenhonneurs arresteren. 
Leg je klein, en oost neemt met ♥H, dan eet daarna noords ♥A een van zuids 
plaatjes op. En als oost klein bijspeelt, pakt zuid met ♥V, is de tweede hartenslag 
voor ♥A en ontfermt OW’s ♥H zich over zuids laatste plaatje. Het enige dat van 
belang kan zijn voor de juiste speelwijze, is of je in zuid een harten-entree  wilt. Zo ja, 
dan leg je meteen ♥A! 
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43. De kunst van het snijden… 
 

Bridge is één grote smeltkroes van dilemma’s. Denk alleen al aan het dilemma van 
wel of niet snijden. En áls je dan hebt gekozen voor het snijden, wil dat beslist niet 
zeggen dat dilemmaland achter je ligt. 

 

♠ A B 8 6  

♥ 8 7 4 

♦ B 10 

♣ H V 7 3 

 

♠ V 10 7 5 3 

♥ A 6 3 

♦ A 

♣ B 10 6 2 

 

Je speelt een scherp uitgeboden 4♠. West komt uit met ♥H. 

 

1. Welke vragen stel je je vooraf? 
 

2. Wat zijn je antwoorden daarop? 
 

3. Hoe begin je met de troefkleur? 
a. Met het voorspelen van ♠V of ♠10; als ♠H niet verschijnt leg ik in 

noord laag. 
b. Met het voorspelen van ♠7; ik leg in noord ♠6 als west ook klein 

bijspeelt. 
c. Ik begin met ♠3 en snijd op ♠H door ♠B te leggen.  
d. Speelwijze a en c zijn even goed/verkeerd. 
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Je hebt je besluiten genomen? Kijk dan op het volgende blad! 
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♠ A B 8 6  

♥ 8 7 4 

♦ B 10 

♣ H V 7 3 

 

♠ V 10 7 5 3 

♥ A 6 3 

♦ A 

♣ B 10 6 2 

 

Je speelt een scherp uitgeboden 4♠. West komt uit met ♥H. 

 

1. Welke vragen stel je je vooraf? 
 

2. Wat zijn je antwoorden daarop? 
 

3. Hoe begin je met de troefkleur? 
a. Met het voorspelen van ♠V of ♠10; als ♠H niet verschijnt leg ik in 

noord laag. 
b. Met het voorspelen van ♠7; ik leg in noord ♠6 als west ook klein 

bijspeelt. 
c. Ik begin met ♠3 en snijd op ♠H door ♠B te leggen. 
d. Speelwijze a en c zijn even goed/verkeerd. 
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Antwoorden 

1. Het is een troefcontract; dat betekent dat de eerste vraag is die je je stelt: hoeveel 
en welke slagen dreig ik te verliezen? Dat klinkt logisch en eenvoudig, maar als je 
niet met een vast patroon naar je verliezers zoekt, zie je gemakkelijk door de bomen 
het bos niet meer.  

 

Tip 

Zoek naar de verliesslagen vanuit de hand waarin je de meeste troefkaarten hebt! 
Dat zal meestal de hand van de leider zijn. Alleen na een SA-opening en transfers 
zitten de meeste troeven in de hand van de dummy en kijk je vanaf díé hand. 

 

In dit spel zitten de meeste troefkaarten in de zuidhand, dus kijken we vanuit zuid. 

 

Je telt dan één klaververliezer; géén ruitenverliezer (!), twee hartenverliezers en 
mogelijk één schoppenverliezer, namelijk als we ♠H niet weten te vangen. 

 

Je tweede vraag luidt: hoe probeer ik verliezers te voorkomen? En ook die vraag 
beantwoord je het gemakkelijkst door te kijken vanuit de hand met de meeste 
troeven. Het afgeven van klaveraas is niet te voorkomen. Ook zuids twee 
hartenverliezers zijn helaas nergens op weg te werken. Dat zijn dus al drie vaste 
slagen. Met andere woorden, we mogen geen slag verliezen in de schoppens, ♠H 
móét goed zitten. 

 

Rijst vraag 3, hoe moeten we de schoppenkleur aanspelen om de kans op géén 
verliezer zo groot mogelijk te maken? 

 

Controleer desgewenst nog even je reeds genomen besluit. Op het volgende blad 
geef ik die van mij. 
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♠ A B 8 6  

♥ 8 7 4 

♦ B 10 

♣ H V 7 3 

 

♠ V 10 7 5 3 

♥ A 6 3 

♦ A 

♣ B 10 6 2 

 

Je speelt een scherp uitgeboden 4♠. West komt uit met ♥H. 

 

Hoe begin je met de troefkleur? 

a. Met het voorspelen van ♠V of ♠10; als ♠H niet verschijnt leg ik in 
noord laag. 

b. Met het voorspelen van ♠7; ik leg in noord ♠6 als west ook klein 
bijspeelt. 

c. Ik begin met ♠3 en snijd op ♠H door ♠B te leggen. 
 

d. Speelwijze a en c zijn even goed/verkeerd. 
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Antwoord 

Je hebt je keus gemaakt. Voordat ik mijn aanpak vertel, zal ik hardop denken hoe ik 
tot die aanpak kwam.  

 

Ik mis ♠H 9 3 2.  

Als west ♠H heeft, maak ik mijn contract als ik over west snijd.  

Als oost ♠H heeft, kan ik mijn contract alleen maken als oost naast ♠H geen andere 
schoppens heeft en ik ♠A meteen sla. In dat geval moeten de schoppens dus 3-1 
zitten. Als de schoppens 3-1 zitten, is de kans dat ♠H bij de driekaart zit driekeer 
groter dan bij de éénkaart. Dus is snijden driemaal kansrijker dan ♠A slaan! 

 

Als west ♠H x heeft en oost dus ♠ 9 x, verlies ik een schoppenslag als ik voor 
speelwijze b kies. Oost maakt dan ♠9. Speelwijze a en c leiden beide tot succes.  

 

Met ♠H 9 x bij west is er ook geen verschil tussen de speelwijzen a en c, op 
voorwaarde dat als je begon met ♠3 naar ♠B, je in de tweede schoppenslag ♠V of 
♠10 moet voorspelen!!! Zou je dan namelijk weer een lage schoppen voorspelen, 
dan kan west met ♠9 ♠A uit z’n stal trekken, waardoor wests ♠H later de eer zal 
grijpen om het contract down te spelen. 

 

Ja, ik ben nobel, je mag je voorgenomen keus nu nog wijzigen… 
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♠ A B 8 6  

♥ 8 7 4 

♦ B 10 

♣ H V 7 3 

 

♠ V 10 7 5 3 

♥ A 6 3 

♦ A 

♣ B 10 6 2 

 

Je speelt een scherp uitgeboden 4♠. West komt uit met ♥H. 

 

Hoe begin je met de troefkleur? 

a. Met het voorspelen van ♠V of ♠10; als ♠H niet verschijnt leg ik 
in noord laag. 

b. Met het voorspelen van ♠7; ik leg in noord ♠6 als west ook klein 
bijspeelt. 

c. Ik begin met ♠3 en snijd op ♠H door ♠B te leggen. 
d. Speelwijze a en c zijn even goed/verkeerd. 

 

Het is ook mogelijk dat de ontbrekende vier schoppens alle vier bij west zitten. 

 

♠ A B 8 6  

 

♠ H 9 3 2   

 

♠ V 10 7 5 3 
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Nu maakt het wel degelijk verschil of je een hoge schoppen voorspeelt (a) of een 
lage naar ♠B. Want… als je een lage schoppen voorspeelt naar ♠B (west dook), is 
de situatie: 

 

♠ A 8 6 

 

♠ H 9 3    

 

♠ V 10 7 5  

 

En je ziet het waarschijnlijk al, west zal nu altijd een schoppenslag maken. ♠V zal 
west met ♠H dekken, voor noords ♠A. Waarna west nog ♠9 3 heeft achter zuids 
♠10 x x. 

En vanuit zuid een lage schoppen na, kan west pareren met het leggen van ♠9. 

 

Ook speelwijze c moeten we dus afkeuren! En daarmee verdwijnt automatisch keuze 
d! Winnend, ook met alle ontbrekende schoppens bij west is aanpak a. Meteen een 
hoge schoppen voor. Kijk mee. 
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♠ A B 8 6  

 

♠ H 9 3 2   

 

♠ V 10 7 5 3 

 

Als west dekt, ontstaat de situatie: 

 

♠ B 8 6  

 

♠ 9 3 2   

 

♠ 10 7 5 3 

 

Oost bekende de eerste schoppenslag niet, dus weet zuid dat hij veilig laag kan 
snijden. ♠7 voor, en west mag alleen maar kiezen in welke slag hij zijn ♠9 
weggeeft… 

 

Als west de eerste schoppenslag zou duiken, houden we dit figuur over:  

 

♠ A B 8  

 

♠ H 9 3   

 

♠ 10 7 5 3 
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Wederom bekende oost niet, waardoor wests bezit helder op de glasplaat ligt. Vanuit 
zuid een lage schoppen voor, waarbij noords ♠A B geduldig hun ‘mannetje’ in de 
gaten houden. ♠A weet zich verzekerd van ♠H en ♠B kan zijn servet al omdoen voor 
het verorberen van ♠9… 
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44. Thuisbridge van Krol 
 

Vergeet even de titel van deze aflevering, daar kom ik zo op terug. Eerst even lekker 
kaarten! Ik schep drie gerechten op je bord: een biedvraagstuk, een tegenspelvraag 
en een speelplan. 

