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33. Spiegeltest II 
 
Vorige maand ondergingen we de spiegelprimeur. In dit nummer pakken we 
Spiegeltest II. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
  

1. Beide partners geven geheel op eigen kracht de boodschap van de 
verschillende biedingen.  
 

2. Ze controleren het spiegelbeeld van hun antwoorden. 
 

3. In gezamenlijk overleg heffen ze de eventuele butsen op. 
 

4. Als geen antwoord wordt gevonden dat beide partners een goed gevoel geeft, 
kijken ze met extra aandacht naar onze uitleg. 
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Spiegeltest II 
Welke kracht, verdeling en/of boodschap verwacht je van partner zuid? 
 
1.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  1♠ ??       

 
 

2.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♠ ??       

 
 

3.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♦ ?? 
  
 
4.      West Noord Oost  Zuid 
 1♦  pas  1♥  Doublet ?? 
 
5.      West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1♠  doublet ??  

 
  

6.  West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  doublet ?? 
  
 
7. West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1SA  doublet ?? 
 
 
8. West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  2♥ ?? 
 
 
9. West  Noord Oost  Zuid 
     1♦  1♥ ?? 
 
 
10. West  Noord Oost  Zuid 
       1♥   

pas  2♥  pas  3♣ ?? 
 
 
 
 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 352 

 Spiegeltest II, onze antwoorden 
 
1.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  1♠ ??       

 
Zuid belooft 0-8 punten met minstens een 4-kaart schoppen. Zie ook vraag 2. 
 

 
2.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♠ ??       

 
Zuid belooft 9-11 punten met minstens een 4-kaart schoppen. Met een 
minimale hand mág noord daarop passen. Met meer kracht biedt zuid de 
manche uit of biedt zuid de kleur van de tegenpartij (2♦). 
 

 
3.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♦ ?? 
  

Zuid belooft minstens openingskracht; dit bod in de openingskleur van de 
tegenpartij is dan ook mancheforcing. 2♦ zegt niets over de ruitenkleur. 
Noord mag hier niet op passen, en gaat met Zuid uitzoeken wat de beste 
manche is. 

 
 
4.      West Noord Oost  Zuid 
 1♦  pas  1♥  Doublet ?? 

 
Zuid belooft géén kracht en wél een 2-kleurenspel in de ongeboden kleuren. 
Gevecht om de deelscore. 
 

 
5.      West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1♠  doublet ??  

 
Met voldoende hartensteun zal zuid de hartenkleur verhogen.  
Met 6-9 punten en opvang in schoppen biedt zuid 1SA.  
Met 6-9 punten zónder schoppenopvang zal zuid moeten passen.  
Zuids doublet is informatief met minstens 6 punten; rondeforcing dus. Een 
klassiek negatief doublet met lengte in klaveren én ruiten. 
  

 
6.  West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  doublet ?? 
  

Zuid belooft minstens 6 punten met minstens een 4-kaart harten!  
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7. West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1SA  doublet ?? 
 

Met een 1SA-volgbod van de tegenstanders gaan we heel anders om dan met 
een volgbod in een kleur. Oost belooft 15-17 punten met opvang in partners 
hartenkleur. Dat verkleint voor NZ de kans op een verantwoord 
manchecontract in hoge mate. Alle reden om heel anders om te gaan met het 
1SA-volgbod.  
 
Aanbevelingen:  
- geef met 9 punten of meer een strafdoublet! Met partner heb je dan de 

meeste poppen in handen, waarbij een manchecontract toch vrijwel is 
uitgesloten. Dan kan gedoubleerd tegenspelen (veel) lucratiever 
uitpakken.  

- spreek af dat 2 in een nieuwe kleur zwak is, met lengte in de geboden 
kleur! 

- Een doublet op een sans-atoutbod is altijd voor straf (onderstreping door 
Bep Vriend). 

 
Een groot verschil dus tussen een doublet op een volgbod in een kleur en een 
volgbod van 1SA! Extra belangrijk om de boodschap goed af te stemmen. En 
voor aanvang van elke zitting goed door te praten als je de oude afspraak nu 
aanpast! 

 
 
8. West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  2♥ ?? 

 
Eveneens een belangrijke situatie om goed met elkaar af te stemmen. Al 
enkele decennia kennen we dankzij het succesvolle ‘Acol-koppel’ Cees Sint en 
Ton Schipperheyn twee betekenissen van een nieuwe kleur op 2-hoogte. 
De nieuwe kleur op 2-hoogte die ook zónder tussenbod alleen op 2-hoogte 
kan worden geboden. Zoals: 

West  Noord Oost 
1♦   1♠  2♣ 
 

En de nieuwe kleur op 2-hoogte, die zónder tussenbod op 1-hoogte geboden 
had kunnen worden: 

West  Noord Oost 
1♦   1♠  2♥ 

Als de kleur ook zonder tussenbod niet op 1-hoogte kon worden geboden, 
gold de bekende betekenis van minstens een 4-kaart in de geboden kleur met 
minstens 10 punten. Rondeforcing dus. 
 
Maar als de kleur zonder tussenbod op 1-hoogte kon worden geboden, werd 
de betekenis van het ‘gedwongen’ bod op 2-hoogte: minstens een 5-kaart in 
de geboden kleur en 8-11 punten. Niet forcing dus.  
 
Berry Westra adviseert om het onderscheid te laten vallen; in alle gevallen 
minstens een 4-kaart en minstens 10 punten. Omdat de regel van Cees en 
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Ton ruim 20 jaar in veel situaties goed werkte, kan ik mij voorstellen dat de 
voorkeur van Berry niet meteen door alle bridgers wordt gevolgd. De enige 
reden waarom ik dit onderscheid op tafel leg is om in ieder geval binnen het 
partnerschap wel dezelfde grenzen toe te passen! 

 
 
9. West  Noord Oost  Zuid 
     1♦  1♥ ?? 
 

Lekker eenvoudig . Maar wel belangrijk als beide spelers dezelfde nuances 
hanteren én van elkaar verwachten. 
Het spiegelend antwoord moet dan ook zijn: 
7 - 15 en minstens een 5-kaart. Met 7 - 11 punten moeten er minstens zes 
punten zitten in de geboden kleur. Dus dan een ‘goede ‘ vijfkaart. 
Eenvoudiger gezegd: met 7 - 11 punten is de kans op tegenspelen groter: 
dan bied je alleen tussen als je hoopt dat áls je moet tegenspelen je partner 
in jouw kleur uitkomt. 

 
 
10. West  Noord Oost  Zuid 
       1♥   

pas  2♥  pas  3♣ ?? 
 

De hartenkleur is gevonden. Wat is dan het nut van 3♣? Daar is maar één 
reden voor te bedenken. Zuid heeft een tweede kleur en ziet manchekansen 
als je wat honneurkracht meeneemt in die kleur. 
 

 
 Noord 1  Noord 2   Zuid 
 ♠ 3 2   ♠ H B 2   ♠ 7 
 ♥ V B 4 3  ♥ V B 4 3   ♥ A 10 9 8 7 
 ♦ 10 7 6 4  ♦ V 4 3   ♦ A 2 
 ♣ H 10 2  ♣ 4 3 2   ♣ A V 7 6 5 
 

Met hand 1 heeft noord inderdaad aansluiting in de klaverenkleur. Ondanks 
het minimum van 6 punten mag Noord 1 de hartenmanche uitbieden. 
 
Hand 2 voegt niets toe aan de klaverenkleur; Noord 2 mag 3♥ bieden. 
Ondanks zijn maximumkracht van 9 punten. 
 
Wat je ook samen kunt afstemmen na 1♥ - 2♥ zijn de rebids 3♥ en 2SA: 

 
 1♥ 2♥   en   1♥ 2♥ 
 3♥      2SA 
 

3♥:  Zwak! Wil voorkomen dat de tegenstanders na een pas op 2♥ elkaar 
 nog vinden in een kleur. De 2♥-bieder moet dus passen op 3♥! 
 
2SA: Vraagt naar het maximum van 8-9 punten. In tegenstelling tot het  
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 3♣-bod vraagt 2SA om algemene kracht en niet om steun in een 
 specifieke kleur.  

 
We sluiten deze Training af met twee speelvraagstukjes. 
 
Spel 1 
 
 Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West   Oost 
    1♦ 

1SA   3♣ 
3♦   5♦ 
pas 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ 3 2 
♥ B 7 6 5 4 
♦ A 2 
♣ A 4 3 2 

 
Met welke uitkomstkaart open je de aanval? 
 
Ik geef een overpeinzing op het volgende blad! 

 
 
 
Spel 2 
 

♥ A B 9 3 2 
 

 
 

♥ H 6 5 4 
 

Je speelde in de eerste hartenslag ♥H voor. 
West speelde ♥7 bij en oost ♥10. 

 
De tweede hartenslag begin je met ♥4.  

West speelt ♥8 bij.  
 
Welke hartenkaart laat je dummy noord bijspelen? 
 
Ook van dit spel geef ik een overpeinzing. 
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Overpeinzingen 
 
Spel 1 
 
 Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West   Oost 
    1♦ 

1SA   3♣ 
3♦   5♦ 
pas 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ 3 2 
♥ B 7 6 5 4 
♦ A 2 
♣ A 4 3 2 

 
Met welke uitkomstkaart open je de aanval? 
 
Je mag ervan uitgaan dat jouw twee azen goed zijn voor twee slagen. En 
daarmee is jouw koek helemaal op. De downslag zal moeten komen van jouw 
partner. En de vraag is of je daarbij kunt helpen. Natuurlijk is het antwoord 
JA, anders had ik dit spel niet voorgelegd . Maar hoe? Laat mij slechts één 
vraagje stellen. Hoeveel klaverenkaarten mag je bij west verwachten? 

 
 
Spel 2 
 
 

♥ A B 9 3 2 
 

 
 

♥ H 6 5 4 
 

Je speelde in de eerste hartenslag ♥H voor. 
West speelde ♥7 bij en oost ♥10. 

 
De tweede hartenslag begin je met ♥4.  

West speelt ♥8 bij.  
 
Welke hartenkaart laat je dummy noord bijspelen? 
 
Een veel voorkomend dilemma. Als west twee hartens heeft moet oost nu ♥V-
sec hebben, en is het laten leggen van ♥A de juiste actie. 
Maar met de 3-kaart harten bij west wint het leggen van ♥B de hoofdprijs.  
 
Wat weten we over de kansen van verdelingen?  
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Dat de kans op een 3-1-zitsel 50% is en de kans op 2-2 40%. Meer kans dus 
op een 3-1-verdeling. Daar hoort wel een ‘maar’ bij…  
Er zijn 8 specifieke 3-1-verdelingen mogelijk en zes specifieke 2-2-
verdelingen. 
Nadat west ♥8 heeft bijgespeeld, kan west precies de kaarten hebben die 8 
keer voorkomen van de 50% op een 3-1-verdeling, of de kaarten die 6 keer 
voorkomen van een 2-2-verdeling… 
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De aanpakken 
 
Spel 1 
 
 Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West   Oost 
    1♦ 

1SA   3♣ 
3♦   5♦ 
pas 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ 3 2 
♥ B 7 6 5 4 
♦ A 2 
♣ A 4 3 2 

 
Met welke uitkomstkaart open je de aanval? 
 
Wests 1SA-bod ontkent een 4-kaart ruiten, harten én schoppen. Dus moet 
west minstens een 4-kaart klaveren hebben. Oosts 2e kleur is eveneens 
klaveren, dus heeft partner noord hoogstens één klaverenkaart. Omdat we 
partner graag laten troeven starten we met ♣A en klaveren na, getroefd door 
partner! En als partner toch twee klaverenkaarten heeft? Dan troeft hij beslist 
onze derde klaveren nadat we het ruitennaspel meteen hebben genomen met 
♦A! 
Inderdaad had je 5♦ om deze reden mogen doubleren. Bang voor een vlucht 
naar 6♣ hoef je niet echt te zijn; die doubleer je ook! 

 
Spel 2 
 

♥ A B 9 3 2 

 
♥ H 6 5 4 

 
Je speelde in de eerste hartenslag ♥H voor. 

West speelde ♥7 bij en oost ♥10. 
 

De tweede hartenslag begin je met ♥4.  
West speelt ♥8 bij.  

 
Welke hartenkaart laat je dummy noord bijspelen? 
 
Leg ♥A! 
1/6 kans van 40% is een fractie meer dan 1/8 kans van 50%! 
Maar toegegeven, het verschil tussen beide kansen ligt onder een half 
procent.  
Vandaar de veel gehanteerde regel: bij 9 kaarten met AH: slaan. 
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34. Algemene speelplanrichtlijnen 
 
Om een goed speelplan te kunnen maken hoef je alleen te kijken naar wat wel – en 
niet – is geboden en welke kaart(en) worden gespeeld. 
 
Een andere nuttige vaardigheid is het maken van aannames… Als een bepaald 
resultaat alleen mogelijk is bij een bepaalde verdeling, speel je alsof de kaarten ook 
zo zijn verdeeld! 
 
En eveneens heel belangrijk: een flexibel karakter! Zonder wolkje aan de lucht 
houd je rekening met onverwachte ‘tegenslagen’ en als de vooruitzichten uiterst 
somber zijn, ga je uit van het noodzakelijke gunstige scenario. 
 
Dat maakt bridge een geweldig spel voor alle denkbare karakters!  
 
 
Spel 1 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
1♦  doublet pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
Het is gebruikelijk dat doublet na een 1♦-tussenbod twee hoge 4-kaarten 
belooft. Heb je er slechts één, dan noem je die kleur. 

♠ H 4 3 2 
♥ A 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 
 

 
 
♠ A 5 
♥ V 5 
♦ A 6 5 

 ♣ A H B 10 7 6 
 

 Je speelt als zuid 3SA.  
West komt uit met ♦H, oost ♦7; je duikt. 
West vervolgt met ♦B, oost speelt ♥8 bij.  
Jij wint de tweede slag met ♦A. Hoe speel je verder? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
1♦  doublet pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
Het is gebruikelijk dat doublet na een 1♦-tussenbod twee hoge 4-kaarten 
belooft. 
 ♠ H 4 3 2 

♥ A 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 

 

♦ H V B 10 9 8   
♣ ?  

♦ 7 
♣ ? 

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

 
 Je speelt als zuid 3SA. 

West komt uit met ♦H, oost ♦7; je duikt. 
West vervolgt met ♦B, oost speelt ♥8 bij.  
Jij wint de tweede slag met ♦A. Hoe speel je verder? 
 
Je telde - al voordat je dummy de eerste ruitenkaart liet bijspelen - zes vaste 
slagen: ♠AH, ♥A, ♦A en ♣AH. Ook zonder wiskundeknobbel weet je dat je 
van de klaverenkleur moet leven. En je hebt evenmin profetische gaven nodig 
om te weten wat er gaat gebeuren als west aan slag komt met ♣V. 
 