 

Biedvraag 

West Oost Oosthand 

1♦ 1♠ ♠ H 6 5 2 

1SA ?? ♥ H 9 7 

♦ H V 5 

♣ 8 7 6 

Wat is je rebid met deze oosthand? 

a. pas 
b. 2SA 
c. 3SA 
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Tegenspelvraag 

Na 1♦ - 1♠ belandden NZ in een sanscontract. 

Partner west komt uit met ♣B. 

  Dummy 

♠ H 6 5 2  

♥ H 9 7 

♦ H V 5 

♣ 8 7 6 

Uitkomst West  Oost 

♣B    ♠ V 3 

♥ A B 5 4 

♦ 9 8 7 4 2 

♣ H 2 

Hoe ga je als oostspeler om met deze klaverenuitkomst? 

a. ik duik met ♣2 
b. Ik dek met ♣H 
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Speelplan 

♠ H 6 5 2 

♥ H 9 7 

♦ H V 5 

♣ 8 7 6 

 

♠ B 10 7 

♥ V 10 6 

♦ A B 10 3 

♣ A V 5 

 

Je speelt sans; west komt uit met ♣B. 

 

Hoe ga je met deze uitkomst om als oost duikt en als oost dekt? 

 

Als oost duikt: 

a. duik ik ook 
b. neem ik met ♣V 

 

Als oost dekt met ♣H: 

a. duik ik met ♣5 
b. neem ik met ♣A 

 

Heb je je keuzes gemaakt? Ga dan naar het volgende blad. 
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Er is een nieuw bridgeboek uit: Bridgedrives om thuis te spelen 

Op zich is dit niets nieuws; zeer bekend zijn de boeken van Rijk van der Krol. Nadat 
de vier thuisspelers hun handen hebben uitgesorteerd spelen ze thuis op 
wedstrijdbasis. Bij elk spel zit namelijk een overzicht met de scores en punten die 
elke score oplevert.  

Maar vooral voor de bridger die zichzelf nog graag ontwikkelt, voegt dit nieuwe boek 
iets heel belangrijks toe. Namelijk een stukje gedegen commentaar over het bieden 
en het tegen- en uitspel. Geen luxe, omdat het vrijwel ondenkbaar is dat zonder enig 
commentaar vier bridgers overgaan naar het volgende spel. Vooral als er sprake is 
van verschil in opvatting kan het nuttig zijn om even tegen de visie van Bep Vriend 
en Anton Maas aan te leunen.  

In het boek staan liefst 112 spellen, verdeeld in zeven groepen van zestien. 

En de drie vraagstukken van deze aflevering zitten in één van die 112 spellen. 

Hieronder staat de link die naar de webpagina van Bridgedrives om thuis te spelen 
leidt: 

 http://www.tirionuitgevers.nl/detail.asp?item=904390676x 

De spellen zijn niet op moeilijkheidsgraad of niveau geselecteerd: het zijn normale 
spellen. De spellen met bijbehorend commentaar en de tips zijn geschikt voor de 
gevorderde alsook de minder geroutineerde thuisbridgers. 

De spellen zijn gespeeld op StepBridge, de internetclub van de Nederlandse 
Bridgebond. Deze club bestaat uit bridgers van allerlei niveaus. De scorekaart geeft 
daardoor een goed beeld van het niveau van de Nederlandse bridgepopulatie.  

Mocht je dus nog geen sinterklaascadeau weten, dit boekje kost €14,98, dus € 15,- 
als je contant betaalt en de betreffende winkel afrondt… 

Dan nu het antwoord op de drie vraagstukken. Daarvoor gaan we naar de pagina die 
Rijk van der Krol mij toezond. Voor de leesbaarheid van de vraagstukken heb ik wat 
geschoven met de windrichtingen. Op de juistheid van je antwoorden kan dat geen 
enkele invloed hebben. Ik geef met genoegen het woord aan Bep en Anton. 

 

http://www.tirionuitgevers.nl/detail.asp?item=904390676x�
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  DRIVE 4 – SPEL 3  
 

Z/OW ♠ A 9 8 4           
♥ 8 3 2            
♦ 6              
♣ B 10 9 4 3         

 
♠ B 10 7       
♥ V 10 6       
♦ A B 10 3      
♣ A V 5        

       N 
W       O  
        Z         

♠ H 6 5 2       
♥ H 9 7        
♦ H V 5        
♣ 8 7 6        

 
 ♠ V 3             

♥ A B 5 4           
♦ 9 8 7 4 2          
♣ H 2             

  Biedverloop 

West Noord Oost Zuid 
   pas 
1♦ pas 1♠ pas 
1SA pas pas pas 
    
    
    

 

De 1SA herbieding geeft 12-14 punten 
en een SA verdeling aan. Wat doet oost 
met elf punten? Normaliter inviteer je 
voor de manche. Door de slechte 
verdeling (4333) en weinig 
middenkaarten is de hand een puntje 
minder waard. Wij bevelen een pas 
aan. 
 
Uitkomst ♣B. Om de klaveren niet te 
laten blokkeren kan zuid het beste ♣H 
leggen. Belangrijk is dat west ♣H duikt! 
De tweede klaverenslag wordt 
genomen en ♠B loopt door naar ♠V. 
Zuid heeft nu geen klaveren meer om 
na te spelen! West maakt acht of negen 
slagen. Wordt ♣H meteen genomen dan 
spelen NZ de klaveren vrij en halen OW 
slechts zeven slagen.  
 
TIP 
Duik soms een slag om de verbinding 
bij de tegenpartij te verbreken. Dit geldt 
vooral bij SA contracten. 

 

DRIVE 4                                   SPEL 3 

Contract                  Score Percentage 

NZ OW +/- NZ NZ OW 
 3SA -4 +400 100 0 
 3♠ -2 +200 95 5 
 3SA -1 +100 76 24 
 2♦ -1 +100 76 24 
 1SA C -90 63 37 
 1SA +1 -120 58 42 
 1SA +2 -150 50 50 
 2SA +2 -180 39 61 
 3SA C -600 21 79 
 3SA +1 -630 5 95 
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Tot zover Bep en Anton. 

Waarschijnlijk vraag je je nu af wat jouw antwoorden op de drie vraagstukken 
oplevert. Welnu… Die gaan we belonen aan de hand van deze scorestaat.  

 

Biedvraag 

West Oost Oosthand 

1♦ 1♠ ♠ H 6 5 2 

1SA ?? ♥ H 9 7 

♦ H V 5 

♣ 8 7 6 

Wat is je rebid met deze oosthand? 

a. pas = 50%, ervan uitgaand dat je 3SA maakt 
b. 2SA = 50%, eveneens uitgaand van 2SA +1 
c. 3SA = 24%, uitgaand van 1 down.  

 

Tegenspelvraag 

Na 1♦ - 1♠ belandden NZ in een sanscontract. 

Partner west komt uit met ♣B. 

  Dummy 

♠ H 6 5 2  

♥ H 9 7 

♦ H V 5 

♣ 8 7 6 

Uitkomst West  Oost 

♣B    ♠ V 3 

♥ A B 5 4 

♦ 9 8 7 4 2 
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♣ H 2 

Hoe ga je als oostspeler om met deze klaverenuitkomst? 

a. ik duik met ♣2 = 21%, omdat je daarmee de leider gemakkelijk 3SA laat 
maken door het blokkeren van de klaveren.  

b. Ik dek met ♣H = 79% omdat je daarmee de kans heel groot maakt dat 3SA 
down gaat. 

 

Speelplan 

♠ H 6 5 2 

♥ H 9 7 

♦ H V 5 

♣ 8 7 6 

 

♠ B 10 7 

♥ V 10 6 

♦ A B 10 3 

♣ A V 5 

 

Je speelt sans; west komt uit met ♣B. 

Hoe ga je met deze uitkomst om als oost duikt en als oost dekt? 

Als oost duikt: 

a. duik ik ook = 50% 
b. neem ik met ♣V = 50%  
Maakt niet uit omdat oost het verkeerd doet. Je kunt nu nemen en daarna oosts 
♣H duiken! 

Als oost dekt met ♣H: 

a. duik ik met ♣5 = 50% Verstoort uitstekend de klaverencommunicatie van 
beide tegenstanders. 

b. neem ik met ♣A = 5% Hiermee zet je de deur open naar iets verschrikkelijks. 
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45. Omgaan met AHV in een 4-4-fit (1) 
 

Inleiding 

 

Laat ik het maar meteen eerlijk zeggen, in deze eerste aflevering van ‘Omgaan met 
de 4-4-fit’ komt geen enkele 4-4-fit voor!  

We richten ons eerst op de 5-4-fit met de tophonneurs AHV aan boord. Met negen 
kaarten is het namelijk een stuk gemakkelijker om optimaal om te gaan met dit 
toptrio. Als je de inhoud van deze aflevering tot je neemt en beheerst, en die kans is 
heel groot, zal de aflevering van volgende week een stuk eenvoudiger zijn! 

 

Ik leg het eerste vraagstuk op je bord. 

 

♠ A H 10 8 7 

 

♠ V 9 3 2 

 

Hoe ga je om met deze schoppenkaarten? In de bijkleuren zijn aan beide zijden 
voldoende entrees voor een optimale behandeling. 

 

a. Ik begin met ♠V. 
b. Ik begin met ♠A of ♠H. 
c. Beginnen met ♠A of ♠V is even goed/slecht 

 

Ga naar het volgende blad als je je keus hebt gemaakt.
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♠ A H 10 8 7 

 

♠ V 9 3 2 

 

a. Ik begin met ♠V. 
b. Ik begin met ♠A of ♠H. 
c. Beginnen met ♠A of ♠V is even goed/slecht 

 

Als één van de tegenstanders in de eerste slag niet bekent, zit ♠B met de drie 
andere ontbrekende schoppens tegen, en moeten we die over de tegenstander die 
wél bekende, eruit snijden. Door te beginnen met ♠A of ♠H (b), een van de ‘dubbele 
honneurs’, houden we de mogelijkheid over beide zijden te snijden. Bekennen beide 
spelers, dan is er geen probleem omdat de ontbrekende schoppens 2-2 of 3-1 zitten. 
Ze vallen dan vanzelf onder onze drie hoge plaatjes. Daarmee vallen keuze a en c 
af! 

 

We gaan naar het volgende speelfiguur. 

 

♠ A H 10 8 7 2 

 

♠ V 9 3 

 

Hoe speel je deze kleur het liefst aan?  

 

a. Ik begin met ♠V. 
b. Ik begin met ♠A of ♠H. 
c. Beginnen met ♠A of ♠V is even goed/slecht 

 

Maak je keus en fiets naar het volgende blad. 
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♠ A H 10 8 7 2 

 

♠ V 9 3 

 

a. Ik begin met ♠V. 
b. Ik begin met ♠A of ♠H. 
c. Beginnen met ♠A of ♠V is even goed/slecht 

 

Eerst ♠V spelen (a) zou ook nu onnodig fataal zijn als oost ♠Bxxx blijkt te hebben. 
Ook met deze verdeling geeft het begin van ♠A of ♠H (b) 100% zekerheid voor het 
niet afgeven van een schoppenslag. Als west niet bekent, speel je daarna ♠2 naar 
♠9! Behalve als oost 4 legt… 

 

We pakken het laatste probleem. 

 

♠ A H 8 7 6 

 

♠ V 9 3 2 

 

Hoe ga je om met deze schoppens? 

 

a. Ik begin met ♠V. 
b. Ik begin met ♠A of ♠H. 
c. Beginnen met ♠A of ♠V is even goed/slecht 

 

Op het volgende blad staat de juiste aanpak… 
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♠ A H 8 7 6 

 

♠ V 9 3 2 

a. Ik begin met ♠V. 
b. Ik begin met ♠A of ♠H. 
c. Beginnen met ♠A of ♠V is even goed/slecht 

 

Ook bosjes geroutineerde spelers gaan in dit figuur regelmatig onderuit door 
eveneens met ♠A of ♠H (b) te beginnen. Verschil met het vorige twee speelfiguren is 
namelijk dat niet alleen ♠B uithuizig is, maar ook ♠10! Als die met de twee andere 
schoppens bij oost zitten, kun je zelfs met open kaarten niet voorkomen dat oost een 
schoppenslag maakt.  

♠ A H 8 7 6 

 

♠ -   ♠ B 10 5 4 

 

♠ V 9 3 2 

♠V kan alleen ♠B óf ♠10 tegenhouden; de ander van dit tweetal heeft daarna vrije 
doorgang. Met dat zitsel hoeven we dus geen rekening te houden, er is toch geen 
kruid tegen gewassen. Maar… als alle ontbrekende schoppens bij west zitten 
hoeven we géén schoppenslag af te geven.  

♠ A H 8 7 6 

 

♠ B 10 5 4   ♠ - 

 

♠ V 9 3 2 

 

Op voorwaarde dat we beginnen met zuids ♠V (a). Als oost niet bekent, staan ♠A en 
♠H klaar om aan ♠B en ♠10 alle opvangende zorg te verlenen.
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46. Omgaan met AHV in een 4-4-fit (2) 
 

Zitten de wetten van de vorige aflevering er nog in? Nee? Lees die dan nog even 
door! Ja? Ga er dan gemakkelijk voor zitten! 

 

♠ A V 10 9 

 

♠ H 4 3 2 

 

Een heerlijke kleur. Er zijn beroerdere te bedenken… Wanneer je gewoon ♠AHV 
slaat, heb je liefst 68% kans dat je geen schoppenslag verliest. De kans dat vijf 
ontbrekende kaarten 3-2 zitten, is namelijk 68%.  

 

De ontbrekende kaarten kunnen ook 5-0 zitten. Dat is een kans van 4%.  

 

Vraag 1 

Stel dat ze inderdaad 5-0 tegen zitten, welke stelling is dan juist? 

 

Als de ontbrekende schoppens 5-0 zitten: 

a. maakt de leider altijd vier schoppenslagen als hij vóór de eerste schoppenslag 
de 5-kaart schoppen bij de juiste tegenstander verwacht. 

b. maakt de leider altijd vier schoppenslagen als hij de schoppens op de juiste 
wijze aanspeelt. 

c. heeft de leider 50% kans op het maken van vier schoppenslagen. 
d. maakt de leider alleen vier slagen als de vijf schoppens bij west zitten. 

 

Op het volgende blad gaan we verder. 
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♠ A V 10 9 

 

♠ H 4 3 2 

 

Vraag 1 

Stel dat de ontbrekende schoppens inderdaad 5-0 tegen zitten, welke stelling is dan 
juist? 

 

Als de ontbrekende schoppens 5-0 zitten: 

a. maakt de leider altijd vier schoppenslagen als hij vóór de eerste schoppenslag 
de 5-kaart schoppen bij de juiste tegenstander verwacht. 

b. maakt de leider altijd vier schoppenslagen als hij de schoppens op de juiste 
wijze aanspeelt. 

c. heeft de leider 50% kans op het maken van vier schoppenslagen. 
d. maakt de leider alleen vier slagen als de vijf schoppens bij west zitten. 

 

Antwoord 

Het voordeel van de 5-0-verdeling is dat al meteen in de eerste slag een van de 
tegenspelers niet bekent. Meteen is dan duidelijk waar ♠B zit. Zit die bij west? Dan 
speel je vanuit zuid een lage schoppen voor naar ♠10. Renonceerde west, en heeft 
dus oost alle nog ontbrekende schoppens, dan snijd je over oost door ♠9 na te 
spelen. Deze beide snijrichtingen zijn alleen mogelijk als je de eerste slag begon met 
♠A (of ♠V). Stelling b, de juiste speelwijze, is het enige goede antwoord.. 

 

Samenvattend, zowel de 3-2-zitsels (68%) als de 5-0-zitsels (4%) hoeven ons geen 
slag te kosten. 72% kans dus op vier schoppenslagen. Klinkt leuk. Blijven over de 4-
1-verdelingen. Toch nog altijd goed voor 28%. Méér dan één op vier. 

 

Het grote nadeel van de 4-1-verdelingen is dat in de eerste slag beide tegenstanders 
bekennen. Dan kúnnen de resterende drie kaarten daarna nog steeds 2-1 zitten of  

3-0.  
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♠ A V 10 9     ♠ A V 10 9 

♠ B 8 6 5   ♠ 7  ♠7   ♠ B 8 6 5  

♠ H 4 3 2     ♠ H 4 3 2 

 

Wat na ♠A?  ♠H is goed    Maar met de overige  

als west de ontbrekende     schoppens bij oost, zou 

schoppens heeft.     ♠V na ♠A winnend zijn. 

 

Vraag 2 

Hoe moeten we verder na ♠A, als beide tegenstanders bekennen? 

 

a. De juiste voortzetting kunnen we alleen vaststellen aan de hand van het 
biedverloop, de uitkomst, het tegenspel in voorgaande slagen of de 
bijgespeelde kaart. 

b. Ook zonder enige aanwijzing is er een speelwijze waarmee we ons wapenen 
tegen elk 4-1-zitsel. 

 

 

We gaan verder op blad 3. 
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♠ A V 10 9 

 

♠ H 4 3 2 

 

Hoe moeten we verder na ♠A, als beide tegenstanders bekennen? 

 

a. De juiste voortzetting kunnen we alleen vaststellen aan de hand van het 
biedverloop, de uitkomst, het tegenspel in voorgaande slagen of de 
bijgespeelde kaart. 

b. Ook zonder enige aanwijzing is er een speelwijze waarmee we ons wapenen 
tegen elk 4-1-zitsel. 