Dit is zo´n spel waarbij je moet aannemen dat oost ♣V heeft. Dus speel je 
daarop! Maar… daarbij probeer je de kans dat west aan slag komt zo klein 
mogelijk te maken.   
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Spel 1  Speelplan 
   
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
1♦  doublet pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 ♠ H 4 3 2 

♥ A 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 

 

♦ H V B 10 9 8   
♣ ?  

♦ 7 
♣ ? 

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

 
Je speelt als zuid 3SA. 
West komt uit met ♦H, oost ♦7; je duikt. 
West vervolgt met ♦B, oost speelt ♥8 bij.  
Jij wint de tweede slag met ♦A. Hoe speel je verder? 
 
Het gaat om de aanpak van de klaverenkleur. Als west ♣Vxx(xx) heeft, ben je 
kansloos. Dan kun je niet voorkomen dat west aan slag komt en zijn ruitens 
afdraait. Oost moet ♣V hebben óf west, maar dan ♣V-sec of ♣Vx. 
Sla daarom na ♦A ♣AH. Dan heb je alles gedaan om te voorkomen dat west 
aan slag komt. En deze moeite wordt beloond. ♣V valt. 
En als oost ♣Vxx(x) heeft? Dan maak je je contract ook, omdat je dan - na 
♣AH - ♣B speelt. Oost mag zijn ♣V maken, maar kan verder geen kwaad. 
 

 
Spel 2, Allen kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  doublet pas  2♥ 
2♠  3♥  pas  4♥ 
 

♠ B 3 2 
♥ A 4 3 2 
♦ A 5 4 3 2 
♣ 2 

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

Tegen jouw 4♥ begint west met ♠A, ♠H, ♠V. Op ♠V speelt oost ♣4 bij.  
West begint de vierde slag met ♦V. Hoe speel je verder? 
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Ik geef een overpeinzing. 
 
Spel 2, Allen kwetsbaar  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  doublet pas  2♥ 
2♠  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 
 
Tegen jouw 4♥ begint west met ♠A, ♠H, ♠V. Op ♠V speelt oost ♣4 bij.  
West begint de vierde slag met ♦V. Hoe speel jij verder? 
 
Vooral voor minder ervaren spellers zijn dit soort grillige verdelingen vrij 
onoverzichtelijk. 
 
Drie schoppenverliezers hebben we al genoteerd; we zullen dus alle overige 
slagen moeten maken om niet down te gaan.  
♦V nemen we met ♦A; we trekken drie rondjes troef, waarna noord en zuid 
beide nog een troefkaart overhouden. Maar dan?  
 
We kijken als leider dan tegen de volgende twaalf kaarten aan: 
 

♠ - 
♥ 4 
♦ 5 4 3 2 
♣ 2 

♣ ??      ♣ ?? 
♠ - 
♥ B 
♦  
♣ A V B 10 3 

 
Hoe gaan we om met de klaveren? Ik geef drie opties: 

• ♣2 naar ♣V; 
• ♣2 naar ♣A; ♣V voor, als west duikt ruimt dummy een ruitenkaart op; 
• ♣2 naar ♣A; ♣3 in dummy getroefd. 
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Spel 2, Allen kwetsbaar  Aanpak 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  doublet pas  2♥ 
2♠  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 

 
 ♠ B 3 2 

♥ A 4 3 2 
♦ A 5 4 3 2 
♣ 2 

 

♠ A H V 10 4 
♥ 10 9 
♦ V 7 
♣ H 8 7 6 

 

♠ 9 8 
♥ 8 7 6 
♦ H B 10 9 8 
♣ 9 5 4 

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

 

 
Tegen jouw 4♥ begint west met ♠A, ♠H, ♠V. Op ♠V speelt oost ♣4 bij.  
West begint de vierde slag met ♦V. Hoe speel jij verder? 
 
West ging kwetsbaar en geheel op eigen kracht door tot 2♠. Dan is de kans 
dat west ♣H heeft vrij groot. Daar komt bij dat west ♣H móét hebben om 
geen klaverenslag te hoeven afgeven. Want ♣H is ongrijpbaar als oost ♣Hxxx 
in zijn handen heeft. We kunnen dan immers maar één keer snijden. 
 
Speel na de derde hartenslag ♣A, en dan ♣V na. Als west duikt, ruim je een 
ruitentje op; dan ♣B en ♣10. Zodra west ♣H legt troef je die af. Met een 
ruitenaftroever kom je weer in de hand en maak je de resterende klaveren.  
 

AdvG: 
In de bridgeboeken staat deze elegante speelwijze beschreven 
onder de naam ‘aftroefsnit’. 

 
Maak niet de fout om na ♦A en ♣A, ♣3 in dummy te troeven. Daarmee is 
dummy’s laatste troefkaart gesoupeerd en kan west daarna zonder probleem 
zijn ♣H maken. 
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Spel 3  ♠ V 2     Zuid   Noord 
♥ B 10 9 8    1♣   1♥ 
♦ A 5 4    1SA   3SA 
♣ H V 9 6     pas 

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

 
 Tegen jouw 3SA start west met ♠B. 

Hoe probeer je je contract te maken? 
Ik geef een overpeinzing. 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 365 

Spel 3  Overpeinzing 
 
   ♠ V 2     Zuid   Noord 

♥ B 10 9 8    1♣   1♥ 
♦ A 5 4    1SA   3SA 
♣ H V 9 6     pas 

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

Tegen jouw 3SA start west met ♠B. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 

 
We tellen zes vaste slagen: ♠AHV en ♦AHV.  
 
En we zien duidelijk mogelijkheden in de lage kleuren voor extra slagen. Ook 
de hartenkleur is goed voor een extra slag. Maar, je moet wel drie 
hartenslagen verliezen voordat je zelf een hartenslag in je zak kunt steken. 
 
Als de ontbrekende ruitens 3-3 zitten levert dat één extra slag op. 
En als we in de klaverenkleur maar één slag afgeven, is die kleur goed voor 
drie extra slagen en hebben we die extra ruitenslag helemaal niet nodig. 
 
Misschien is flexibiliteit wel de belangrijkste richtlijn in ons grenzeloos mooie 
spel. We moeten kansen combineren. Want als je mikt op de verkeerde kans, 
en achteraf moet vaststellen dat de andere kans goed was voor goud, voelt 
dat niet bepaald weldadig… 
 
Naast een flexibel speelplan moet je ook overzicht houden over wat (voor 
vervelends) de tegenstanders kunnen doen als ze aan slag komen. 
 
Tot zover deze overpeinzing! 
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Spel 3  Speelplan 
 

 
 ♠ V 2 

♥ B 10 9 8 
♦ A 5 4 
♣ H V 8 6 

 
 

♠ B 10 9 8 7 
♥ H 7 
♦ 7 6 
♣ A 9 4 3 

 

♠ 6 5 4 
♥ A V 6 5 4 
♦ B 10 9 8 
♣ 10 

 ♠ A H 3 
♥ 3 2 
♦ H V 3 2 
♣ B 7 5 2 

 

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠B. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Begin in ieder geval NIET met de ruitenkleur om te zien of de ontbrekende 
ruitens 3-3 zitten! Want als die inderdaad 4-2 zitten, kunnen OW - na ♣A - 
hun vrije ruitenslag oppakken én drie hartenslagen. Dan ben je al down. Ook 
als de klaveren gunstig zitten! 
 
Het bewijst flexibiliteit als je eerst even rammelt aan de klaverenkleur. Als die 
kleur goed is voor drie slagen kun je beter daarna de ruitenkleur testen voor 
een mogelijke overslag. 
 
Als de klaveren 3-2 zitten maakt het niet uit hoe je de klaveren aanspeelt; 
omdat na de derde klaverenslag OW dan alleen ♣A hebben gemaakt en jouw 
laatste klaveren vrij zijn. 
 
Met de klaveren 4-1 zijn drie klaverenslagen onzeker.  
 
Het is het veiligst om een kleine klaveren naar de dubbele honneur te spelen 
(♣2 naar ♣V). Als ♣V houdt steek je in ruiten over naar de hand en speel je 
♣5 naar ♣H. Als west dan weer durft te duiken, en oost in de tweede 
klaverslag niet meer bekent, heb je in dit spel pech; dan blijft het bij twee 
klaverenslagen en gaan we pas hopen op de ruitens 3-3. Maar gelukkig zijn er 
maar weinig westspelers die ♣A twee keer durven op te houden… 
 
Maar… met de gegeven verdeling speelt oost ♣10 bij in de eerste 
klaverenslag. Dan kun je daarna klaveren spelen naar ♣B en over west 
snijden op ♣9 .
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Spel 4, Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  2♣*  2♥  pas 
 pas  3SA  pas  pas 
 pas   

  ♠ B 6 4 3 
  ♥ A V 6 

   ♦ B 9 3 
   ♣ A 9 5 

 
♠ A H 3 
♥ 3 2 
♦ A H 4 
♣ H 10 8 7 6 

 
West start met ♥5. Welke hartenkaart laat je dummy bijspelen? 
 
Ik geef géén overpeinzing. 
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Spel 4  Speelplan 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  2♣*  2♥  pas 
 pas  3SA  pas  pas 
 pas   

  ♠ B 6 4 3 
  ♥ A V 6 

   ♦ B 9 3 
   ♣ A 9 5 

 
♠ A H 3 
♥ 3 2 
♦ A H 4 
♣ H 10 8 7 6 

 
West start met ♥5. Welke hartenkaart laat je dummy bijspelen? 

 
Oost bood 2♥, met een 1SA-opening in zijn nek. Dan moeten vrijwel alle 
ontbrekende punten bij oost zitten. En het leuke van dit spel is dat als oost 
moet voorspelen, hij ons een slag zal schenken. Daarom laten wij dummy 
duiken in de eerste slag. Niet alleen omdat het leggen van ♥V gelijk staat aan 
weggeven aan ♥H, maar vooral om oost aan slag te laten komen. Oost mag 
van ons deze slag zelfs winnen met ♥7.  
Eenmaal aan slag gekomen heeft oost een groot probleem. Welke kleur hij 
ook naspeelt, hij geeft daarin een slag weg óf helpt die kleur te ontwikkelen! 
 
Wij tellen zeven vaste slagen: ♠AH, ♥A, ♦AH en ♣AH. En duidelijk is dat we 
van de klaverenkleur moeten leven. Ook dat we zeer waarschijnlijk één 
klaverenslag zullen afgeven. Het is van levensbelang dat we op dat moment 
nog in alle kleuren een dekking hebben; ook in harten! 
 
Stel dat we in de eerste slag ♥V hadden gelegd, dan had oost beslist ♥H 
bijgespeeld en harten vervolgd tot onze ♥A van tafel was. Als we dan daarna 
met klaveren van slag gaan weten we nu al welke ramp zich zal voltrekken! 
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35. Goed of fout 
 
Ondanks de vele nuances die ons bridgespel kent leggen we in deze aflevering tien 
vraagstukken voor die goed of fout zijn, dus zonder mitsen en maren… 
 
Kijk naar de situaties zoals je dat ook zou doen aan de bridgetafel.  
 
Veel plezier ermee! 
 
En wat weet je als je de tien vragen hebt beantwoord? 
Jouw aantal goed beantwoorde vragen  
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Goed of fout? 
 
Opgelet!  De gegeven antwoorden zijn dus stellingen die goed óf fout zijn. Aan 
  jou de eer om de (on)juistheid vast te stellen! 
 
Vraag 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand   
   1♥  pas  ??  ♠ 4 3 

♥ 3 2 
♦ A V 10 7 4 3 
♣ 8 7 6 

 Zuid moet met deze hand 2♦ bieden!?!? 
 
 
Vraag 2 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
     1♥  doublet ♠ H B 3 2 
 redoublet 1♠  pas  ??  ♥ 7 2 

♦ A 7 6 2 
♣ H V 8 

 Zuid moet in zijn tweede biedbeurt passen!?!? 
 
 
Vraag 3 
  A    B    C 
 West  Oost  West  Oost  West  Oost 

    1♦  1♥      1♥  1♠      1♣  1♥ 
    2♣  ??      3♥  ??      2♦  ?? 
 
De oostspelers in deze drie biedsituaties mogen alle drie in hun tweede beurt 
passen!?!? 
 

 
Vraag 4 

West  Noord Oost  Zuid 
1♥  doublet redoublet ♠ 9 8 7 4 3 2  

♥ 7 6 5 4 
♦ 7 6 
♣ 8 

 
Ondanks dat partner noord door oosts redoublet nog een keer aan de beurt 
komt, moet zuid 1♠ bieden!?!? 
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Vraag 5 
West  Noord 
1♦  1♠ 
 
Noord belooft met zijn 1♠-volgbod minstens een 5-kaart schoppen en 
maximaal 11-12 punten!?!? 
 
 

Vraag 6 
  A    B   C 

♥ A H 3 2   ♥ A 3 2  ♥ H 4 3 2 
 
♥ B 4    ♥ V 4   ♥ V B 5 

  
Voor deze drie speelfiguren geldt dat de leider moet beginnen met ♥2 naar 
de hoogste kaart van zuid!?!? 

 
Vraag 7  
  ♣ A B 9 
 
  ♣ 3 2 
 

Als de leider twee klaverenslagen wil maken, kan hij het beste ♣2 spelen naar 
♣B !?!? 

 
Vraag 8 

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

 
Als de leider zoveel mogelijke schoppenslagen wil halen moet hij in beide 
speelfiguren eerst het aas slaan en dan vanuit zuid een lage schoppen naar 
♠B spelen !?!? 
 

Vraag 9 
Als je in de 8e slag ziet dat je in de vierde slag hebt verzaakt, hoef je dat niet 
te melden!?!? 
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Vraag 10 
♠ A V 
♥ A H V 
♦ H B 9 7 5 
♣ A 3 2 
 

 
 

♠ 6 5 4 3 
♥ B 7 6 5 4 3 
♦ A V 10 
♣ - 
 
Tegen jouw 3SA-contract start west met ♠2. Volgens de systeemkaart belooft 
dat een goede schoppenkleur. 
 
Toch moet je de uitkomst nemen met ♠A!?!? 
 

Op de volgende pagina geef ik mijn antwoorden.
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Goed of fout?    Mijn antwoorden 
 
Vraag 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand   
   1♥  pas  ??  ♠ 4 3 

♥ 3 2 
♦ A V 10 7 4 3 
♣ 8 7 6 

 Zuid moet met deze hand 2♦ bieden! 
 

Zeker niet!  
Dat zou minstens 10 punten beloven; zuid moet 1SA bieden. Dat belooft: 6-9 
punten en ontkent een 4-kaart schoppen. Zegt verder niets over de verdeling. 
Is dus geen uitnodiging voor een SA-contract! 

 
 
Vraag 2 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
     1♥  doublet ♠ H B 3 2 
 redoublet 1♠  pas  ??  ♥ 7 2 

♦ A 7 6 2 
♣ H V 8 

 Zuid moet in zijn tweede biedbeurt passen! 
 

Beslist!  
OW hebben de meeste punten en west is op oorlogspad. Zijn redoublet 
belooft minstens 10 punten, waarmee de maximum kracht van partner noord 
meteen duidelijk is. Met 4 punten mogen we al blij zijn. En nu we de 
schoppenfit hebben gevonden zijn we veilig en ligt de bal bij OW. 