 

Antwoord vraag 2 

Helaas, er is geen speelwijze waarmee we ons kunnen wapenen tegen elk 4-1-zitsel 
als we niet weten waar die vierkaart zit. Antwoord a is dus correct.. 

 

Nu klinkt dat misschien logisch, maar hoe gemakkelijk vangen we dit soort signalen 
op? 

We besluiten deze aflevering daarom met een nummertje signalen oppikken. De 
vraag is dus telkens: áls de schoppens 4-1 zitten, wélke tegenstander heeft dan die 
4-kaart schoppen? 
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Vraag 3 

Welke vijf tegenstanders (OW) kúnnen een 4-kaart schoppen hebben? 

 

A. West   Noord  Oost  Zuid 

 3♦  doublet pas  3♠ 

 pas  4♠  allen passen 

 

B. 1♥  doublet 1SA  2♠ 

 allen passen 

 

C. --  --  --  1♦ 

 doublet 1♥  pas  1♠ 

 pas  2♠  allen passen 

 

D. --  --  2SA*  pas 

 pas  doublet pas  3♠ 

 pas  4♠  allen passen 

 *2SA = unusual, minstens een 5-kaart in beide lage kleuren. 

 

E. 2♦ (Multi*) pas  2♥  pas 

 pas  doublet pas  2♠ 

 allen passen   

Multi: zwak met 6+kaart in hoge kleur, of sterk met andere verdelingen. 

 

Op het volgende blad staan de antwoorden. 
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Antwoord Vraag 3 

Welke vijf tegenstanders (OW) kúnnen een 4-kaart schoppen hebben? 

 

Ik geef eerst alle tegenstanders die een 4-kaart schoppen kúnnen hebben. Pas 
daarna waaróm ik dat denk.  

 

A: Oost; B: West; C: West; D: West; E: Oost 

 

Als jouw inschatting anders is, kun je nog even kritisch kijken/zoeken naar het juiste 
signaal voordat je naar mijn onderbouwing kijkt. 

 

 

A. West   Noord  Oost  Zuid 

 3♦  doublet pas  3♠ 

 pas  4♠  pas  pas 

 pas 

 

♠ A V 10 9 

 

♠ H 4 3 2 

 

Preëmptief openen met een 4-kaart in een hoge bijkleur is levensgevaarlijk. 
Als partner namelijk een 4-kaart in dezelfde hoge kleur meeneemt, schiet je 
gemakkelijk in je eigen voet met een verdedigende opening. Partner zal na 3♦ 
geen 3♠ durven bieden; groot risico dus dat je de manche in die hoge 4-kaart 
mist. Als de schoppens 4-1 zitten, zal dus oost de 4-kaart hebben.  

Na ♠A spelen we daarom ♠V. Bekent west niet, dan spelen we vanuit noord 
de schoppens door en wacht ♠H geduldig op de verschijning van oosts ♠B. 
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B.  West   Noord  Oost  Zuid 

 1♥  doublet 1SA  2♠ 

 pas  pas  pas 

 

♠ A V 10 9 

  

♠ H 4 3 2 

 

Als oost een 4-kaart schoppen had gehad, had hij die beslist laten horen. 
Wanneer de schoppens 4-1 zitten, zit de 4-kaart bij west. 

Na ♠A (♠9 naar) ♠H en een kleine schoppen na. ♠V wacht ♠B op. 

 

C. West   Noord  Oost  Zuid 

--  --  --  1♦ 

 doublet 1♥  pas  1♠ 

 pas  2♠  pas  pas 

 pas 

 

♠ A V 10 9 

  

♠ H 4 3 2 

 

Ook nu kan oost in de eerste biedronde niet weten dat schoppen de kleur is 
van NZ. Deze kleur niet bieden, ontkent hoogstwaarschijnlijk een 4-kaart 
schoppen. Met de schoppens 4-1 mag je west op de 4-kaart taxeren.  

Ook nu speel je na ♠A (naar) ♠H. 
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D. West   Noord  Oost  Zuid 

--  --  2SA*  pas 

 pas  doublet pas  3♠ 

 pas  4♠  pas  pas 

 pas 

 

*2SA = unusual, minder dan dertien punten met minstens een 5-kaart in beide 
lage kleuren. 

 

♠ A V 10 9 

  

♠ H 4 3 2 

 

Al meteen na oosts opening weet je dat oost alleen vier schoppens kan 
hebben met veertien kaarten in handen… Als de schoppens niet 3-2 zitten, 
moet west het schoppenkwartet tegen hebben. Dit is geen signaal meer maar 
een lichtkrant!  

Eerst ♠A; dan ♠H. 

 

 



bridgetraining totaal 2004 316/346 Rob Stravers 
 

 

E. West   Noord  Oost  Zuid 

2♦ (Multi) pas  2♥  pas 

 pas  doublet pas  2♠ 

 pas  pas  pas   

 

♠ A V 10 9 

  

♠ H 4 3 2 

 

Ook de zwakke variant van de multi staat geen hoge 4-kaart in een bijkleur 
toe. Om dezelfde reden als bij de normale verdedigende opening. En met ‘pas’ 
op oosts 2♥-bod is duidelijk dat west inderdaad zwak is, met een 6-kaart 
harten. Met lengte in schoppen had west op oosts 2♥ 2♠ geboden. Alleen 
oost kan de vierkaart schoppen hebben bij een 4-1-verdeling. 

  Begin met ♠A, ♠V en ♠10. ♠H doet de rest… 
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47. Omgaan met AHV in een 4-4-fit (3) 
 

In deze laatste aflevering van de 4-4-fit leg ik drie speelfiguren voor. Als je de inhoud 
van de voorgaande twee afleveringen hebt doorgespit en begreep, maak je een grote 
kans om nu de maximale score te behalen. Mocht je er helemaal niets van bakken, 
treur dan niet; echt gemakkelijk zijn deze figuren namelijk niet. 

 

Speelfiguur 1 

♠ A V 10 5 

 

♠ H 7 6 4 

 

Hoe speel je deze schoppenkleur aan? Zuid is aan slag. In de bijkleuren heb je géén 
entrees om de schoppens optimaal te exploiteren. 

a. Eerst ♠4 naar ♠A; als oost en west bekennen, ♠V na. 
b. Eerst ♠4 naar ♠A; als oost en west bekennen, ♠5 naar ♠H. 
c. Eerst ♠H; als oost en west bekennen, ♠4 naar ♠10. 
d. Eerst ♠H; als oost en west bekennen, ♠4 naar ♠A. 

 

Speelfiguur 2 

♠ A V 10 5 

 

♠ H 8 7 6 

 

Een minimaal verschil met speelfiguur 2. Zuid is aan slag. In de bijkleuren heb je 
géén entrees om de schoppens optimaal te exploiteren. Hoe ga je om met de 
schoppens? 

a. Eerst ♠6 naar ♠A; als oost en west laag bijspelen, ♠V na. 
b. Eerst ♠6 naar ♠A; als west ♠9 bijspeelt en oost laag, ♠5 naar ♠H. 
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c. Eerst ♠6 naar ♠A; als west ♠9 bijspeelt en oost laag, ♠V na. 
d. Eerst ♠H; als oost en west laag bijspelen, ♠6 naar ♠A. 
e. Eerst ♠H; als west ♠9 bijspeelt en oost laag, ♠6 naar ♠V. 
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Speelfiguur 3 

♠ A V 9 2 

 

♠ H 5 4 3 

 

Nu hebben we in de bijkleuren wél voldoende entrees voor een optimale behandeling 
van de schoppenkleur. Hoe zien je eerste schoppenslagen eruit? 

 

a. Eerst ♠H, als oost en west bekennen, ♠3 naar ♠A. 
b. Eerst ♠A, als oost en west bekennen, ♠2 naar ♠H. 

 

 

 

Heb je je drie keuzes bepaald? Ga dan naar het volgende blad. 
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De antwoorden 

 

Speelfiguur 1 

♠ A V 10 5 

 

♠ H 7 6 4 

 

Hoe speel je deze kleur aan? Zuid is aan slag. In de bijkleuren heb je géén entrees 
om de schoppens optimaal te exploiteren. 

 

a. Eerst ♠4 naar ♠A; als oost en west bekennen, ♠V na. 
b. Eerst ♠4 naar ♠A; als oost en west bekennen, ♠5 naar ♠H. 
c. Eerst ♠H; als oost en west bekennen, ♠4 naar ♠10. 
d. Eerst ♠H; als oost en west bekennen, ♠4 naar ♠A. 

 

De kans op een 3-2 zitsel is (gelukkig) veel groter dan op een 4-1-zitsel. Dat betekent 
dat we alleen snijden als de 4-1-verdeling vaststaat.  

 Als oost een vierkaart tegen heeft met ♠B, kunnen we niet voorkomen dat 
oost een schoppenslag maakt. Zelfs niet met open kaarten. ♠10 voor lijkt misschien 
leuk, maar oost zal dekken, waarna zijn ♠8 of ♠9 goed is voor een schoppenslag.  

 We kunnen ons dus alleen wapenen tegen een schoppenkwartet bij wést. Dat 
weten we pas ná de tweede schoppenslag. Daarom moeten we na de tweede 
schoppenslag in zuid zijn (b). Als oost dan in de tweede schoppenslag niet bekende, 
kan met een heel veilig gevoel vanuit zuid over west op ♠B worden gesneden. 
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Speelfiguur 2 

♠ A V 10 5 

 

♠ H 8 7 6 

 

Een minimaal verschil met speelfiguur 2. Zuid is aan slag. In de bijkleuren heb je 
géén entrees om de schoppens optimaal te exploiteren. Hoe ga je om met de 
schoppens? 

 

a. Eerst ♠6 naar ♠A; als oost en west laag bijspelen, ♠V na. 
b. Eerst ♠6 naar ♠A; als west ♠9 bijspeelt en oost laag, ♠5 naar ♠H. 
c. Eerst ♠6 naar ♠A; als west ♠9 bijspeelt en oost laag, ♠V na. 
d. Eerst ♠H; als oost en west laag bijspelen, ♠6 naar ♠A. 
e. Eerst ♠H; als west ♠9 bijspeelt en oost laag, ♠6 naar ♠V. 

 

Ook nu kun geen schoppenverliezer voorkomen met ♠B x x x bij oost. Je bent van 
plan om na ♠A, en het bekennen van OW, over te steken naar ♠H (a, d en e vallen 
af).  

 

♠ A V 10 5 

♠ B x x x    ♠ x 

♠ H 8 7 6 

 

Als oost de tweede slag niet bekent, speel je vanuit zuid een lage schoppen en snijd 
je op ♠B. 

Maar… als west in de eerste slag ♠9 bijspeelt, op ♠B na de hoogste ontbrekende 
schoppen, is de kans groot dat oost overblijft met ♠B 4 3 2 
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♠ A V 10 5 

♠ 9   ♠B x x x 

♠ H 8 7 6 

 

In dat geval is het goed om na ♠A meteen ♠V van stal te halen. Als oost daarop 
bekent, staat je succes al vast. Of west bekent, waarmee de schoppens 3-2 zaten. Of 
west bekent niet, waarna oosts ♠B eruit kan worden gesneden door vanuit noord met 
schoppen te vervolgen. 

 

Toegegeven, een slimme westspeler met ♠B 9 x x zou je kunnen misleiden met het 
bijspelen van ♠9. Want in plaats van de voor hem fatale speelwijze: ♠A; kleine 
schoppen naar ♠H, waarbij ♠B 9 kansloos is met ♠ V 10 daarachter, zet je - door de 
meteen bijgespeelde ♠9 – al je kaarten op een vierkaart schoppen bij oost. Met het 
spelen van ♠V is west dan verzekerd van een schoppenslag! Maar dat mag geen 
pijn doen. Creativiteit moet worden beloond! 
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Speelfiguur 3 

♠ A V 9 2 

 

♠ H 5 4 3 

 

Nu hebben we in de bijkleuren wél voldoende entrees voor een optimale behandeling 
van de schoppenkleur. Hoe zien je eerste schoppenslagen eruit? 

 

a. Eerst ♠H, als oost en west bekennen, ♠3 naar ♠A. 
b. Eerst ♠A, als oost en west bekennen, ♠2 naar ♠H. 

 

De juiste speelwijze is beginnen met ♠H. Als oost dan al meteen niet bekent, kunnen 
we zowel wests ♠B als ♠10 eruit snijden. Dat is uitgesloten als alle ontbrekende 
schoppens bij oost zouden zitten. Daarom moet in dit speelfiguur ♠H de dans 
openen. Als we nu zouden beginnen met ♠A, raken we onnodig een schoppenslag 
kwijt aan west als die inderdaad alle ontbrekende schoppens heeft! 

 

Stel dat oost op de eerste schoppenslag ♠B of ♠10 bijspeelt, dan spelen we een 
kleine schoppen naar ♠A. Wanneer oost dan niet bekent, steken we in een andere 
kleur over naar zuid, om vanuit zuid door wests ♠B x naar onze zorgvuldig bewaarde 
♠V 9 te spelen. 
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48. Wie is bang voor Muiderberg? 
 

Kort geleden kreeg ik toevallig drie verzoeken in één week voor het aangeven, 
uitleggen én promoten… van verdedigende handelingen. Welnu… 

 

Minder ervaren bridgers hebben een grote hekel aan storende openingen en 
tussenbiedingen van tegenstanders. Logisch ook, want verdedigende openingen 
nemen biedruimte weg, waardoor een rustige opbouw vaak wreed wordt verstoord. 
Wat minder ervaren bridgers gemakkelijk onderschatten is hun eigen vermogen om 
bijzonder irritante rookgordijnen voor hun tegenstanders op te werpen.  

Ook - ik zou haast zeggen: vooral - als je je nog niet al te sterk voelt, kun je zonder al 
te veel risico’s het volgende biedwapen aan je biedarsenaal toevoegen: ‘De 
Muiderberg’. 

 

Wat is Muiderberg? 

Een lekkere zwakke opening (6 – 11 punten) van 2♥ of 2♠, met een 5-kaart in de 
hoge openingskleur met daarnaast minstens een 4-kaart in een lage kleur.  

♠ H V 8 6 3 

♥ 8 6 4 

♦ B 10 4 2 

♣ 9 

Als je Muiderberg op je systeemkaart hebt staan, open je met deze kaart 2♠. Het wel 
of niet spelen van Muiderberg scheelt qua biedruimte dus een flinke slok op een 
borrel voor je linkertegenstander. Na de moordende opening van 2♠ heeft hij veel 
minder ruimte om zijn kracht en verdeling aan zijn partner over te brengen dan na het 
alternatief als je geen Muiderberg speelt: een ‘pasje’. Flink voordeel van je opening is 
dat je partner meteen veel weet van je kracht en verdeling. Hij weet alleen nog niet in 
welke lage kleur je vier of meer kaarten hebt. Het verdere verloop wordt dan ook door 
je partner bepaald. Als hij geen actie neemt, neem jij die zéker niet! 

Vraag is natuurlijk, wanneer moet je als partner van de opener nog iets doen, en – 
ook niet onbelangrijk – wat kún je doen? 
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Ik gooi eerst even de gereedschapsrol open. 
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Opener  

2♥/♠ 

 Partner opener  

 

- pas, minstens twee of drie kaarten mee in de openingskleur; sluit de 
manche uit. Geen interesse in een lage kleur. 

- 3♣: zwak, geen interesse in de openingskleur (waarschijnlijk renonce of 
singleton) en twee lage vierkaarten of langer; opener past met klaveren, 
biedt anders 3♦. 

- 3♦: inviterend voor de manche in de openingskleur;  met een solide 
openingskleur biedt opener 4♥/♠, anders 3♥/♠. 

- 3♥/♠: vraagt opener de manche in zijn hoge kleur te bieden met maximum 
kracht (10/11); 

 

- 4♥/♠: is eindbod, sluit slem uit. Kan met een sterke hand, maar… ook met 
een zwakke hand met aantrekkelijke verdeling; 

 

- 2SA: vraagt naar de lage kleur én naar de kracht van de opening.  
 

De antwoorden van de 2♥/♠-opener op 2SA zijn eveneens wonderschoon: 

 

- 3♣/♦: minimale opening (6/7), de geboden kleur is de tweede kleur; 
 

- 3♥/♠: maximale opening 10/11, waarbij 3♥ minstens een 4-kaart klaveren 
aangeeft en 3♠ minstens vier ruitens. 

 

Met 8/9 punten bepaal je aan de hand van je verdeling of je die als minimaal ziet 
of als maximaal. 

 

Het lijkt veel, maar… naarmate je meer de logica begrijpt, is deze opsomming 
gemakkelijker te onthouden en uit te voeren. 

 

Met behulp van de volgende toets kun je controleren of je al meteen het ijs op kunt… 
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Muiderbergtoets 
 

 

Wat open je met de volgende handen als je Muiderberg speelt? 

 

Hand 1  Hand 2  Hand 3  Hand 4  

♠ H V 8 7 3  ♠ A B 10 7 5  ♠ -   ♠ 8 7 6 

♥ B 10 9 5  ♥ 8 5 3  ♥ H V B 8 6 4 ♥ A B 10 8 5 

♦ 7 6   ♦ A H 8 2  ♦ H 8 7 6  ♦ 9  

♣ A 4   ♣ B 5 3  ♣ 5 4 2  ♣ H V 8 3 

 

Heb je je vier openingen bepaald; kijk dan op het volgende blad. 
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De vier openingen 

 

Hand 1  Hand 2  Hand 3  Hand 4  

♠ H V 8 7 3  ♠ A B 10 7 5  ♠ -   ♠ 8 7 6 

♥ B 10 9 5  ♥ 8 5 3  ♥ H V B 8 6 4 ♥ A B 10 8 5 

♦ 7 6   ♦ A H 8 2  ♦ H 8 7 6  ♦ 9  

♣ A 4   ♣ B 5 3  ♣ 5 4 2  ♣ H V 8 3 

 

Hand 1 

Pas! Geen Muiderberg, je hebt namelijk geen 4+kaart in een lage kleur. Partner 
rekent niet op een 4-kaart harten waardoor het risico ontstaat van een gemist gezond 
hartencontract. Dat geldt overigen voor elke soort verdedigende opening. Doe dat 
niet met een vierkaart in een hoge bijkleur. 