 
 
Vraag 3 
  A    B    C 
 West  Oost  West  Oost  West  Oost 

    1♦  1♥      1♥  1♠      1♣  1♥ 
    2♣  ??      3♥  ??      2♦  ?? 
 
De oostspelers in deze drie biedsituaties mogen alle drie in hun tweede beurt 
passen. 
 
Neen! Oost mag beslist niet passen omdat west ‘reverse’ biedt. Een nieuwe 
kleur bieden voorbij de grens van 2 in je eerste kleur belooft extra kracht en 
is minstens ronde forcing! 

 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 374 

Vraag 4 
West  Noord Oost  Zuid 
1♥  doublet redoublet ♠ 9 8 7 4 3 2  

♥ 7 6 5 4 
♦ 7 6 
♣ 8 

 
Ondanks dat partner noord door oosts redoublet nog een keer aan de beurt 
komt, moet zuid 1♠ bieden. 
 
Zeker weten! Ook nu weten we dat OW een overmacht aan kracht hebben. 
Wij hebben nu maar één doel: zo laag mogelijk een fit vinden! En alleen nu 
heb je de kans om op 1-hoogte je schoppenkleur aan te geven. 
Stel dat west had geopend met 1♣, gevolgd door doublet en redoublet, dan 
kun je wél beter even wachten. Heel goed mogelijk dat partner een 4-kaart 
harten heeft; drie mag je er in ieder geval verwachten; anders is het doublet 
niet goed. 
 

Vraag 5 
West  Noord 
1♦  1♠ 
 
Noord belooft met zijn 1♠-volgbod minstens een 5-kaart schoppen en 
maximaal 11-12 punten. 
 
Neen! Al werd dat vroeger wel op diverse cursussen onderwezen. Voor een 
volgbod geldt een maximumkracht van 15-16 punten. 
 
Met méér kracht begin je met een doublet. Eerst een doublet geven en in je 
tweede beurt een nieuwe kleur belooft dus minstens 16-17 punten! 
 

Vraag 6 
  A    B   C 

♥ A H 3 2   ♥ A 3 2  ♥ H 4 3 2 
 
♥ B 4    ♥ V 4   ♥ V B 5 

  
Voor deze drie speelfiguren geldt dat de leider moet beginnen met ♥2 naar 
de hoogste kaart van zuid. 
 
Pertinent! Alleen dán is er een kans (50%) dat in A en B het zuidelijke 
plaatje een slag wint. In C gaat het om een andere reden. Je wilt voorkomen 
dat het aas van OW een plaatje van jou vangt. Omdat je twee maal naar 
zuids dubbele honneur kunt spelen heeft dat de voorkeur. Als je begint met 
♥5 naar ♥H geef je altijd een honneur af! 
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Vraag 7  
  ♣ A B 9 
 
  ♣ 3 2 
 

Als de leider twee klaverenslagen wil maken, kan hij het beste ♣2 spelen naar 
♣B. 
 
Zeker niet! Dat lukt alleen als ♣H én ♣V bij west zitten. Dat is slechts een 
kans van 25%. 
 
Je hebt meer kans op succes als je ♣2 naar ♣9 speelt. Je hoopt dan op ♣10 bij 
west (50% kans), en de twee plaatjes verdeeld. Oost moet dan de eerste slag 
winnen met ♣V of ♣H, waarna west met het andere plaatje voor ♣AB zit. 

 
 
Vraag 8 

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

 
Als de leider zoveel mogelijke schoppenslagen wil halen moet hij in beide 
speelfiguren eerst het aas slaan en dan vanuit zuid een lage schoppen naar 
♠B spelen. 
 
Nee, nee! Met negen kaarten of meer slaan we AH en met acht of minder 
snijden we - na ♠A - op de vrouw. Dus moeten we in A niet ♠AH slaan maar 
snijden. Pak wel de kans mee om het de tegenstanders verkeerd te laten 
doen. Vanuit noord ♠B voorspelen. Als oost zonder weifeling laag bijspeelt, 
win je die slag met ♠A en snijd je over west op ♠V. 
 

 
Vraag 9 

Als je in de 8e slag ziet dat je in de vierde slag hebt verzaakt, hoef je dat niet 
te melden.  
 
Klopt! Je mag een verzaking niet verdoezelen door bijvoorbeeld nog een keer 
te verzaken, of na afloop snel kaarten door elkaar te husselen. Maar jezelf 
aangeven als de tegenstanders het niet merkten is zeker niet nodig. 
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Vraag 10 
♠ A V 
♥ A H V 
♦ H B 9 7 5 
♣ A 3 2 
 

 
 

♠ 6 5 4 3 
♥ B 7 6 5 4 3 
♦ A V 10 
♣ - 
Tegen jouw 3SA-contract start west met ♠2. Volgens de systeemkaart belooft 
dat een goede schoppenkleur. 
 
Toch moet je de uitkomst nemen met ♠A. 

 
Helemaal waar! Wat er ook op de systeemkaart, of wat je 
rechtertegenstander ook uitlegt, met dertien vaste slagen in handen gaan we 
niet snijden! Toegegeven, je speelde slechts 3SA, maar dat was om je in 
slaap te sussen… Want ook met een te laag contract vecht je je natuurlijk wel 
helemaal leeg voor overslagen! 

 
We tellen: één schoppenslag, zes hartenslagen, vijf ruitenslagen en één 
klaverenslag. Zelfs als de schoppensnit slaagt mag je geen veertien slagen 
tellen. Geen enkel risico nemen dus! 
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36. Tegenspel 
 
Het mooiste onderdeel van bridge kunnen we rustig het tegenspel noemen. 
Méér mens kun je niet zijn. Je zult immers moeten inschatten welke snode 
plannen de leider heeft en welke nobele jouw partner. Ook zul je creatief 
moeten omgaan met alle beschikbare informatie. 
 
Tegenspel kun je daarom vooral beschouwen als een oase waarin alle ruimte 
is voor romantiek. Omdat je ook na de grootste misverstanden met de 
bijbehorende rampzalige gevolgen, je liefde kunt bewijzen door spontane 
gevoelens van kritiek of teleurstelling om te zetten in een warme blik van 
genegenheid. 
 

Veel plezier met deze Training!



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 378 

Spel 1 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  3SA  pas  pas   

pas 
   Dummy noord 
   ♠ 6 3 
   ♥ A H 2 

♦ 7 6 5 
♣ A 7 6 5 4 

 Partner west  Jouw oosthand 
     ♠ A B 9 

    ♥ 10 8 5 3 
    ♦ 9 3 2 
    ♣ 8 3 2 

  Leider zuid 
    
 West komt uit met ♠H. Hoe ga je daar als oostspeler mee om? 

a. Ik neem over met ♠A en speel ♠B terug. 
b. Ik neem over met ♠A en speel ♠9 terug. 
c. Ik duik met ♠B. 
d. Ik duik met ♠9. 

 
Nee, geen overpeinzing voor dit spel. 
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Spel 1  Aanpak 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  3SA  pas  pas 
 pas 

   Dummy noord 
   ♠ 6 3 
   ♥ A H 2 

♦ 7 6 5 
♣ A 7 6 5 4 

 Partner west   Jouw oosthand 
 ♠ H V 10 4 2   ♠ 8 7 5 

♥ V 6 4    ♥ 10 8 5 3 
♦ B 8 4    ♦ A 3 2 
♣ 10 9    ♣ 8 3 2 

  Leider zuid  
   ♠ A B 9 

♥ B 9 7 
♦ H V 10 9 
♣ H V B   

 
 West komt uit met ♠H. Hoe ga je daar als oostspeler mee om? 

a. Ik neem over met ♠A en speel ♠B terug. 
b. Ik neem over met ♠A en speel ♠9 terug. 
c. Ik duik met ♠B. 
d. Ik duik met ♠9. 

 
Ja, je ziet het goed; ik heb jouw schoppenkaarten en ♦A verwisseld met die 
van leider zuid! 
 
Met deze verdeling zou partner west een schoppenslag weggeven als hij de 
eerste slag wint en schoppen naspeelt. Hij speelt dan immers in de 
schoppenvork van de leider. Die maakt dan in alle rust twee schoppenslagen, 
twee hartenslagen, vijf klaverenslagen en minstens één ruitenslag. 
 
Vanwege dit risico is de kans groot dat partner west na zijn eerste 
schoppenslag geen schoppen durft door te spelen. En als je de eerste slag 
dook met ♠9 is een blokkade in de schoppenkleur zeker niet denkbeeldig. 
 
Zelfs als partner uitkomt van een 4-kaart schoppen, geef je niets weg met 
het overnemen van ♠H. Partner belooft immers ♠V.  
 
Tip! 
Maak het partner zo gemakkelijk mogelijk: speel na ♠A ♠B terug, gevolgd 
door ♠9. Met een 5-kaart schoppen kan partner het tegenspeelkarwei meteen 
afmaken met zijn 4e en 5e schoppenkaart. 
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Spel 2 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  1♥  1♠  pas 
 2♠  pas  4♠  pas 
 pas  pas  
 

Ik geef vier zuidhanden. 
 
Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 Zuidhand 4 
♠ 8 7 6  ♠ 8 7 6  ♠ 8 7 6  ♠ 8 7 6 
♥ H 6 5  ♥ V B 5  ♥ A 6 2  ♥ 6 5 2 
♦ A   ♦ 7 4   ♦ 7 4   ♦ 7 4 
♣ 7 6 5 4 3 2 ♣ 8 7 6 5 4  ♣ 8 7 6 5 4  ♣ 8 7 6 5 4 
 
Met welke van deze vier handen kom je uit met je je hoogste hartenkaart? 
Want dat je uitkomt in de kleur van je partners volgbod is (bijna) altijd goed. 
Je mag méér dan één zuidhand noemen. 
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Spel 2  De vier uitkomsten 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  1♥  1♠  pas 
 2♠  pas  4♠  pas 
 pas  pas  
 

Ik geef vier zuidhanden. 
 
Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 Zuidhand 4 
♠ 8 7 6  ♠ 8 7 6  ♠ 8 7 6  ♠ 8 7 6 
♥ H 6 5  ♥ V B 5  ♥ A 6 2  ♥ 6 5 2 
♦ A   ♦ 7 4   ♦ 7 4   ♦ 7 4 
♣ 7 6 5 4 3 2 ♣ 8 7 6 5 4  ♣ 8 7 6 5 4  ♣ 8 7 6 5 4 
 
Met welke van deze vier handen kom je uit met je je hoogste hartenkaart? 
Je mag méér dan één zuidhand noemen. 

 
 
Met de zuidhanden 2 en 3 start je met je hoogste hartenkaart. Met de 
handen 1 en 4 met je laagste! 
 
De gouden regel is dat je in partners kleur van een 2-kaart altijd je hoogste 
kaart voorspeelt. Geen van deze vier zuidhanden heeft twee kaarten in 
partners kleur. Maar… met drie of méér kaarten in partners kleur starten we 
niet in alle gevallen met de laagste. Met twee of meer plaatjes in partners 
kleur starten we óók met een 3-kaart met de hoogste kaart. En omdat we 
tegen een troefcontract niet onder een aas uitkomen, starten we ook met 
zuidhand 3 met de hoogste. Tegen een SA-contract hadden we met 
zuidhand 3 wél voor de laagste hartenkaart gekozen. 
 
Met zuidhand 1 en 4 starten we dus met onze laagste harten. Dat schenkt 
partner meteen veel duidelijkheid. Vooral ♥2 met zuidhand 4. Partner weet 
meteen dat jij de derde hartenslag niet kunt aftroeven.  
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Spel 3 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1♣  pas  1♠ 
2♦  3♦*  pas  3♠ 
pas  4SA  pas  5♦ 
pas  6♠  pas  pas 
pas 
 
*3♦: belooft sterk spel; minstens mancheforcing 
 

Dummy noord 
♠ A 9 2 
♥ 10 9 8 
♦ V 
♣ A H V B 3 2 

Jouw westhand    Partner oost 
♠ H 4 3 
♥ 7 6 
♦ A H B 7 6 
♣ 10 5 2 
Leider zuid 
 
Tegen zuids 6♠-contract start jij met ♦A.  
Partner oost speelt ♦2 bij en de leider ♦10. 
Met welke kaart zet je de tweede slag in? 
 
Voor de minder ervaren spelers die écht niet weten welke voortzetting vrijwel 
zeker leidt tot down spelen, geef ik een overpeinzing. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

Dummy noord 
♠ A 9 2 
♥ 10 9 8 
♦ V 
♣ A H V B 3 2 

Jouw westhand    Partner oost 
♠ H 4 3 
♥ 7 6 
♦ A H B 7 6 
♣ 10 5 2 
Leider zuid 
 
Tegen zuids 6♠-contract start jij met ♦A.  
Partner oost speelt ♦2 bij en de leider ♦10. 
Met welke kaart zet je de tweede slag in? 
 
In dit spel hoef je geen rekening te houden met een eventueel signaal van 
partner oost. Want wat hij ook heeft of signaleert, je kunt dit contract geheel 
op eigen kracht opblazen! 
 
Ik geef één hint. Ik hoef geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de 
leider zodra hij in de hand aan slag komt, met succes zal snijden op (jouw) 
♠H. 
   ♠ A 9 2 
♠ H 4 3  
   ♠ V B 10 8 7 6 
 
Hij zal dan beginnen met het voorspelen van ♠V, en dummy laten duiken als 
jij dat ook doet.  
 
Als je twee keer duikt zal hij dummy ook twee keer laten duiken. Tenminste, 
als hij dummy twee keer kan láten duiken… 
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Spel 3  Het juiste tegenspel 
 

Dummy noord 
♠ A 9 2 
♥ 10 9 8 
♦ V 
♣ A H V B 3 2 

Jouw westhand    Partner oost 
♠ H 4 3     ♠ 5 
♥ 7 6      ♥ V 5 4 3 2  
♦ A H B 7 6    ♦ 9 8 2 
♣ 10 5 4     ♣ 9 8 7 6 

Leider zuid 
♠ V B 10 8 7 6 
♥ A H B 
♦ 10 5 4 3 
♣ - 

 
Tegen zuids 6♠-contract start jij met ♦A.  
Partner oost speelt ♦2 bij en de leider ♦10. 
 
Met welke kaart zet je de tweede slag in? 
 
Vervolg met ♦H! Om niet al meteen down te gaan, zal de leider dummy 
moeten laten troeven. En als dummy ♦H troeft - én je met deze westhand de 
twee eerste schoppenslagen duikt – verzorgt ♠H zonder enige inspanning de 
downslag. 
 