 

Hand 2 

1♠. Deze hand is te sterk voor Muiderberg (6/11). Als je toch met 2♠ opent, loop je 
het risico een kansrijke 4♠ te missen. Partner rekent immers op minder. 

 

Hand 3 

2♥. Officieel géén Muiderberg. Als je namelijk Muiderberg op je kaart hebt staan mag 
je hoge kleur geen 6-kaart zijn of langer. Sluit je ook een 6-kaart hoog niet uit, zet 
dan géén Muiderberg op je kaart! 

 

Hand 4 

2♥. Eveneens een mooie hand om Muiderberg te openen. 
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Antwoorden op de Muiderbergopening 

 

Partner opent 2♥. Wat antwoord je daarop met de volgende handen? 

 

Hand 1  Hand 2  Hand 3  

♠ H B 10 4 2  ♠ V 3   ♠ H V 2  

♥ 5 4 2  ♥ B 8 5 3  ♥ 8 2   

♦ 6 4 2  ♦ 10 8 6 5 3  ♦ A 6 4 2  

♣ 9 2   ♣ 8 3   ♣ 9 6 5 3  

 

Hand 4  Hand 5  hand 6 

♠ H 6 4  ♠ A V   ♠ A V B 2 

♥ B 6 4  ♥ 8 4   ♥ 10 9 8 7 2  

♦ A V 8 3  ♦ A H B 8 2  ♦ - 

♣ H 5 2  ♣ V 10 6 2  ♣ A H 6 4 

Je weet wat je antwoordt? Kijk dan op het volgende blad. 

 



bridgetraining totaal 2004 330/346 Rob Stravers 
 

Partner opent 2♥. Wat antwoord je daarop met de volgende handen? 

Hand 1  Hand 2  Hand 3  

♠ H B 10 4 2  ♠ V 3   ♠ H V 2  

♥ 5 4 2  ♥ B 8 5 3  ♥ 8 2   

♦ 6 4 2  ♦ 10 8 6 5 3  ♦ A 6 4 2  

♣ 9 2   ♣ 8 3   ♣ 9 6 5 3  

 

Hand 4  Hand 5  hand 6 

♠ H 6 4  ♠ A V   ♠ A V B 2 

♥ B 6 4  ♥ 8 4   ♥ 10 9 8 7 2  

♦ A V 8 3  ♦ A H B 8 2  ♦ - 

♣ H 5 2  ♣ V 10 6 2  ♣ A H 6 4 

Hand 1 

Pas! Beslist geen 2♠! Je hebt samen minstens acht hartens en maximaal acht 
schoppen (partner mag immers geen 4-kaart hebben in de hoge bijkleur).  

 

Hand 2 

Pas! Maar… bij gelijke kwetsbaarheid, en helemaal als jij niet kwetsbaar bent en de 
tegenstander wel, is het heel aantrekkelijk om meteen 4♥ te bieden! Partner heeft 
maximaal 11 punten, de tegenstanders samen dus minstens 26 én een schoppenfit, 
want partner heeft maximaal drie schoppens… 

 

Hand 3 

3♣! Geen 2SA omdat partner in het gunstigste geval 11 punten heeft. Samen twintig 
punten is niet echt leuk om 2SA te moeten maken… Helemaal niet als partner 6 
punten blijkt te hebben… De manche is uitgesloten dus speel je het liefst zo laag 
mogelijk in de beste speelsoort. Met een 4-kaart klaveren zal partner passen en 
ander zijn ruitens bieden, waarop jij past. 
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Hand 4 

Pas! Ondanks de opening mee geen manchepoging ondernemen. Partner ontkent 
openingskracht. Trek met een 4-3-3-3-verdeling standaard een punt af! 

 

Hand 5 

2SA! Deze hand is sterk genoeg om een manchepoging te ondernemen. Stel dat 
partner heel zwak antwoordt (3♣/♦), wat 6/7 punten belooft, dan zou je daarop zelfs 
nog kunnen passen. Biedt hij 3♥/♠, wat 10/11 belooft met een tweede kleur in 
respectievelijk klaveren/ruiten, dan kun je – dankzij de schoppenvork, voor 3SA 
kiezen.  

 

Hand 6 

4♥! Ongeacht of partner zes punten heeft of elf, deze verdeling schreeuwt om een 
hartencontract. Het verraderlijke zit daarbij in de mooie schoppenvierkaart. Want er 
lopen nog redelijk veel tegenstanders in het wild rond die zich niet laten wegbieden, 
zeker niet zo’n mooie schoppenkaart bij jou verwachten en daarom 4♠ ertegenaan 
gooien. Ja, en in dat geval kan een knevelverbandje in de vorm van een doublet 
redelijk heilzaam werken…  

 

Tot slot pakken we een paar biedseries. Geef aan hoe west en oost zouden moeten 
bieden als ze Muiderberg spelen. 

 

Spel 1   Spel 2    Spel 3 

West  Oost  West   Oost  West  Oost 

♠ V B 7 6 2 ♠ H 4  ♠ A H B 6 2 ♠ 10 5 4 ♠ A 10 8 6 4 ♠ B  

♥ 7 5 2 ♥ H V  ♥ H 7 3 ♥ V B 2 ♥ 7 5  ♥ H V B 10 4 

♦ 7  ♦ V 8 7 6 2 ♦ 8  ♦ 9 2  ♦ H V B 7 ♦ 10 8 

♣ H B 5 3 ♣ 8 7 6 2 ♣ 10 9 8 3 ♣ A H V 6 2 ♣ 6 3  ♣ A H B 6 3 

 

Op het volgende blad staan mijn voorstellen... 
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Spel 1   Spel 2   Spel 3 

West  Oost  West   Oost  West  Oost 

♠ V B 7 6 2 ♠ H 4  ♠ A H B 6 2 ♠ 10 5 4 ♠ A 10 8 6 4 ♠ B  

♥ 7 5 2 ♥ H V  ♥ H 7 3 ♥ V B 2 ♥ 7 5  ♥ H V B 10 4 

♦ 7  ♦ V 8 7 6 2 ♦ 8  ♦ 9 2  ♦ H V B 7 ♦ 10 8 

♣ H B 5 3 ♣ 8 7 6 2 ♣ 10 9 8 3 ♣ A H V 6 2 ♣ 6 3  ♣ A H B 6 3 

 

2♠ 3♣   2♠ 3♦   2♠ 2SA  

pas    4♠ pas   3♠ 3SA 

        pas 

 

Toelichting 

 

Spel 1 

Oost sluit de manche uit en wil maar één ding; een deelscore in noords lage kleur. 
Dat contract bereikt oost met het bieden van 3♣. Als west in plaats van klaveren 
ruiten had gehad, had west naar 3♦ gecorrigeerd.  

 

Spel 2 

Met een evenwichtige verdeling is twaalf punten niet genoeg om een manchepoging 
te ondernemen. Maar met deze prachtige verdeling, de schoppen aansluiting en de 
klaverenkaart als ideale bijkleur, is het zeker de moeite waard om (met 3♦) na te 
gaan of west een solide schoppenkleur heeft. 4♠ spreekt duidelijke taal. ♠V mag 
zelfs mis zitten, wat fataal zou zijn voor een 5♣-contract! 

 

Stel dat west 3♠ zou antwoorden, dan doet oost er goed aan om te passen. 
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Spel 3 

Een lastige, maar ik vind het misleidend als ik alleen maar handen zou uitleggen die 
precies in Muiderberg passen.  

De oosthand is in ieder geval mooi genoeg om iets te ondernemen. Daar zit wel een 
risico aan. Namelijk een 3♦-antwoord, wat een 6/7-punter zou aangeven met ruitens. 
In dat geval is er geen aantrekkelijke aansluiting. En 3SA komt dan zéker niet in 
aanmerking. Na 3♦ zou oost – als NZ niet meebieden – 3♥ kunnen proberen.  

Merk op dat deze handen ook zónder Muiderberg lastig zijn uit te bieden omdat er nu 
eenmaal wel punten zijn maar geen goede fit. Voordeel van de Muiderberg is dat de 
tegenstanders, onder de vlag van niet laten wegpiepelen, sneller geneigd zijn mee te 
bieden, waardoor jij vaker de lachende derde kunt worden. 

 

 

Epiloog 

Je mag Muiderberg zien als het tegenovergestelde van constructief. Zoals een 
zwakkere dammer er goed aan doet zoveel mogelijk stenen tegen elkaar af te ruilen 
– omdat de sterkere dammer nu eenmaal veel meer rendement uit zijn stenen haalt 
dan de zwakkere – zo is het vooral voor de minder sterke bridger verbluffend lucratief 
om biedruimte op te blazen. Je zou het in ieder geval vier weken kunnen uitproberen. 
Noteer de spelnummers waarop je Muiderberg opende, zodat je achteraf kunt zien 
wat die acties echt opleverden. 

 

Mocht je met je partner deze conventie willen uitproberen, dan wens ik je alvast heel 
veel plezier en succes. Plezier zul je zeker hebben, het succes zal snel volgen. 
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49. Na 1SA van de vijand 
 

Nee, ik zeg nog niks. Doe met de volgende vijf zuidhanden alleen maar wat je met je 
vaste partner óók zou doen. Ditmaal lichten we niet je inzicht en technisch vernuft 
door maar je biedsysteem. 

 

Jij zit zuid; Oost is gever. 

 

West Noord Oost Zuid  Zuidhand 1 

 --  -- 1SA ??  ♠ A B 4 3 

♥ H V 9 3 

♦ 4 2 

♣ H 10 8 

 

  --   -- 1SA ??  Zuidhand 2 

♠ 6 3 

♥ H V B 8 2 

♦ 8 4  

♣ A B 9 8 

 

  --   -- 1SA ??  Zuidhand 3 

♠ A B 10 9 5 4  

♥ 8 3 

♦ H V 2 

♣ 7 2 
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  --   -- 1SA ??  Zuidhand 4 

♠ H B 4 2 

♥ V B 3 

♦ A 3 2 

♣ A B 10 

 

  --   -- 1SA ??  Zuidhand 5 

     ♠ 9 6 

♥ 5 

♦ H 3 2 

♣ H V B 10 5 4 3 

 

Heb je je keuzes gemaakt? Wandel dan naar blad 2 
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Mogelijke acties.  

 

Ik zeg met nadruk, mógelijke. Want er is een scala aan biedingen na een vijandelijke 
1SA-opening. Als je nu reeds met goede resultaten je na een 1SA-opening van je 
tegenstanders in het biedgesprek mengt, raad ik je aan om op dezelfde voet door te 
gaan.  

Om een beeld te geven van de acties die ik voorstel, geef ik er per situatie een 
noordhand bij om de volledige toepassing te etaleren.  

 

West Noord Oost Zuid  Zuidhand 1  Noordhand 

 --  -- 1SA 2♣*  ♠ A B 4 3  ♠ 9 7 5 

pas 2♥ pas pas  ♥ H V 9 3  ♥ B 10 7 6 4 

pas     ♦ 4 2   ♦ 7 6 2 

♣ H 10 8  ♣ A 2 

 

Als een informatiedoublet minstens de kracht belooft van de 1SA-ondergrens, kun je 
met deze zuidhand géén informatiedoublet geven. Je hebt slechts dertien punten. 
Passen geeft ook geen prettig gevoel, want partner hoeft niet eens zoveel te hebben 
om een kansrijke 2♥ of 2♠ te spelen. Met de gegeven NZ-handen zal oosts 1SA 
hoogstwaarschijnlijk 1 down gaan op voorwaarde dat je in harten uitkomt; maar zélf 
2♥ spelen en maken levert meer op! Spreek af dat 2♣ na 1SA twee hoge 4-kaarten 
belooft, óf een 6+kaart in een lage kleur, én qua kracht onder het minimum zit van de 
1SA-opening. Opgelet! Doe dat niet op een te lichte hand als jij wél kwetsbaar bent 
en de 1SA-opener níét…  

 

Het grote voordeel van twee mogelijkheden (4-4 hoog óf één 6-kaart laag) is dat de 
partner van de 1SA-opener nog niets concreets weet. Vooral als je een lange lage 
kleur hebt, zit die partner toch met het risico dat je de hoge kleuren vervelend tegen 
hebt zitten. 

 

Jouw partner biedt zijn langste hoge kleur (of klaveren of ruiten als hij daar zélf flink 
lengte in heeft en ‘niets’ in een hoge kleur!). Alleen als je lengte klaveren of ruiten 
hebt, bied je na zijn 2♥- of -♠bod: 3♣/♦, waarmee voor partner alles duidelijk zal zijn.  
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Mocht partner de manche niet uitsluiten (kleine kans na de 1SA-opening van 15/17), 
dan vraagt hij met 2SA naar je kracht en verdeling. Met een 6+kaart in een lage kleur 
antwoord je 3♣; met twee hoge vierkaarten biedt je: 3♥ met 12,  en 4♥ met 14 
punten. Mogelijk corrigeert je partner naar een schoppencontract. Je antwoordt níét 
in schoppen, omdat je niet weet op welke kleur je partner uit is.  

Vind je de combinatie met een 6-kaart lage kleur te ingewikkeld, dan schrap je die 
mogelijkheid! 

 

 

West Noord Oost Zuid  Zuidhand 2  Noordhand 

  --   -- 1SA 2♥  

pas 3♣ pas pas  ♠ 6 3   ♠ 8 7 5 

pas     ♥ H V B 8 2  ♥ 9 3 

♦ 8 4    ♦ H V 3 2   

♣ A B 9 8  ♣ H 4 3 2 

 

Zonder nadere afspraak kun je niets anders doen dan passen en toekijken hoe OW 
samen het beste eindcontract vinden. Maar je kunt het ze met een verdeling als van 
deze zuidhand wel degelijk lastig maken. Namelijk door ook na een 1SA-opening van 
de tegenpartij (een variant op) Muiderberg te spelen (zie de aflevering van vorige 
week).  

Zuid belooft met 2♥ minder dan 13 punten, minstens vijf hartens en een 4+kaart in 
een lage kleur. Let op! Je mag deze afspraak alleen Muiderberg noemen als jouw 
2♥/♠ uitslúítend een 5-kaart belooft! Noord heeft de pech slechts een tweekaart 
harten te hebben; hij kiest liever voor een 4-4-fit in een lage kleur. Dat geeft hij aan 
met 3♣. Zuid past met een 4-kaart klaveren en had met een 4-kaart ruiten 3♦ 
geboden.  
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West Noord Oost Zuid  Zuidhand 3  Noordhand 

  --   -- 1SA 2♦  

pas 2♥ pas 2♠  ♠ A B 10 9 5 4  ♠ 7 6 

pas pas pas   ♥ 8 3   ♥ 10 5 4 

♦ H V 2  ♦ B 6 5 4 

♣ 7 2   ♣ H V 4 3 

 

 

Er zijn spelers die met 2♦ na een vijandelijke 1SA-opening een sterke hoge 6+kaart 
beloven. Partner kan na 2♦ weinig anders doen dan 2♥ bieden, waarop zuid past als 
hij lengte harten heeft en 2♠ biedt met lengte schoppen. Alternatief is om meteen 2♠ 
te bieden. Dat geeft duidelijkheid en maakt het de partner van de 1SA-opener 
lastiger om er nog in te komen.  

Voordeel van het 2♦-bod voor het aangeven van minstens een 6-kaart hoge kleur, is 
dat je dan het directe 2♠-bod als (variant op) Muiderberg kunt spelen. Dus 5+kaart 
schoppen met een lage 4+kaart en ónder de 13/14 punten. 

 

West Noord Oost Zuid     Zuidhand 4  Noordhand 

  --   -- 1SA Doublet    

pas 2♦ pas pas   ♠ H B 4 2  ♠ 5 3 

pas      ♥ V B 3  ♥ 5 2 

  ♦ A 3 2  ♦ V B 8 7 6 4 

  ♣ A B 10  ♣ 6 5 3 

 

Doublet is gangbaar omdat je kracht niet onder de minimum kracht zit van de 1SA-
opener. Vooral met dit soort evenwichtige handen, zonder lange kleur, is het 
oppassen geblazen. Partner biedt zijn langste kleur. Waarschijnlijk ga je één down. 
Maar dat mag, want met de hartenfit is 2♥ voor OW een kansrijk contract. 
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West Noord Oost Zuid  Zuidhand 5  Noordhand 

  --   -- 1SA 2♣  

2♥ 2♠ pas 3♣  ♠ 9 6   ♠ H V 4 3 

pas pas 3♥ pas  ♥ 5   ♥ B 6 2 

pas pas    ♦ H 3 2  ♦ 7 6 5 4 

♣ H V B 10 5 4 3 ♣ 8 2 

 

Als je 2♣-bod twee hoge 4-kaarten aangeeft óf een 6+kaart klaveren, dan weet je 
partner – dankzij het 2♥-bod van west – dat je in dit geval met de lengte klaveren zit! 
Tel maar uit. West moet met zijn 2♥-bod minstens een 5-kaart harten hebben (ervan 
uitgaand dat de transfers na een tussenbod vervallen). Oost belooft met 1SA 
minstens een 2-kaart harten; dan zijn er al zeven, plus de drie hartens van noord, is 
tien. Dan kan zuid geen 4-kaart harten meer hebben. Toch biedt noord 2♠ want stel 
dat zuid naast de 6-kaart klaveren vier schoppens heeft…  

Dat west zich niet liet wegbieden en zijn 5-kaart harten bood getuigt van moed. Hij 
riskeert immers een 4-kaart tegen. Een ander probleem voor OW is dat ze door het 
tussenbieden niet in alle rust – met hun negen hartens (!) kunnen aftasten of ze 
samen voldoende kracht hebben voor de manche. 