Elk ander naspel loopt goed af… voor de leider. Klaveren na kan hij veilig 
aftroeven. Dan ♠V voor waardoor ♠H kansloos is. West kan niet voorkomen 
dat dummy noord de derde schoppenslag wint en de hele rits klaveren 
afdraait waarop alle rode verliezers van zuid het podium verlaten. 
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Spel 4 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  1♥  1♠ 
pas  3♠  pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 
  Dummy noord 

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

West     Jouw oosthand    
     ♠ A 
     ♥ V 9 8 7 4 
     ♦ A V 3 
     ♣ V B 5 4 
  Leider zuid 
   
West start tegen zuids 4♠-contract met ♥6; voor dummy’s ♥A. 
De leider steekt dan - met ♣6 – over naar ♣A in de hand.  
De derde slag speelt de leider ♠B voor, west ♠5 en dummy ♠4, voor jouw ♠A. 
Met welke oostkaart zet je de aanval voort? 
 
Zuid belooft met zijn 1♠-bod minstens een 5-kaart schoppen. Met precies een 
4-kaart schoppen had zuid een (negatief) doublet gegeven.  
 
Ik geef het meteen toe; dit is een pittige waar ook de meer ervaren hap even 
voor achter de oren zal moeten krabben… 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 4  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  1♥  1♠ 
pas  3♠  pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 
  Dummy noord 

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

West     Jouw oosthand    
♠ V x x    ♠ A 
     ♥ V 9 8 7 4 
     ♦ A V 3 
     ♣ V B 5 4 
  Leider zuid 
 
West start tegen zuids 4♠-contract met ♥6; voor dummy’s ♥A. 
De leider steekt dan - met ♣6 – over naar ♣A in de hand.  
De derde slag speelt de leider ♠B voor, west ♠5 en dummy ♠4, voor jouw ♠A. 
Met welke oostkaart zet je de aanval voort? 
 
Wat ons opvalt is dat de leider na ♥A niet meteen troef speelde maar 
overstak naar de hand (met klaveren) en ♠B voorspeelde. Met ♠VBxxx bij 
zuid ligt meteen schoppen spelen immers voor de hand. Zuid lijkt met ♠B te 
snijden op ♠V.  
 
Ja, en als onze partner inderdaad ♠Vxx heeft, zal hij ♠V in geen geval leggen 
op de uitnodigende ♠B! Partner west kan tellen; hij weet dat de leider een 5-
kaart schoppen heeft en dat jij maximaal één schoppenkaart kunt hebben. ♠B 
dekken met ♠V om bij jou ♠10 hoog te maken kan daardoor niets anders zijn 
dan een fata morgana. 
 
We mogen er dus van uitgaan dat partner na deze eerste schoppenslag ♠Vx 
in handen heeft. En dat weet de leider nu ook; anders had jij deze slag wel 
gewonnen met ♠V. De leider zal dan ook niets liever willen doen dan nog een 
keer vanuit zuid snijden op ♠V. 
 
En omdat de doelen en wensen van tegenspelers omgekeerd evenredig zijn, 
willen wij niets liever dan voorkomen dat zuid aan slag komt. En aan jou de 
eer om te bepalen met welke kaart jij voorkomt dat de leider aan slag komt… 
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Spel 4  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  1♥  1♠ 
pas  3♠  pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 

  Dummy noord 
♠ H 8 7 4  
♥ A H B 2 
♦ H B 10 2 
♣ 6 

Partner west   Jouw oosthand    
♠ V 6 5    ♠ A 
♥ 6 5     ♥ V 9 8 7 4 
♦ 7 6 5 4    ♦ A V 3 
♣ 10 9 8 7    ♣ V B 5 4 

  Leider zuid 
♠ B 10 9 3 2 
♥ 10 3 

  ♦ 9 8 
  ♣ A H 3 2 

   
West start tegen zuids 4♠-contract met ♥6; voor dummy’s ♥A. 
De leider steekt dan - met ♣6 naar ♣A - over naar de hand.  
De derde slag speelt de leider ♠B voor, west ♠5 en dummy ♠4, voor jouw ♠A. 
Met welke oostkaart zet je de aanval voort? 
 
Het winnend tegenspel is de vierde slag beginnen met… ♥V! 
Daarmee breng je dummy aan slag en maak je de leider kansloos. 
De leider kan niet voorkomen dat wests ♠V een slag gaat winnen. En jouw 
♦AV staan klaar voor totaal vier slagen voor OW.  
 
Zelfs als de leider dummy - na ♥H - ♥B laat spelen, en daarop een 
ruitenverliezer opruimt, gaat het mis voor NZ. 

West wint die slag dan met een lage aftroever; speelt ruiten na voor 
oost; dan nóg een keer harten na voor wests ♠V. Ook dan is 4♠ één 
down. 

 
Maar… Marcel Felix vond toch een speelplan waarmee leider zuid dit contract 
kan maken na oosts voorspelen van ♥V! 
 

Hallo Rob, 
Leuke training. Ben het alleen niet eens met dit spel.  
♥V neem je met ♥H, je slaat ♠H en gooit daarna op ♥B een ruiten weg. 
4♠ C. 
 

En Marcel heeft helemaal gelijk!
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Spel 5 
 
West  Noord Oost  Zuid   
    1♥  pas 
1SA  pas  2♠  pas   
3♦  pas  3♠  pas   
4♠  pas  pas  pas 
 

Partner noord 
Dummy west    Leider oost 
♠ 7 6 5 
♥ 8  
♦ H V B 10 7 6 
♣ V 6 5      
   Jouw zuidhand 

♠ H 3 2 
♥ A 9 4 3 2 
♦ 2 
♣ A H 9 2 

 
Tegen oosts 4♠-contract start je met ♣A; partner noord ♣3 en leider oost ♣8. 
Met welke kaart zet je jouw aanval voort? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 5  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid   
1♥  pas 

1SA  pas  2♠  pas   
3♦  pas  3♠  pas   
4♠  pas  pas  pas 
 

Partner noord 
Dummy west    Leider oost 
♠ 7 6 5 
♥ 8  
♦ H V B 10 7 6 
♣ V 6 5      
   Jouw zuidhand 

♠ H 3 2 
♥ A 9 4 3 2 
♦ 2 
♣ A H 9 2 

 
Tegen oosts 4♠-contract start je met ♣A; partner noord ♣3 en leider oost ♣8. 
Met welke kaart zet je jouw aanval voort? 
 
De uitkomst met ♣A is vooral om een beeld te krijgen van de situatie.  
Met het openleggen van dummy’s hand hebben we die. Want leider oost heeft 
met zijn bieden een zeer duidelijk beeld gegeven van wat hij in handen heeft. 
Tel even mee: oost bood tweemaal schoppen, dat belooft minstens een 5-
kaart schoppen. Met twee hoge 5-kaarten had oost ook met schoppen 
geopend… Waarom dan toch beginnen met 1♥? Daar kan maar één reden 
voor zijn als we weten dat vriend en vijand met twee 5-kaarten openen met 
de hoogste kleur!  
 
En als we weten hoeveel hartenkaarten de leider in handen heeft, weten we 
ook het aantal hartens bij partner. 
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Spel 5  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid   
1♥  pas 

1SA  pas  2♠  pas   
3♦  pas  3♠  pas   
4♠  pas  pas  pas 
 

Partner noord 
  ♠ 10 4 
  ♥ 5 
  ♦ 9 8 5 4 3  
  ♣ B 10 7 4 3 

Dummy west    Leider oost 
♠ 7 6 5     ♠ A V B 9 8 
♥ 8      ♥ H V B 10 7 6 
♦ H V B 10 7 6    ♦ A 
♣ V 6 5     ♣ 8    
   Jouw zuidhand 

♠ H 3 2 
♥ A 9 4 3 2 
♦ 2 
♣ A H 9 2  

 
Tegen oosts 4♠-contract start je met ♣A; partner noord ♣3 en leider oost ♣8. 
Met welke kaart zet je jouw aanval voort? 
 
Na ♣A speel je ♥A en harten na. Partner noord hoeft alleen maar een 
schoppenkaart te hebben die hoger is dan dummy’s ♠7 voor één down. Want 
dat jouw ♠H zijn graantje zal meepikken stond na de uitkomst al vast. 
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37. Kalendertraining 
 
De Bridgekalender 2016 is uit. En net als de Bridgekalender van 2015 is de 
kalender 2016 samengesteld door Kees Tammens. 
 
Wat mag je van deze kalender verwachten? 
 
366 dagen met elke dag een vraagstuk, voor slechts € 12,95. 
 
www.bridgebeter.nl 
 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 392 

Ik keek ook naar de samenstelling van de opgenomen vraagstukken. 
 

 
 
Haast voor de helft (45%) uitspeelvraagstukken, maar ook een belangrijk deel 
(32%) tegenspel). Het bieden beslaat ongeveer 20%, maar dat percentage kun je 
minstens verdubbelen, omdat Kees vaak twee, drie en soms zelfs zes biedvragen 
voorlegt op één dag.  
 

 
 
Ruim 75% van de (tegen) te spelen spellen zijn manchecontracten; 20% 
slemcontracten en slechts 4% de contracten ónder de manche. 
 
Acht dagen zijn gewijd aan een biedvraag die Kees heeft voorgelegd aan een vast 
groepje bridgers: Bep Vriend en Anton Maas, Hedwig van Glabbeek en Willem Jan 
Maas, James Gerritsen, Anneke Simons en ene Rob Stravers… 
 
Ik heb vrij willekeurig vijf blaadjes uit de kalender gescheurd en gekopieerd. 
 
Het woord is nu aan Kees Tammens!
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Opgave 1 
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Opgave 1  Speelplan 
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Spel 2 
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Spel 2  Tegenspel 

 
 
 
 
Spel 3 
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Spel 3  Zuids beste bod; de keuzes van de panelleden 
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Spel 4 
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Spel 4  Speelplan 
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Spel 5-7 
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Spel 5-7  De aanbevolen biedingen  

 
 
 
AdvG: 

Op grond van het feit dat de vijf blaadjes vrij willekeurig uit de kalender zijn 
gescheurd, kunnen de lezers zich een oordeel vormen over de inhoud van 
deze kalender en de vraag beantwoorden of het bezit (maar nog meer het 
dagelijks gebruik!) van de kalender voor hen een nuttige en prettige zaak is. 
 
De vraag van de auteur ‘heb ik voor elk wat wils?’ is in zijn algemeenheid niet 
te beantwoorden. Het peil van de bridgevraagstukken is zeker niet eenvoudig 
en zal de huis-, tuin- en keukenbridger op veel kalenderdagen boven de pet 
gaan. Maar het geregeld, liefst dagelijks bezig zijn met een bridgevraagstuk, 
het zelf zoeken van een oplossing en het daarna lezen van Kees’ commentaar 
zal er zeker toe bijdragen dat menige lezer dat huis, die tuin en die keuken 
kan verlaten en in een heuse clubbridgezaal een steeds beter resultaat kan 
bereiken. En – nog belangrijker- daarbij steeds meer bridgevreugde zal 
beleven. 
 

Kees Tammens: 
Ik wil graag een kalender maken voor 'alle' bridgers. De bridgers uit de 
groene lijn (ik neem aan dat dit eerstejaarsbridgers zijn) houden zich nog 
bezig met de basisprincipes. Er bestaat daar veel literatuur over, denk aan 
'Van Start tot Finish' en de leerboekjes van Berry. Maar ook de problemen in 
de kalender kunnen daarbij hun nut bewijzen. Dan zie je wat er in de 
toekomst allemaal mogelijk is, wat jijzelf in komende jaren gaat doen. 
Misschien voor een eerstejaarsbridger een tikje lastig, maar als je verder gaat 
met bridge wil je juist die spellen de baas zijn. Een probleem kun je goed 
gebruiken om thema's uit het af en tegenspel de revue te laten passeren. 
Denk eraan, dikwijls gaat op: Herkennen = oplossen. Wat je niet weet, is 
vaak niet eenvoudig te begrijpen.  
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Ik zal voor 2017 een dag per week nemen voor echte standaard thema's. Ik 
heb begrepen dat er ruim tienduizend exemplaren van de kalender 2015 zijn 
verkocht, dus je kunt aannemen dat zo'n 20.000 bridgers die kalender 
hebben gelezen; dan denk ik op de juiste weg te zijn. 
 
Ten aanzien van deelscores het volgende: in deelscores is het aantal 
varianten in af- en tegenspel dikwijls erg groot. Maar ik ben op zoek naar 
spellen in deze categorie en beloof er een per week in de kalender van 2017 
(inderdaad, ik heb opnieuw ja gezegd) te zetten. 
 
NB:  

Een niet onbelangrijk aspect bij het maken is het feit dat je het 
samenstellen ervan leuk moet vinden. Zowel om te doen als om te 
lezen. Met mijn vriend James Gerritsen, onmisbaar bij de correctie en 
bij de controle of er al spellen eerder zijn gebruikt, is er een maand of 
drie/vier erg veel werk aan de kalender en dan is het nodig dat de 
spellen die er in komen ook voor ons zelf de moeite waard zijn.  

 
NB2:  

Ik wil graag iedereen bedanken die de oefensets met mijn commentaar 
hebben gespeeld en daarvoor een bijdrage aan de juniorenpot hebben 
overgemaakt. Dat is al een leuk bedrag waarvoor ik in elk geval een 
heel weekeinde met juniorentraining kan bekostigen. Dank, speel vooral 
door en denk aan de junioren! Met alle plezier stel ik nieuwe sets 
spellen samen, geef daarbij analyses en geef die door aan Rob om in 
omloop te brengen. 
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38. Nieuw in de serie Bridge Bond Specials: 
Kaartwaardering  
 
Bekeken door Ad van Gemert  
 
BBS-serie 

In de Bridge Bond Specials themareeks verschenen in de afgelopen jaren acht 
deeltjes en daaraan zijn nu vier nieuwe boekjes toegevoegd. De opzet laat 
zich eenvoudig beschrijven: een bekende bridger schrijft een boekje van 
ongeveer 48 pagina’s over een afgerond onderwerp en licht de theorie toe 
aan de hand van vele praktische voorbeelden. Het zijn kleine boekjes, je 
stopt er gemakkelijk een in je binnenzak, neemt het mee en gaat door met 
lezen op allerlei plaatsen waar je een verloren kwartiertje hebt. Op een halte, 
wachtend op tram of metro, in de wachtkamer van de tandarts tijdens het 
inwerken van de verdoving. 

 
Kaartwaardering 

In het eind 2015 verschenen nieuwe 
deeltje ‘Kaartwaardering’ besteedt 
Piet Spruit aandacht aan de vraag 
hoe je de waarde van je opgeraapte 
13 kaarten waardeert. De auteur, in 
zijn werkzame leven universitair 
vakdidacticus, verloochent zijn oude 
beroep niet en doet dit volgens een 
vast stramien. Hij kijkt eerst naar 
zijn honneurkracht en vervolgens 
naar de verdeling. Tijdens het bieden 
van partner en tegenstanders komt 
steeds meer informatie beschikbaar 
waardoor je je hand voortdurend 
kunt herwaarderen. Is je hand beter 
of slechter geworden of van gelijke 
waarde gebleven? Piet tracht de 
lezer te leren goed naar de waarde 
van de hand te kijken en te blijven 
kijken. 