 

Samenvatting van dit pakket reacties op de 1SA-opening van de tegenpartij 

• 2♣: maximaal 14 punten (anders doublet) met twee hoge 4+kaarten óf met 
een lage 6+kaart! 

• 2♦: sterke hoge 6+kaart; eveneens maximaal 14 punten 
• 2♥/♠: minstens 5-kaart in geboden kleur, met minstens een 4-kaart in een 

lage kleur. Noem dat géén Muiderberg als je dit ook wilt doen met een hoge 6-
kaart of langer! 

• doublet: verdeelde hand, minstens zo sterk als de ondergrens van de 1SA-
opening; of sterke lange kleur met wat minder punten. 

 

Daar zóú je nog één wapen aan kunnen toevoegen: 2SA! 

Het spreekt vanzelf dat het vrijwel uitgesloten is dat je na 1SA van je 
rechtertegenstander zelf graag 2SA speelt. Dat maakt het aantrekkelijk om ook aan 
het volgbod van 2SA iets moois te verbinden. Dat zou een soort ‘ongewone sans’ 
kunnen zijn: in beide lage kleuren belooft dit 2SA-bod minstens een 5-kaart! Door die 
grillige verdeling mag het puntenbezit rond de 11/12 punten liggen. 
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De moraal van dit verhaal 

Wees niet te lief voor je tegenstanders. Zelfs acties die door een beroerd zitsel 
genadeloos afgestraft kunnen worden, worden in de praktijk zelden afgestraft. 
Tussenbiedingen geven een extra zijstroming, waardoor tegenstanders naar 
eilanden worden gedreven die voor hen totaal onbekend zijn. Met alle gevolgen van 
dien. Door de concrete boodschap van de 1SA-opening kan de partner op allerlei 
wijzen het meest ideale contract uitzoeken. Een tussenbod verandert de situatie 
grondig. Het goud ligt op straat… maar, wees niet te overmoedig. Vooral met 
evenwichtige handen is het gevaarlijk om een te dun nekkie uit te steken. De partner 
van de 1SA-opener weet namelijk exact wat voor kracht zijn partner heeft. Dat maakt 
het voor hem vrij gemakkelijk om al te desperate acties van een (doublet)lintje te 
voorzien.  
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50. Zomaar een spel 
 

Op de laatste dag van het jaar gaan we niet moeilijk doen. Ik ook niet. Ik heb een 
spel gepakt dat ik al eens eerder heb voorgelegd. Dat moet dus – in ieder geval voor 
degenen die al geruime tijd aan deze training meedoen – een eitje zijn. Daarom ook 
gaat het nu niet om het juiste speelplan. Nee, op deze laatste dag van 2004 lichten 
we iets veel belangrijkers door: de wijze waarop je je speelplan in elkaar timmert! 

 

♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥; noord gaf een informatiedoublet waarop jij al je moed verzamelde 
en 3SA bood. 

 

West start met ♥V tegen jouw 3SA. 

 

Bouw je speelplan op; onthoud goed op welk fundament dat speelplan staat.  

 

Ga pas naar het volgende blad als je een concreet speelplan in je hoofd hebt. 
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♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥ en start met ♥V tegen jouw 3SA. 

Voordat je je speelplan in elkaar draaide, maakte je een ‘fundament’. Voor een SA-
contract bestaat dat uit de antwoorden op de vragen: 

1. Hoeveel vaste slagen tel ik? 
2. Hoeveel - en welke - slagen kan ik mogelijk ontwikkelen? 
3. Wat zijn de mogelijke gevaren, en hoe kan ik die bezweren? 

 

De antwoorden geef ik ook meteen. 

1. Ik tel vijf vaste slagen; ♠A, ♠H, ♥A, ♥H en ♦A. Vaste slagen zijn immers 
alleen de slagen die ik kan maken zónder vooraf van slag te hoeven. 

2. In de schoppen zit een kans op één extra slag. Namelijk als de ontbrekende 
schoppens 3-3 zitten. In de ruiten zijn altijd twee slagen te ontwikkelen; ik geef 
alleen ♦H af; of drie, namelijk als ik met succes over oost snijd op ♦H. En in 
de klaveren zijn zéker drie slagen te ontwikkelen; alleen voor ♣A moeten we 
buigen. 

3. Gevaar is de lange hartenkleur van west. Zijn 3♥-opening belooft liefst een 7-
kaart, al zit de lengte van een verdedigende opening de laatste jaren hier en 
daar flink in de roest… 

 

Samenvattend: Ik tel vijf vaste slagen, voor de resterende vier moet ik de twee lage 
kleuren aanspreken én west zit met een lange hartenkleur. 

Ik neem graag aan dat het door jou gemaakte speelplan uit dezelfde fundering 
bestaat. Mocht die toch zóveel anders zijn dat je je speelplan aanpast, dán noteer je 
twee punten. Duidelijk? Dan gaan we nu naar het volgende blad. 
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♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥ en start met ♥V tegen jouw 3SA. 

 

Ik tel dus vijf vaste slagen, voor de resterende vier moet ik de twee lage kleuren 
aanspreken én west zit met een lange hartenkleur. 

 

Gelukkig kent dit spel geen dilemma ‘eerste slag wel of niet duiken’. Wel moeten we 
een keus maken met welke lage kleur we beginnen: met de klaveren of de ruiten. 
Omdat jij die keus al hebt gemaakt, ga ik gewoon door met zichtbaar denken. 

 

Als west ♣A én ♦H heeft, komt hij tweemaal aan slag en kan ik het schudden. Want 
na het eerste plaatje speelt hij mijn laatste dekking weg, en na het tweede plaatje 
komt zijn hele hartenprocessie langs. 

 

Omdat ik met dat zitsel toch kansloos ben, hoef ik daar geen rekening mee te 
houden bij de overweging met welke lage kleur ik zal beginnen.  

 

Stel dat deze beide plaatjes bij oost zitten, dan komen OW slechts éénmaal aan slag, 
want ♦H wordt er vakkundig uitgesneden. Ook dan maakt het niet uit of ik met 
klaveren of ruiten begin. 
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♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥ en start met ♥V tegen jouw 3SA. 

Met welke kaart neem je de eerste slag en hoe speel je verder? 

 

Omdat met ♦H en ♣A  bij west mijn contract kansloos is, en ik met dat complete 
koppel bij oost altijd mijn contract maak, hebben deze mogelijkheden geen enkele 
invloed op mijn keus. 

 

Blijft over, de mogelijkheid dat ♦H en ♣A níét bij elkaar zitten. Met ♦H bij oost en ♣A 
bij west, heb ik geen probleem. Ik geef dan immers ♦H niet af, die snijd ik er ‘heerlijk’ 
uit. Ook dan ga ik maar éénmaal van slag.  

Maar… wat als ♦H bij west zit (dus bij de zevenkaart harten) en ♣A bij oost? 
Dan ga ik tweemaal van slag. En dán zou het heel veel kunnen uitmaken of ik met 
klaveren of met ruiten begin! 

Heeft west alleen ♦H, dan gaat het fout als oost daarvoor met ♣A aan slag kwam 
en harten terug speelde. Want dan heb je geen hartenopvang meer als west met ♦H 
aan slag komt. Daarom moet je de eerste slag meteen in noord nemen met ♥A en 
♦V voorspelen voor de snit op ♦H. Houdt die, dan ♦2 naar ♦10 en dán de klaveren. 
Dan heb je al twee extra ruitens en nog steeds de hartendekking! 

 

Is jouw speelplan ook op deze verdeling gebouwd, dan zit je speelplan waarschijnlijk 
goed in elkaar. In het andere geval mag je je speelplan desgewenst herzien. 
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♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

West opende 3♥ en start met ♥V tegen jouw 3SA. 

Met welke kaart neem je de eerste slag en hoe speel je verder? 

 
 
We concentreren we ons dus op ♦H bij west en ♣A bij oost. 

 

Als west met ♦H – en zijn lange hartenkleur - aan slag komt, is het van levensbelang 
dat je nog een hartenopvang hebt. En als oost aan slag komt is het plezant als die op 
dat moment geen hartens meer heeft. 

 

Ik geef je nu de laatste kans om je speelplan te wijzigen… 
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♠ A 3 2 

♥ A 2 

♦ V B 3 2 

♣ H 4 3 2 

 

♠ V x     ♠ B 10  x x 

♥ V B 10 x x x x  ♥ x x 

♦ H x     ♦ x x x x 

♣ x x     ♣ A x x 

♠ H 6 5 4 

♥ H 3 

♦ A 10 9 

♣ V B 10 5 

 

West opende 3♥ en start met ♥V tegen jouw 3SA. 

Met welke kaart neem je de eerste slag en hoe speel je verder? 

 

Je neemt met ♥A en begint met de ruitensnit! ♦V voor (als die zou houden kleine 
ruiten na). West mag met ♦H pakken. Kwaad doen kan hij nog niet, want je hebt ♥H 
nog. West speelt uiteraard harten terug. Na de ruitens zul je toch een keer klaveren 
moeten spelen. En gelukkig, oost komt aan slag maar heeft – na de tweede 
hartenslag – geen hartens meer! Contract. 
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