 
Wijze van puntentelling 

De meest gebruikte is die van Milton Work en die hebben we bijna allemaal 
geleerd in onze beginnerscursus: Aas=4, Heer=3, Vrouw=2, Boer=1, 10=0. 
De schrijver maakt meteen enkele kanttekeningen. 

a. Azen, heren en tienen zijn bij deze telling ondergewaardeerd, vrouwen 
en boeren zijn overgewaardeerd. 

b. De telling let niet op het feit of honneurs elkaar ondersteunen. 
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c. De telling houdt geen rekening met honneurs in lange en korte kleuren. 
d. De telling houdt geen rekening met de verdeling. 

Een alleenstaande honneur is minder waard dan een ondersteunde. Zo is AHx 
en xxx meer waard dan Axx en Hxx. 
We hebben liever honneurs in lange kleuren dan in korte. 
De 4-3-3-3 verdeling is heel onaantrekkelijk, er is geen kans op aftroevers en 
lengteslagen. Velen trekken er 1 punt voor af. Een aasloze hand is ook 
onaantrekkelijk, trek hier ook een punt af. 

 
Andere tellingen 

Piet Spruit behandelt ook de Bergentelling (ja, die man van de Bergen raises) 
die werkt met halve en kwart punten. Verfijnde telling, maar minder 
eenvoudig. Verder bespreekt hij de Regel van 20: je opent als de som van je 
honneurpunten en van het aantal kaarten in je beide langste kleuren 20 of 
meer is. De regel van 15: je opent in de vierde hand als je honneurpunten 
samen met het aantal schoppens 15 of meer is. 
Op deze en andere tellingen gaat de auteur in zijn boekje in. 

 
Herwaardering 

De schrijver pleit ervoor tijdens het bieden de hand voortdurend te 
herwaarderen. Bij een ongestoord biedverloop is het bezit van een korte kleur 
(mits die niet door partner geboden is) van belang voor aftroevers. Hij 
adviseert als distributiepunten 3 voor renonce, 2 voor singleton, 1 voor 
doubleton. Het is bekend dat andere schrijvers hier wel eens andere (hogere) 
distributiepunten gebruiken. Herwaardering vindt ook plaats als de 
tegenpartij zich met het bieden bemoeit. Als je honneurs in een kleur hebt die 
rechts geboden wordt zijn die waardevoller dan wanneer die kleur links 
geboden wordt. 
De oude bridgewijsheid ‘zij een fit, wij een fit, zij geen fit, wij geen fit’ heeft 
Piet Spruit hoog in het vaandel in situaties waarin je moet beslissen of je wel 
of niet in de bieding moet komen. 

 
De Law of Total Tricks  (‘De Wet’) 

De auteur gaat ook uitvoerig is op ‘De Wet’. Bied met een achtkaartfit op 2-
niveau en met een negenkaartfit op 3-niveau. Dit zegt niet dat je dan je 
contract altijd maakt, maar als je het niet maakt heb je toch kans op een 
goede score. 
Duidelijk is zijn advies om het law-niveau, zodra je dat kent, zo spoedig 
mogelijk te bieden om de tegenpartij uit de bieding te houden. 

 
De Losing Trick Count (LTC) 

Op dit onderwerp, dat in de Nederlandse bridgeboeken maar mondjesmaat 
behandeld wordt, gaat de schrijver vrij uitvoerig in. Hij beschouwt het als een 
nuttig hulpmiddel om te onderzoeken hoe hoog geboden kan worden, het 
komt niet in plaats van het tellen van honneurpunten  maar is er een 
aanvulling op. Het voert te ver hier bij deze bespreking in de Training nader 
op in te gaan. Geïnteresseerden adviseer ik het boekje te kopen, maar vooral 
dit te lezen. 

 
Oefeningen 
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Piet Spruit verrast ons in het laatste deel van zijn boekje op liefst 32 
oefeningen over kaartwaardering. Hij geeft een hand en eventueel 
biedverloop en stelt een gerichte vraag aan de lezer waarbij het inzicht in 
kaartwaardering voor het antwoord van belang is. Daarna geeft hij zelf een 
gemotiveerd antwoord. Tot lering ende vermaak van de lezer. Wij sluiten af 
met vijf voorbeelden van de 32 oefeningen.  

 
Spel 1 
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Antwoord spel 1 

 
 
 
 
Spel 2 

 
 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 407 

Antwoord spel 2 

 
 

 
Spel 3 
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Antwoord spel 3 

 
 

Spel 4 
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Antwoord spel 4 

 

 
 

Spel 5 
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Antwoord spel 5 

 
 
De andere 27 oefeningen staan in het boekje, dat te koop is voor iets meer 
dan de prijs van een nieuwe ov-chipkaart. 
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39. Nieuw in de serie Bridge Bond Specials: 
Spelvormen 
 
Gelezen door Rob Stravers  
 
Bij spelvormen kun je gemakkelijk denken aan de verschillende vormen waarin we 
bridge spelen, zoals: de parenwedstrijd, de viertallenwedstrijd, de Kroegendrive, 
waarbij de deelnemers verschillende kroegen afgaan en in elke kroeg een 
bridgeronde spelen, Kofferbridge, waarbij meestal twee paren in de huiskamer een 
serie spellen spelen die door meer ‘thuiskwartetten’ wordt gespeeld, waardoor een 
echte parenuitslag ontstaat, de Bekerwedstrijd, waarbij twee of meer viertallen van 
de ene club strijden tegen een gelijk aantal viertallen van een andere club, en de 
individuele wedstrijd, waarbij niet wordt gespeeld met een vaste partner maar elke 
ronde van partner wordt gewisseld. 
 Zonder nu diepgaand te gaan debatteren over wat precies spelvormen wel of 
niet zijn: Ed behandelt in zijn boekje vooral de verschillende berekeningswijzen, 
en hij legt daarbij uit hoe we ons bieden en spelen daarop kunnen/moeten 
aanpassen. 
Vrijwel alle bridgers hebben weleens de term Robberbridge horen vallen, zonder te 
weten wat dat nu precies inhoudt. Het moet natuurlijk een bijzonder leuke 
spelvorm zijn, anders was Robberbridge nooit naar mij genoemd .  
 
Ed legt de lezer uit hoe Robberbridge in elkaar zit, mét een stukje tactiek! Daarmee 
kun je de aanschafprijs van dit boekje (€ 7,95) snel terugverdienen, want er wordt 
meestal om geld gerobberd! 
 
Welke onderwerpen tref je aan op de 48 pagina’s? 
 

Algemene puntentelling  
Aantal slagen, kwetsbaarheid, premies en straffen en scoretabel 

 
Parentelling   

Uitleg van de telling, bied- en speeladviezen 
 
Viertallentelling   

Uitleg van hoe het werkt, telling en bied- en 
speeladviezen 

 
Butler 

Telling, voor- en nadelen ten opzichte van 
Paren, bied- en speeladviezen 

 
Robberbridge 

Uitleg, telling en tactiek    
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Patton 
Uitleg van de opzet, berekening en tactiek 

 
Individueel 
 Uitleg en toepassingen 
 
Oefenspellen 

Deze bestaat uit twee delen: acht vragen waarmee het inzicht wordt 
getoetst in de consequenties van de verschillende berekeningswijzen én 
acht speltechnische vragen.   

 
Het boekje Spelvormen van Ed Hoogenkamp: € 7,95 bij de Bridge- en boekenshop. 
Internet: www.bridgeshop.nl    
E-mail: info@bridgeshop.nl 
Telefoon: (030) 275 99 77    
 
 
Om de noodzaak van Eds product te bewijzen leg ik twee inzichtvragen voor en 
twee speltechnische vragen. 
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Oefening 1 
Waar of niet waar? Niet kwetsbaar  
gedoubleerd drie (!) down gaan is  
lucratiever dan de tegenstanders  
een kwetsbare manche laten  
maken. 

 
Oefening 2 
Waar of niet waar? Ik kan goed  
bridgen zonder dat ik weet in  
welke wedstrijdvorm ik zit. 

 
 
Spel 1 
Zuid is gever, OW kwetsbaar 
Je hebt als west: 
♠ V B 2 
♥ H B 6 5 4 
♦ H 3 
♣ B 7 6 
 
Zuid opent 1♠. 
Wat biedt west in een viertallen- 
wedstrijd en wat in een paren- 
wedstrijd? 
 
 
 
Spel 2 
Oost gever en allen kwetsbaar 
♠ V 10 9 3 2  ♠ A 8 7 6 5 
♥ V 6 5   ♥ 8 3 
♦ H B    ♦ A V 5 2 
♣ V 7 6   ♣ A H 
 
Oost speelt 4♠. Zuid komt uit  
met ♥A, speelt ook ♥H en speelt ♣B 
na. Hoe speelt oost in een viertal- 
lenwedstrijd en hoe in een paren- 
wedstrijd? 

 
Eds antwoorden staan op de volgende pagina. 
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Eds antwoorden 
 
Oefening 1 
Waar. Een kwetsbare manche levert  
100 (of 120) plus 500 manchepremie  
op. Drie down niet kwetsbaar gedou- 
bleerd is 100 + 200 + 200 = 500. 
 
Oefening 2 
Niet waar. Er zijn te veel beslissingen  
die in de ene wedstrijdvorm goed  
zijn, maar in de andere niet. Het be- 
vechten van de deelscore is typisch  
een parenactie, het bieden van een  
scherpe manche (met weinig punten)  
is typisch een viertallenactie. Spelen  
op een overslag is zinvol in paren en  
vrijwel zinloos in viertallen. 
 
Spel 1 
  ♠ 8 

♥ A V 10 8 
♦ V 8 7 
♣ A 8 5 4 2 

♠ V B 2   ♠ 10 9 4 3 
♥ H B 6 5 4   ♥ 9 7 
♦ H 3    ♦ B 10 9 2 
♣ B 7 6   ♣ V 10 9 

♠ A H 7 6 5 
♥ 3 2 
♦ A 6 5 4 
♣ H 3 
 

Pas in viertallen 
Volg 2♥ in paren 
 
Neem in een viertallenwedstrijd  
geen onnodige risico’s bij volgbiedin- 
gen. Volg als west geen 2♥, dat is  
gevaarlijk omdat de kleur niet goed  
genoeg is. In dit geval wordt het wel  
erg zwaar gestraft als noord past op  
het volgbod en zuid een heropenings- 
doublet geeft, waar noord weer op  
past. NZ beginnen tegen 2♥ gedou- 
bleerd met ♠AH en een schoppen  
getroefd. Daarna maken ze nog ♣AH  
en een afgetroefde klaveren, ♦A en  
drie hartenslagen in noord. West gaat  
vijf down voor een score van -1400.  
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Als west past, bereiken NZ 3SA en  
maken +2 voor +460 punten. Een  
verschil van 940 punten. Omgerekend  
in IMP’s is dat 14 IMP’s. In een paren- 
wedstrijd weegt het voordeel van  
volgen wél op tegen het risico. Als het  
spel ligt zoals hierboven scoren OW  
een nul, maar er zijn allerlei scenario’s  
denkbaar waarbij het volgbod wél  
punten oplevert. 
 
Spel 2 
O/Allen ♠ H B 4 

♥ B 10 9 2 
♦ 10 8 6 
♣ 5 4 2 

♠ V 10 9 3 2  ♠ A 8 7 6 5 
♥ V 6 5   ♥ 8 3 
♦ H B    ♦ A V 5 2 
♣ V 7 6   ♣ A H 

♠ - 
♥ A H 7 4 
♦ 9 7 4 3 
♣ B 10 9 8 3 
 

Zuid komt tegen 4♠ uit met ♥AH en  
speelt ♣B na. Wat doet oost? 
In een viertallenwedstrijd neemt de  
leider de slag met ♣H steekt over  
naar ♦B en speelt oost een kleine  
schoppen. Als noord kleur bekent legt  
hij ♠8 in oost. Hij verliest zo nooit  
meer dan één schoppenslag, zelfs bij  
een 3-0 zitsel. De overslag is niet be- 
langrijk, het maken van het contract  
wel. In een parenwedstrijd speelt  
Oost ♠A en schoppen na. Als ♠H sec  
valt maakt hij een overslag en bij elk  
ander zitsel maakt hij precies tien  
slagen. De oostspeler die met ♠A  
begint gaat down als noord alle  
schoppens heeft. Die kans is te klein  
om daar in een parenbridge rekening mee  
te houden. De kans op heer sec is  
groter dan de kans op ♠HB4 in noord,  
dus een overslag is waarschijnlijker  
dan één down. In viertallen betekent  
een overslag een winst van 1 IMP,  
maar één down kan het verlies van  
12 IMP´s betekenen, dus is de zoge- 
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naamde ´safety play´ een must´. 
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40. Nieuw in de serie Bridge Bond Specials: Het 
Speelplan 
 
Bekeken door Ad van Gemert 
 
Het Speelplan 

Bep Vriend heeft in de afgelopen jaren al twee boekjes geschreven in de BBS-
serie, over Doubletten en over Staymanvariaties. Onze lezers weten dat wij 
bij problemen op deze gebieden vaak naar deze boekjes verwijzen. De 
coördinatie van BBS heeft het wijze besluit genomen  Bep te vragen voor het 
onderwerp ‘Het Speelplan’, en Bep heeft zich beijverd in dit deeltje de lezer te 
leren structuur aan te brengen in het afspel. Opvallend is dat zij veel 
aandacht schenkt aan slag 1. In plaats van het snelle ‘doe maar een kleintje, 
partner’ drukt zij de lezer op het hart pas bij te spelen na het maken van een 
plan. 

 
Sans-atoutcontracten 

Bep noemt deze contracten een tempospel: je moet zo snel mogelijk slagen 
ontwikkelen voordat de tegenpartij dat doet. Zij redeneert hierbij vanuit de 
‘winners’ en vraagt zich consequent af: 

1. Welke vaste slagen kan ik oprapen? 
2. Waar moeten mijn ontbrekende slagen vandaan komen? 
3. Hoe voorkom ik dat de tegenstanders te veel slagen maken? 

Voor het ontwikkelen van ontbrekende slagen gebruikt zij als strijdplan: 
a. Hoge kaarten bij de tegenstanders eruit dwingen. 
b. Lengteslagen ontwikkelen. 
c. Snijden, en wel enkele snit, herhaalde snit en dubbele snit. 

Schrijfster hamert erop te zorgen dat je eigen kleur eerder vrij is dan de kleur 
van de oppositie, en als dit niet lukt te zorgen dat de vijandelijke hand met de 
vrije kleur( de gevaarlijke hand) niet aan slag komt. 

 
Troefcontracten 

Hierbij redeneert zij vanuit de ‘verliezers’. Welke verliezers heb je? Welke kun 
je wegwerken? En hoe? Zij telt de verliezers vanuit de hand met de lange 
troefkleur en zorgt ervoor verliezers tijdig weg te 
werken. 

 
Slag 1 

Hier wijdt zij een apart hoofdstuk aan en maakt een 
speelplan voordat zij in slag 1 bijspeelt. Neem ik de 
eerste slag of duik ik? En neem ik in dummy of in de 
hand? Allemaal vragen waar de leider ruim tijd voor 
moet nemen. 

 
Meteen troeftrekken of niet? 
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Standaard in een troefcontract is beginnen met troeftrekken tenzij iets anders 
urgenter is. En je trekt niet meteen troef als 

1. je aftroever(s) wilt maken aan de korte troefkant. Want dat levert extra 
slagen op, aftroeven aan de lange kant doet dat niet. 

2. je eerst verliezers wilt wegwerken. 
3. je troeven wilt gebruiken als entree, om bij voorbeeld enkele keren te 

kunnen snijden. 
4. je wilt cross-ruffen. 

 
Communicatie 

Hierbij onderscheidt zij de verbinding tussen leider en dummy, en de 
verbinding tussen de handen van de tegenstanders. Verbinding tussen leider 
en dummy verdient extra aandacht als een van de handen zwak is met een 
lange kleur. Je moet dan nog wel eens een slag weggeven om een entree te 
behouden. Pas op voor een blokkade, waaronder zij verstaat dat er iets schort 
in de verbinding tussen de handen. Er zijn dan genoeg slagen maar de vrije 
kaarten zijn onbereikbaar. Bep laat aan de hand van voorbeelden zien hoe je 
blokkerende kaarten kunt lozen. ‘Ben hierbij niet altijd te zuinig’ adviseert zij 
speciaal haar Nederlandse lezers. Bij de tegenstanders probeert zij juist een 
blokkade te creëren, je zorgt dan dat een speler met een vrije kleur niet meer 
aan slag komt maar juist diens partner. 

 
Andere technieken 

Zij bespreekt (en licht dit met veel voorbeelden toe) begrippen als de veilige 
hand, de gevaarlijke hand, verliezer op verliezer. In het laatste geval ruil je 
een verliezer in een bepaalde kleur in voor een verliezer in een andere kleur. 
Je hebt dan niet minder maar andere verliezers en wel verliezers die geen 
schade berokkenen. 

 
Kansen combineren en Plan B 

Het boekje eindigt met een hoofdstuk hoe je kansen kunt combineren en 
verder met iets dat Bep ‘Plan B’ noemt. Hieronder verstaat zij dat je in 
gevallen waarbij er onverwacht iets ongunstigs gebeurt niet bij de pakken 
moet gaan neerzitten, je rug moet rechten en moet trachten een nieuw 
speelplan te maken om op een andere wijze (Plan B) je doel te bereiken. Dat 
haar voornaam met een B begint is waarschijnlijk toeval. Ook hierbij vele 
voorbeelden. 

 
Praktijk na theorie 

Na deze theorie laat Bep de lezer oefenen aan de hand van 18 oefenspellen 
die alle eindigen met de vraag: ’hoe speelt u?’ En als de lezer zo’n vraag voor 
zichzelf heeft beantwoord, leest hij het antwoord dat Bep heeft gegeven. Om 
een indruk te geven van deze 18 oefenspellen nemen wij er vrij willekeurig 
enkele over, maar de andere zijn zeker zo aantrekkelijk en het bekijken 
waard. 
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Spel 1 

 
 
 West speelt 3SA. Noord komt uit met ♦2. Zuid speelt ♦3 bij. 

Hoe speelt u?
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Spel 1, antwoord 
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Spel 2 
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Spel 2, antwoord 
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Spel 3 
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Spel 3, antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn oordeel 
Het boekje is in een prettige stijl geschreven. Het leest gemakkelijk, de lezer 
verveelt zich geen moment en door de vele voorbeelden en de aardige lay-out 
is het lezen een genoegen. Prijs 7,95 euro, voor NBB-leden 10% korting. 
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41. Nieuw in de serie Bridge Bond Specials: 
Speeltechnieken 
 
Bekeken door Ad van Gemert  
 
Speeltechnieken 

Het vorige week in de Training besproken boekje ‘Het Speelplan’ is totaal 
anders en heeft een ander doel dan het boekje dat nu voor ons ligt. ‘Het 
Speelplan’ is een pleidooi om niet zomaar met spelen te beginnen maar om 
eerst in alle rust de mogelijkheden de revue te laten passeren en een 
speelplan te maken. 
In het boekje Speeltechnieken reikt schrijver Anton Maas aan de lezers 
gereedschap uit en wel gevorderde, in de praktijk veel voorkomende 
speeltechnieken. Geen uitzonderlijke zeldzame hoogstandjes maar 
bridgetechnieken voor dagelijks gebruik. En 
Anton heeft ze ordelijk onder elkaar gezet, 
duidelijk besproken en met vele voorbeelden 
toegelicht. 

 
Ingooi en Eliminatie 

Soms is het zelf aanspelen van een kleur 
ongunstig en is het beter als de tegenpartij 
dat doet. Je kunt trachten de tegenstanders 
daartoe te ‘dwingen’. Anton adviseert hierbij 
een ‘Ingooi’, je brengt een tegenstander aan 
slag die niet anders kan dan je behulpzaam 
te zijn en je een cadeautje te geven. Maar 
daarvoor moet je eerst bepaalde kleuren 
elimineren, dat wil zeggen dat je bepaalde 
kleuren wegspeelt. Hierdoor kan de 
tegenpartij niet in zo’n kleur terugspelen en 
alleen in de door jou gewenste kleur óf in de 
dubbele renonce. 
In verband met dit laatste is minstens één 
troef in beide handen een vereiste. 
Een ingooi is ook de oplossing als er geen 
communicatie (meer) is tussen leider en 
dummy. Dwing dan de tegenstanders een 
voor jou gunstige kleur te spelen, veelal een 
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onbereikbare kleur in dummy met hoge en vrije kaarten. 
 
Dwangposities 

De essentie hiervan is dat je de tegenpartij dwingt een kaart af te gooien die 
hij eigenlijk niet kan missen. Je doet dat door het spelen van een 
‘dwangkaart’. Jijzelf of je partner hebben kaarten die een slag of slagen 
kunnen opleveren (‘dreigkaarten’) en doordat de tegenpartij nu eenmaal een 
kaart moet afgooien kan zo’n dreigkaart een slag worden. 
Het eenvoudigst (beter: minst gecompliceerd) is de enkele dwang die gericht 
is tegen één tegenstander. Veel ingewikkelder en moeilijker is een ‘dubbele 
dwang’, gericht tegen beide tegenstanders. Voor de doelgroep van onze 
Training gaat deze problematiek veel te ver. Wel lees je overal het advies als 
je toewerkt naar een dwangpositie: geef tijdig verliesslagen af zodat je er 
maar één overhoudt. 
Anton Maas schrijft dat een dwangpositie voor de meeste bridgers iets 
mysterieus heeft. Soms rolt er namelijk plotseling een extra slag binnen 
doordat je de tegenstanders (onbewust) in dwang hebt gebracht. Je voelt dit 
dan als een mysterie, maar het is het resultaat van het onwetend creëren van 
een dwangpositie. 

 
Tellen 

Het voelt als een onwezenlijke overgang om in een boekje na een hoofdstuk 
over een complexe zaak als dwangposities over te gaan tot ‘Tellen’, iets wat 
we in onze schooltijd allen hebben geleerd. Toch doet onze auteur dit omdat 
hij tellen zo belangrijk vindt tot het verkrijgen van inzicht in punten en 
verdeling. 
Anton wijst op het feit dat bieden, maar ook niet-bieden en daarnaast het 
spelen tot dit inzicht kunnen bijdragen. Als je op twee manieren kunt snijden 
kan het tellen beslissend zijn voor de keuze welke snit je neemt. Een 
verkeerd gekozen snit kan te wijten zijn aan pech, maar ook aan slecht tellen. 
Laatst zei iemand tegen me: ‘winners benne tellers’. 

 
Safety plays 

Een safety play is een speelwijze die gericht is op het maken van je contract 
en niet op het behalen van het maximaal aantal slagen. Je wilt je contract 
maken op een veilige wijze en offert desnoods de kans op een overslag op. 
Een voorbeeld van Anton: heb je in de hand xx en in dummy AHVxxx  zonder 
verdere entree, dan kun je overwegen eerst een slag weg te geven in 
verband met een mogelijk 4-1 zitsel. Bij een parenwedstrijd zul je dit minder 
gauw doen dan bij viertallen. 
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Dummy reversal 
Aftroevers aan de lange kant hebben alleen zin als je aan die lange kant veel 
aftroevers kunt maken en de lange kant daardoor korte troefkant wordt. 
Advies van Anton: Doe dan net alsof de dummy leider is en de hand van de 
leider dummy. 

 
Troefcoup 

Hierbij snijd je in feite in de troefkleur hoewel er geen troef op tafel ligt. 
Voorwaarden: 

1. Je mag niet langer in troef zijn dan de tegenstander die vóór je zit, je 
moet dus je eigen troefkaart inkorten als die wel langer is. 

2. Na het inkorten moet er nog een entree op tafel liggen om in de 
eindpositie vanuit de dummy te kunnen spelen. 

 
Psychologische speelwijzen 

In het laatste hoofdstuk wijst Anton op een methode om door listig spel een 
andere hand te suggereren dan je hebt. Zo kun je vlotjes een slag duiken 
(hoewel je hoge kaarten in je hand hebt) om de tegenstanders te verleiden 
die kleur door te spelen. 
Ook kun je een eigen zwakke kleur maskeren door zelf die kleur aan te spelen 
en daardoor de tegenpartij op het verkeerde been te zetten. 
Het is een interessante vraag of deze psychologische speelwijzen 
voorbehouden zijn aan de mens en of je ze ooit aan ‘biedmachines’ zult 
kunnen leren. Kan Jack ooit kampioen worden bij psychologische speelwijzen? 

 
Lezen of niet lezen? 

Gaan we Antons laatste pennenvrucht lezen? Ik kan mij voorstellen dat 
vergevorderde bridgers er weinig nieuws in aantreffen en dat sommige zaken 
(zoals dwangposities) voor beginners te moeilijk zijn. Maar voor de grote 
groep van ‘gewone bridgers’ lijkt het boekje me nuttige lectuur dat tevens het 
voordeel heeft dat het erg prettig leest. Het verveelt geen moment. En wie 
een bepaald gedeelte (tijdelijk) wil overslaan bladert door naar het volgende. 
Voor 7,95 euro ben je een gelukkige eigenaar met veel uren leesplezier. 

 
Praktijk na de Theorie 

Het boekje eindigt met 18 oefenspellen waarin de diverse besproken 
speeltechnieken zijn verwerkt. En na 18 keer Antons vraag ‘Hoe speelt u’ te 
hebben beantwoord, lees je of de schrijver het met je eens is. Voor deze 
bespreking hebben we een keus uit de oefenspellen gemaakt, waarbij we de 
spellen met dwangposities ter zijde hebben gelaten. En bij te veel fouten? 
Dan is het echt geen straf het aardige boekje nog een keer te lezen. Want de 
winter nadert. 
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Spel 1 
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Antwoord Spel 1 
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Spel 2 
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Antwoord spel 2 

 
 
Spel 3 
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Antwoord spel 3 

 
 

Spel 4 
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Antwoord spel 4 
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42. Deelscorecontracten 
 

Manche- en slemcontracten afspelen is minder complex dan een laag 
contractje! Een groot slemvraagstuk speelt het gemakkelijkst(!), je mag 
immers geen slag verliezen, dus technieken als een tegenstander ingooien 
heb je daarbij niet nodig . Zodra je een slag verliest weet je al dat het fout 
gaat.  
Bij een klein slem mag je wél een slag verliezen; belangrijk kan dan het 
moment zijn waarop je die ene slag afgeeft. Ja, en als je 1♣ speelt, 1SA of 
2♥, en dus vijf tot zes slagen mag verliezen, hebben de tegenspelers kracht 
genoeg om een geducht woordje mee te spreken. Misschien dat daarom ook 
het spelen van 1SA door velen als het meest lastigste contract wordt 
beschouwd. 
 
Welnu… in deze aflevering trainen we uitsluitend op het spelen van láge 
contracten. Belangrijk onderdeel is het kunnen onderscheiden van kleuren die 
je kunt aanbreken en kleuren waar je een slag in wint als een tegenspeler 
die aanspeelt. Dat zijn de kleuren waar je zelf absoluut vanaf blijft! 
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Spel 1 
   ♠ V 6 3 2 

♥ 8 6 5 4 3 
♦ H 2 
♣ 3 2 
 

 
 

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

 
Je mag met deze twee exotische handen 2♥ spelen. 
West speelt achtereenvolgens ♠A, ♠H en ♠B. Oost bekent drie keer schoppen. 
Dummy noord wint dus de derde schoppenslag.  
Welke zuidelijke kaart speel je in de derde slag bij? 
 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 
   ♠ V 6 3 2    
   ♥ 8 6 5 4 3 

♦ H 2 
♣ 3 2 
 

 
 

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

 
Je mag met deze twee exotische handen 2♥ spelen. 
West speelt achtereenvolgens ♠A, ♠H en ♠B. Oost bekent drie keer schoppen. 
Dummy noord wint dus de derde schoppenslag.  
Welke zuidelijke kaart speel je in de derde slag bij? 
 
Uiteraard aanvaard je in grote dank het doorspelen van schoppen door west. 
Vooral als je ziet dat oost schoppen bekent. Kennelijk een misverstand tussen 
OW over het signaleren van een 2-kaart schoppen. 
 
Maar als leider heb je de heilige taak om zoveel mogelijk te profiteren van 
misverstanden tussen je tegenstanders. En dat doe je door de juiste kaart op 
te ruimen in deze derde slag.  
 
Minder ervaren spelers hebben de gewoonte om de laagste kaarten met 
voorrang bij het oud papier te doen als er wat kan worden opgeruimd. Iets 
minder onervaren spelers telden al vóórdat ze bijspeelden in de eerste slag 
de mogelijke verliezers. En ze kwamen aan twee verliezers in schoppen, twee 
in klaveren en twee in ruiten. Alleen in ruiten heb je een kans op slechts één 
verliezer, namelijk als ♦A vóór ♦H - bij west - zit. Door vanuit zuid ♦3 voor te 
spelen, kan west alleen maar kiezen of ♦H nu een slag wordt, of later.  
In ruiten heb je dus de kans op één verliesslag. In klaveren niet, ongeacht of 
je begint met ♣2 of ♣10, twee klaverenslagen zul je beslist verliezen. Tenzij 
opeens een reddingsvest wordt uitgeworpen door een tegenspeler… 
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Spel 1  Aanpak  ♠ V 6 3 2 
♥ 8 6 5 4 3 
♦ H 2 
♣ 3 2 
 

 
 

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

 
Je mag met deze twee exotische handen 2♥ spelen. 
West speelt achtereenvolgens ♠A, ♠H en ♠B. Oost bekent drie keer schoppen. 
Dummy noord wint dus de derde schoppenslag.  
Welke zuidelijke kaart speel je in de derde slag bij? 
 
Ruim in de derde slag onmiddellijk een klaverkaart op! Daarmee halveer je 
het aantal verwachte klaverenverliezers! 
 
Een klein ruitentje opruimen kán een ruitenverliezer schelen; namelijk als ♦A 
áchter ♦H zit. Dan verlies je immers twee ruitenslagen. Met ♦A vóór ♦H 
verlies je altijd maar één ruitenslag; het opruimen van een ruitenkaart maakt 
dan helemaal niet uit. 
Daarom moet je een klaverenkaart opruimen, want dat scheelt altijd een 
verliesslag; hoe de klaveren ook zitten!  
 
Opgelet! 

Het gaat in dit spel vooral om het opruimen van de juiste kaart op 
dummy’s ♠V. En door het meteen leggen van ♠V in de derde 
schoppenslag is dit vraagstuk het overzichtelijkst. Maar… het is veel 
veiliger als de leider in de derde slag ♠V nog even laat liggen en in de 
hand - hóóg - troeft. Dan de ontbrekende troeven ophaalt, dan met ♥7 
oversteekt naar dummy’s ♥8, en dán op ♠V een klaverenkaart opruimt. 
Dan weet je zeker dat oost ♠V niet zal troeven!  
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Bonusvraag spel 1 ♠ V 6 3 2 
♥ 8 6 5 4 3 
♦ H 2 
♣ 3 2 
 

 
 

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

 
Jouw te spelen contract is nog steeds 2♥. 
West begint weer met ♠A en ♠H, maar begint de derde slag nu met ♥2!  
Hoe probeer je nu je contract te maken? 
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Aanpak bonusvraag spel 1 
 
   ♠ V 3 2 

♥ 8 6 5 4 3 
♦ H 2 
♣ 3 2 
 

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

 
Jouw te spelen contract is nog steeds 2♥. 
West begint weer met ♠A en ♠H, maar begint de derde slag nu met ♥2!  
 
Hoe probeer je nu je contract te maken? 
 
Of je laat dummy de derde slag winnen met ♥8; óf je wint deze slag in de 
hand met ♥9 of hóger! 
 
Je mist een geweldige kans op een extra slag als je dummy een láge harten 
laat bijspelen en de slag wint met ♥7! Want dan kun je niet meer naar de 
hand om ♠V een slag te gunnen waaronder je een getelde vaste 
klaverenverliezer kunt opruimen! 
 
 

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

 
♠ B 4 3   West  Noord Oost  Zuid 
♥ V 5 4        1♣ 
♦ A 7 6  pas  1♦  pas  1SA 
♣ A H 7 6  pas  pas  pas 
 
West komt uit met ♠10 tegen jouw 1SA-contract. 
Welke actie(s) neem je op in jouw speelplan: 
- in een parenwedstrijd? 
- in een butler- of viertallenwedstrijd?  
Je mag méér dan één actie aanstrepen… 
 
a. Dummy de ♠10-uitkomst laten duiken. 
b. Harten aanspelen met ♥4 naar ♥B.  
c. Harten aanspelen met ♥2 naar ♥V. 
d. De eerste ruitenslag weggeven. 
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Spel 2  De aanpak 
 

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

♠ A 10 9 8 5 ♠ H 7 6 
♥ H 10 8  ♥ A 9 7 6 
♦ 9 8 5 ♦ B 10 
♣ 9 8 ♣ V B 10 2  

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

 

West komt uit met ♠10 tegen jouw 
1SA-contract. 
Welke actie(s) neem je op in jouw 
speelplan: 
- in een parenwedstrijd? 
- in een butler- of 

viertallenwedstrijd?  
Je mag méér dan één actie 
aanstrepen… 

 
a. Dummy de ♠10-uitkomst laten 

duiken. 
b. Harten aanspelen met ♥4 naar ♥B. 
c. Harten aanspelen met ♥2 naar ♥V. 
d. De eerste ruitenslag weggeven. 

 
Actie a is al meteen van levensbelang. Als je op ♠10 braaf honneur op 
honneur speelt, en ♠V legt, wint oost deze slag met ♠H; speelt ♠7 terug 
waarna west de volgende vier schoppenslagen maakt. Als OW dan ook 
meteen ♥A en ♥H oprapen, ben je al down voordat je aan slag bent. Je moet 
dus inderdaad de uitkomst duiken! Oost moet dan hoog bijspelen om te 
voorkomen dat jij deze slag wint. Dan hebben OW nog maar één tophonneur 
over. En die kan alleen maar jouw ♠B of ♠V arresteren. Niet allebei. Als oost 
nu schoppen terugspeelt zul jij altijd een schoppenslag winnen! 
 
Actie b en c, zelf beginnen met het aanspelen van de hartenkleur, sluit een 
hartenslag uit als ♥A en ♥H niet bij elkaar zitten. Van die kleur blijf je dus af! 
Laat OW daar maar mee beginnen, want dan win je – net als na de 
schoppenuitkomst – altijd een hartenslag, hoe de hoogste hartenplaatjes ook 
verdeeld zijn. 
 
Actie d hangt af van de wedstrijdvorm.  

• In een gewone parenwedstrijd (uitslag in percentages) is een extra slag 
noodzakelijk voor een goed resultaat. En omdat de kans dat de 
ontbrekende ruitens 3-2 zitten het grootst is, speel je op vijf 
ruitenslagen, door na ♦A ook ♦HV te slaan en de overige ruitens te 
maken.  

• Speel je echter een viertallenwedstrijd, of een parenwedstrijd met 
Butlertelling, dan maakt een overslag niets of anders heel weinig uit. 
Stel dat je aan vier ruitenslagen genoeg hebt om je contract te 
maken, dán is het goed om de kans op die vier ruitenslagen zo groot 
mogelijk te maken. En dat doe je door de eerste (of na het slaan van 
♦A de tweede) ruitenslag cadeau te geven. Dan sluit je de kans op vijf 
ruitenslagen uit, maar verhoog je de kans op vier ruitenslagen, omdat 
je dan óók vier ruitenslagen maakt als de ontbrekende ruitens 4-1 
zitten. 
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Spel 3 
  ♠ B 3 2 
  ♥ B 2 
  ♦ H 4 3 2 
  ♣ B 10 9 8 
 

 
 

♠ A H 6 5 4 
♥ 6 5 4 
♦ A 5 
♣ V 3 2 

 
Je bent leider in een 2♠-contract. 
West komt uit met ♦V. 
Hoe ga je aan de slag? 
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Spel 3  De aanpak 
 
  ♠ B 3 2 
  ♥ B 2 
  ♦ H 4 3 2 
  ♣ B 10 9 8 
 

 
 

♠ A H 6 5 4 
♥ 6 5 4 
♦ A 5 
♣ V 3 2 

 
Je bent leider in een 2♠-contract. 
West komt uit met ♦V. 
Hoe ga je aan de slag? 

 
Vanuit de zuidhand bekeken, tellen we zes mogelijke verliesslagen. Drie 
in harten, twee in klaveren en één in de troefkleur. 
De enige kleur waarin we mogelijk een verliesslag kunnen voorkomen, 
is de hartenkleur. We moeten zo snel mogelijk OW twee hartenslagen 
gunnen. Snel, omdat we in dummy nog minstens één troefkaart moeten 
hebben als we zuids derde hartenkaart de ring insturen.  
 
Beginnen met klaveren raad ik af. Je geeft in ieder geval de eerste twee 
klaveren af, en de derde zeer waarschijnlijk ook, omdat de kans op een 
2-kaart klaveren bij west of oost groter is dan een 3-3-verdeling. En 
ook tegenspelers troeven graag!  
 

Spel 4 
♠ A B 3  West  Noord Oost  Zuid 
♥ A H V 2    1♣*  pas  1♥ 
♦ 6 4 2  pas  2♥  pas  pas 
♣ 4 3 2  
   pas 

 
 

♠ H 10 2 
♥ 10 9 8 7 
♦ 7 5 3 
♣ A 6 5 
 
Tegen jouw 2♥-contract start west met ♣H. 
Hoe ga jij dit contract winnen? De troeven van OW blijken 3-2 te zitten. 
 
Ik geef - uitsluitend voor de minder gevorderde spelers - een 
overpeinzing… 
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Spel 4 
♠ A B 3  West  Noord Oost  Zuid 
♥ A H V 2    1♣*  pas  1♥ 
♦ 6 4 2  pas  2♥  pas  pas 
♣ 4 3 2  pas 

 
 

♠ H 10 2 
♥ 10 9 8 7 
♦ 7 5 3 
♣ A 6 5 
 
Tegen jouw 2♥-contract start west met ♣H. 
Hoe ga jij dit contract winnen? De troeven van OW blijken 3-2 te zitten. 
 
Natuurlijk heb je - ook als minder ervaren speler - je mogelijke 
verliesslagen al geteld. Kwam je ook op zes? Twee in klaveren, drie in 
ruiten en één in schoppen als onze snit op ♠V mislukt. Dat zou dan één 
down betekenen. 
 
Met de zoektocht naar het voorkomen van verliezers zijn we snel klaar: 
de vijf verliezers in de lage kleuren zijn op geen enkele manier te 
voorkomen, omdat onze bijkleuren in beide handen precies even lang 
zijn. Geen enkele aftroefmogelijkheid. 
 
En in schoppen hebben we een kans van 50% dat we over de juiste 
tegenspeler snijden op de vrouw… 
Maar hoe groot is het risico van een schoppenverliezer als oost of west 
als eerste de schoppenkleur voorspeelt? Ik denk aan nul procent. En als 
jij ook drie schoppenslagen ziet als oost of west met schoppen begint, 
moet daarmee ook jouw winnende speelplan ontstaan… 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 444 

Spel 4  Aanpak 
 

♠ A B 3  West  Noord Oost  Zuid 
♥ A H V 2    1♣*  pas  1♥ 
♦ 6 4 2  pas  2♥  pas  pas 
♣ 4 3 2  pas 

 
♠ H 10 2 
♥ 10 9 8 7 
a♦ 7 5 3 
♣ A 6 5 
 
Tegen jouw 2♥-contract start west met ♣H. 
Hoe ga jij dit contract winnen? De troeven van OW blijken 3-2 te zitten. 
 
Je wint de uitkomst met ♣A, haalt met ♥AHV de troeven op van OW 
en… gunt OW de volgende slagen door met klaveren of ruiten van slag 
te gaan. Van schoppen blijf je af! En OW mogen genieten van hun 
slagen, maar kunnen op een gegeven moment niets anders doen dan 
schoppen voorspelen, waarmee jouw drie schoppenslagen zijn 
gegarandeerd. 
 
Komen ze toch met klaveren of ruiten als jij geen enkele kaart meer 
hebt in die kleur:   
  ♠ A B 3 

♥ 2 
♦ -  
♣ -  
 

 
 

♠ H 10 2 
♥ 10 
♦ - 
♣ - 

 
Dan troef je in de ene hand en ruim je in de andere hand de laagste 
schoppenkaart op. Dus met de troeven 3-2 bij OW altijd 2♥ Contract! 
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Spel 5 
 
 Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 

♠ B 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 
 ♥ 10 5        1♣* 
 ♦ 10 5 4 3 2 pas  pas  pas 
 ♣ 8 7 
 

 
 

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

 
West komt uit met ♥9. 
Hoe ziet jouw speelplan eruit? 
 
Ik geef twéé overpeinzingen! Een over het bieden en een over het spelen. 
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Spel 5  Overpeinzing over het bieden 
 
 Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 

♠ B 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 
 ♥ 10 5        1♣* 
 ♦ 10 5 4 3 2 pas  pas  pas 
 ♣ 8 7 
 

 
 

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

 
West komt uit met ♥9. 
Hoe ziet jouw speelplan eruit? 

 
Als de 1♣-opening minstens een 2-kaart belooft, en de partner daarop met 
een zwakke hand (0-5 punten) moet passen, loop je het risico van een 
troefcontract met héél weinig troefkaarten. Wel slechts een kléín risico, omdat 
tegenspelers met kracht graag meebieden. Maar in dit spel kiezen we voor 
het ‘doemscenario’: vriend en vijand passen, jij bent leider met slechts vier 
troeven!  
 
Natuurlijk zien we meteen dat een schoppencontract veel aangenamer is. 
Daarbij weten we ook dat onze tegenstanders ons alleen maar de eer gunnen 
van het ‘lijderschap’ omdat ze een flinke portie klaveren tegen hebben. Als wij 
de ruiten- of schoppenfit zouden bieden, zullen OW beslist niet passief blijven 
toekijken, en bieden ze waarschijnlijk een kansrijk 3SA-contract uit. 
 
Daarvan uitgaand, scoren we nog redelijk als ons 1♣-contract met deze 
kwetsbaarheid niet méér dan drie down gaat! Met een kwetsbare OW mogen 
we als we zelf ook kwetsbaar zijn zelfs vijf onder de tram . En niet 
kwetsbaar hoeven we zelfs geen slag te maken voor een goede score . 
 
‘En als OW nu een strafdoublet hadden gegeven op 1♣?’ hoor ik enkele lezers 
denken. Dan zijn er verschillende ontsnappingen mogelijk. Na het doublet 
hoef je nog niets te doen. Dat kan alleen een informatiedoublet zijn. Als de 
volgende tegenstander daarop past, dus het doublet inlaat, wordt het pas 
gevaarlijk. Want die speler maakt er een strafdoublet van, wat duidt op 
kracht mee én klaveren (flink) tegen.  
 
Met klaverenlengte wil je dat gedoubleerde 1♣-contract wel spelen, dan pas 
je. En als je heel kort bent in klaveren, geef je een redoublet! Daarmee vertel 
je dat je kort bent in klaveren en vraag je partner zijn beste kleur te bieden. 
En als je zelf een 5-kaart of langer hebt, bied je die.  



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 447 

Met de gegeven NZ-handen zou het bieden dan gaan: 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1.       1♣ 
 doublet pas  pas  redoublet 
 pas  1♦ 
 
2.       1♣ 
 pas  pas  doublet pas 
 pas  1♦ 

 

Mijn advies is dus: ook als partners 1♣-opening een 2-kaart niet uitsluit, 
passen we met minder dan zes punten; ongeacht ons aantal klaverenkaarten.  
 
AdvG: 

Als je op StepBridge speelt, zul je op menige systeemkaart de 
opmerking lezen dat je na een ‘voorbereidende’ 1♣-opening van partner  
móét bieden. Trek je van dat gebod niets aan en hou je aan de grens 
van 6 punten. Probeer aardig te blijven door bijvoorbeeld te vragen van 
welke topspeler dat gebod komt. Een reactie in de vorm van een vraag 
waarom zij met ‘hun’ systeem op dat lage niveau blijven hangen, leidt 
slechts tot een langdurige stilte of tot een bits antwoord. 

 
Nadeel van ´afwijzen met 1♦ is dat je het probleem verlegt. Dat 1♦-bod geeft 
alleen zwakte aan en zegt niets over het aantal ruitens.  
Ik vroeg de visie van Bep en Anton. 
 
Noot van Bep & Anton over afwijzen met 1♦. 
 
Op 1♣ kun je 1♦ als afwijzend spelen. Zo spelen een aantal paren uit de 
hogere regionen het. Maar dat is wel gecompliceerd bieden.  
De afspraak bij deze paren is dat na 1♣-1♦ een bod van 1♥ of echt is of een 
zwakke SA aangeeft. Het biedverloop 1♣-1♦-1SA belooft een 18-20 SA . 
Dit is een heel andere biedstructuur dan standaard. Het is vrij ingewikkeld en 
niet aan te raden voor paren onder 2e Divisie niveau.  
Wij spelen het zelf ook niet. 
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Spel 5  Overpeinzing over het speelplan 
 
 Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 

♠ B 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 
 ♥ 10 5        1♣* 
 ♦ 10 5 4 3 2 pas  pas  pas 
 ♣ 8 7 
 

 
 

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

 
West komt uit met ♥9. 
Hoe ziet jouw speelplan eruit? 
  
Uitgaand van een manchecontract voor OW hoeven we ons contract niet te 
maken voor een goed resultaat. Dus kunnen we ontspannen beginnen met 
het tellen van onze mogelijke verliesslagen. 
 
Maar dat zijn er toch te veel om overzicht te houden . In schoppen drie, in 
harten ook drie, in ruiten twee en in klaveren veel . Ruim meer dan dertien 
dus. 
 
Dan is het beter om ons te richten op slagen die we kunnen maken. 
 
Allereerst kijken we kritisch naar wat we dummy in de eerste slag moeten 
laten doen: dekken of duiken. 
 
Ook kan het geen kwaad na te gaan welke kleuren beter door OW 
aangespeeld kunnen worden dan door ons… 
 
Meer wil ik er niet over zeggen.  
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Spel 5  Het speelplan 
 
 Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 

♠ B 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 
 ♥ 10 5        1♣* 
 ♦ 10 5 4 3 2 pas  pas  pas 
 ♣ 8 7 
 

 
 

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

 
West komt uit met ♥9. 
Hoe ziet jouw speelplan eruit? 
 
Maak niet de fout om ♥9 te dekken met ♥10! Daar kun je alleen maar een 
hartenslag mee verliezen. Als oost ♥V of ♥H bijspeelt, en jij die slag wint met 
♥A, is dat je enige hartenslag als west het andere hartenplaatje heeft. 
 
Als je dummy laat duiken, en oost ♥V of ♥H legt, win je deze slag met ♥A.  
Dan kleine harten naar dummy’s ♥10, waarna jouw ♥B de hoogste harten is. 
Dat is extra belangrijk, omdat OW uit angst voor een hartenaftroever troef 
zullen spelen.  
 
Ook de ruiten- en schoppenkleur zijn kleuren die je graag laat aanvallen door 
OW. Daarom speel jij zodra je aan slag bent troef… Oost én west zullen dan 
aannemen dat jij ook klaveren hebt… 
 
Een heerlijk spel voor jou; zelfs als je maar drie slagen maakt. Dan verlies je 
400; hetzelfde als 3SA voor OW zónder overslag.  
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43. Tussen biedingen 
 
 

Op onze club hebben we enkele paren die graag met zeer zwakke handen 
tussenbieden. Daar ergeren veel andere paren zich aan, vooral als ze 
daardoor in een verkeerd/te laag contract eindigen. 
 
Omdat plezier voor al onze leden voorop staat, overwegen we aan 
tussenbiedingen en volgbiedingen een bepaalde minimumkracht te eisen.  
 
Wat raden jullie ons aan? 
 
Rob: 

Mijn advies is om van de nood een deugd te maken. We kunnen 
namelijk ook ons vóórdeel doen met tussenbiedingen. En zolang we 
onze partner kunnen vertrouwen en weten wat we samen hebben, 
kunnen we niet zelden extra scoren juist dankzij lichte tussenbiedingen. 
 
Deze Training is voor een belangrijk deel gewijd aan voordeel halen uit 
tussenbiedingen. 
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Voor een goed gevoel 
 

Spelers die graag heel licht tussenbieden, nemen het vaak niet zo nauw met 
de kracht van de kleur waarin ze tussenbieden. Dat kan ons al meteen een 
voordeel geven. Als deze onverlaat moet tegenspelen zal zijn partner toch 
zeer waarschijnlijk uitkomen in de geboden kleur. En als dat een pierige kleur 
is, kan die uitkomst voor ons al uitermate plezierig zijn! 

 
Regel: 

Als wij tussenbieden met een zwakke hand, doen we dat uitsluitend als 
we graag willen dat partner in onze geboden kleur uitkomt! 
 

 
Tussenbiedingen die het bieden voor ons vergemakkelijken! 

 
 

Spel 1   Spel 2   Spel 3   Spel 4 
1♣*/♦   1♣*/♦   1♣*    1♥ 
  

1♠    1♥    1♦    doublet 
 

??       ??       ??       ??  
 
♠ 6 5    ♠ B 10 8 5 3  ♠ B 6 5 2   ♠ H V 4 3 
♥ H V 3 2   ♥ 5 4    ♥ H 8 7 4   ♥ 2 
♦ 7 6 5   ♦ A V 3   ♦ B 6 5   ♦ A B 8 2 
♣ V 7 6 5   ♣ A V 8   ♣ A 8    ♣ V 10 4 3 
 
Welke biedkaartjes pak je in deze vier spellen? 
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De antwoorden 
 
Spel 1   Spel 2   Spel 3   Spel 4 
1♣*/♦   1♣*/♦   1♣*    1♥ 
 
 1♠    1♥    1♦    doublet 
 
   ??       ??       ??       ??  
 
♠ 6 5    ♠ B 10 8 5 3  ♠ B 6 5 2   ♠ H V 4 3 
♥ H V 3 2   ♥ 5 4    ♥ H 8 7 4   ♥ 2 
♦ 7 6 5   ♦ A V 3   ♦ B 6 5   ♦ A B 8 2 
♣ V 7 6 5   ♣ A V 8   ♣ A 8    ♣ V 10 4 3 
 
Welke biedkaartjes pak je in deze vier spellen? 
 

Spel 1 
Doublet! Daarmee beloof je minstens een 4-kaart harten met minstens 
zes punten. Je komt dus in ieder geval nog een keer aan de beurt. 
 

Spel 2 
1♠! Minstens een 5-kaart schoppen en minstens zes punten. Met 
precies een 4-kaart schoppen had je een doublet gegeven. Voordeel van 
het 1♥-volgbod is dat je meteen duidelijkheid kunt scheppen over je 
aantal schoppenkaarten. Zónder tussenbod had je 1♠ geboden; partner 
weet dan nog niet of je precies een 4-kaart hebt of minstens een 5-
kaart. 
 

Spel 3 
Eveneens een situatie waarbij een gevoel van dank naar je 
rechtertegenstander zeker op zijn plaats is. Geef een doublet! Daarmee 
beloof je een 4-kaart in de beide hoge kleuren. Zonder tussenbod had 
je 1♥ geboden en was je schoppenkwartet nog volledig onbekend! 
Dat betekent dus dat als je na het 1♦-tussenbod 1♥ zou hebben 
geboden, je daarmee meteen een 4-kaart schoppen ontkent! 
 

Spel 4 
Een heerlijke hand voor een redoublet! De boodschap: ´Partner, reken 
niet op steun in jouw kleur; ik speel met mijn hand liever gedoubleerd 
tegen dan dat ik dummy word!´ Met dit redoublet open je dus de 
schiettent.  
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Spel 5 
 1SA   1SA   1SA    1SA 
 
  2♥   2♣   Doublet   2♦ 
 
    ??      ??   ??       ?? 
 
 2♥ zwak, 5+ 2♣belooft twee Doublet belooft  2♦ belooft lange 
 kaart harten met  hoge  ook SA-opening  ruitenkleur 
 4+ in lage kleur      4-kaarten van 15-17 ptn. 
 

♠ H B 2  ♠ V B 4 3  ♠ H 10 8 7   ♠ H V 10 4 3 
♥ A 10 9 2  ♥ H B 7 6  ♥ A 8 7   ♥ A B 6 5 4 
♦ 9 8 7  ♦ 8   ♦ V 10 8   ♦ - 
♣ V 5 4  ♣ H 10 6 3  ♣ 9 8 7   ♣ 8 7 3 

 
 Welk biedkaartje trek je in deze vier spellen? 
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De antwoorden 
 
Spel 5 
 1SA   1SA   1SA    1SA 
 
  2♥   2♣   Doublet   2♦ 
 
    ??      ??   ??       ?? 
 
 2♥ zwak, 5+ 2♣ belooft twee Doublet belooft  2♦ belooft lange 
 kaart harten met  hoge  ook SA-opening  ruitenkleur 
 4+ in lage kleur      4-kaarten van 15-17 ptn. 
 

♠ H B 2  ♠ V B 4 3  ♠ H 10 8 7   ♠ H V 10 4 3 
♥ A 10 9 2  ♥ H B 7 6  ♥ A 8 7   ♥ A B 6 5 4 
♦ 9 8 7  ♦ 8   ♦ V 10 8   ♦ - 
♣ V 5 4  ♣ H 10 6 3  ♣ 9 8 7   ♣ 8 7 3 

 
 Welk biedkaartje trek je in deze vier spellen? 
 

Als je in de vraagstelling graag de kwetsbaarheid had geweten, is dat een 
uitstekend teken!  
• Als alleen wij kwetsbaar zijn met een manchecontract binnen bereik, 

moeten we de tegenstanders minstens vier down helpen om daar wijzer 
van te worden.  

• Met gelijke kwetsbaarheid moeten de tegenstanders minstens drie onder 
de tram of buurtbus. 

• En alleen de tegenstanders kwetsbaar, maakt een strafdoublet wel héél 
aantrekkelijk. Dan is min 2 al beter dan een eigen manchecontract. 

De kwetsbaarheid bepaalt dus hoe los onze vinger aan de doublettrekker 
moet zitten. 
 
Spel 5 

We tellen zelf 10 punten. Met een gezamenlijk bezit van 26 punten 
moet voor ons de manche bereikbaar zijn. Voor oost blijven slechts 14 
punten over… Dat maakt een strafdoublet toch wel heel aantrekkelijk. 
Zeker als alleen OW kwetsbaar zijn en ook bij gelijke kwetsbaarheid.  
Met alleen wij kwetsbaar kun je kiezen voor 3SA.  
 

Spel 6 
Een heerlijke hand voor een strafdoublet. Je kunt in deze beurt passen, 
omdat west zijn voorkeur zal moeten aangeven. Om in je tweede beurt 
een harten- of schoppencontract van cadeaupapier te voorzien. 
 

Spel 7 
Je weet dat west maximaal 1 punt heeft. Je zou dit rondje kunnen 
passen… Een gedoubleerd 1SA-contract met minstens één overslag 
smaakt goed. Je kunt ook meteen het vuur openen met een redoublet: 
partner we hebben het leeuwendeel van de punten, we gaan eens even 
heerlijk gedoubleerd tegenspelen! 
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Spel 8 

4♦! Partner, noem je beste hoge kleur; daarin spelen we de manche!    
 
 
Nog zin in twee speelplannen? 

Nee? Dan kun je meteen door naar ‘Lezers Mailen’ op pagina 9!  
 
Spel 9 
 

Noord  Zuid 
1♦  1♥ 
1♠  1SA 

 
♠ V 5 4 3 
♥ A H 
♦ 9 8 7 6 
♣ A 5 4 
 

 
 

♠ B 6 2 
♥ V B 4 3 
♦ B 10 5 
♣ V B 3 
 
Tegen jouw 1SA-contract opent west de aanval met: ♣8. 
 
Hoe ga je dit varkentje wassen? 
 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 456 

Spel 9  Speelplan 
 

♠ V 5 4 3 
♥ A H 
♦ 9 8 7 6 
♣ A 5 4 
 

 
 

♠ B 6 2 
♥ V B 4 3 
♦ B 10 5 
♣ V B 3 
 
Tegen jouw 1SA-contract opent west de aanval met: ♣8. 
Hoe ga je dit varkentje wassen? 
 
Natuurlijk telde je je vaste slagen. En kwam je op drie: ♥AH en ♣A. Nog niet 
de helft dus! 
 
Ondanks dat zuids ♥VB naadloos aansluit op dummy’s ♥AH mag je die nog 
niet tellen als vaste slag. Kenmerk van een vaste slag is dat je die meteen 
zou kunnen maken, zonder eerst van slag te moeten. En dat is voor ♥VB 
onmogelijk. Je zult een brug moeten slaan naar dit koppel. En dat lukt je 
alleen als je dummy metéén ♣A laat leggen! Laat je dummy een lage 
klaveren bijspelen, en oost doet dat ook, dan ben je te vroeg in zuid. ♥V en 
♥B kun je nog niet maken. En als OW het goed doen, kom je na ♥AH niet 
meer terug in zuid. 
 
Laat dummy dus meteen ♣A leggen, dan ♥AH en dán klaveren na. Als OW nu 
♣H leggen, is je tweede klaveren zeker goed voor de oversteek. En dan sta je 
al op zes slagen! 
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Spel 10 
 
 ♠ B 3 2 
 ♥ 8 7 6 
 ♦ V 10 9 3 2 
 ♣ V B 
 

 
 

♠ A 6 5  
♥ A H V B 4 
♦ H B 4 
♣ 10 9 
 
Tegen jouw 4♥-contract speelt west achtereenvolgen ♦A en ♦8; oost speelt 
♦6 en ♦7 bij. 
 
Hoe probeer je OW te scheren? 
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Spel 10  Speelplan 
 
 ♠ B 3 2 
 ♥ 8 7 6 
 ♦ V 10 9 3 2 
 ♣ V B 
 

 
 

♠ A 6 5  
♥ A H V B 4 
♦ H B 4 
♣ 10 9 
 
Tegen jouw 4♥-contract speelt west achtereenvolgen ♦A en ♦8; oost speelt 
♦6 en ♦7 bij. 
 
Hoe probeer je OW te scheren? 
 
Er dreigen vijf verliezers: twee in schoppen, twee in klaveren en één in 
ruiten.  
 
Aftroeven van de zwarte verliezers kan niet; die kleuren zijn aan beide zijden 
even lang. Dus kijken we met extra aandacht naar dummy’s lange 
ruitenkleur. Dummy’s laatste twee ruitens kunnen mooi als vuilnisbak worden 
gebruikt voor twee verliezers. Maar… dan moet je wel in dummy kunnen 
kómen. En dat lukt als je de tweede ruitenslag niet met de bekende Hollandse 
zuinigheid won (met ♦B) maar met ♦H. 
 
Nadat je de ontbrekende troeven hebt opgehaald steek je met ♦B over naar 
dummy’s ♦V; en op de volgende ruitens verlaten ♣10 en ♣9 het front. 
Volgens mij is je contract dan helemaal binnen! 
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44. Hoe leuk en leerzaam kan een totaal digitaal 
bridgepakket zijn? 
 
Regelmatig vragen bridgers aan mij of ze plezier kunnen beleven aan digitale 
bridgeprogramma’s zoals Eindeloos Bridge (EB) en Jack. En het enige antwoord dat 
ik kan verantwoorden is: Dat hangt volledig af van wat je ermee wilt doen. En dat 
niet alleen, ook je niveau bepaalt jouw mate van genoegen.  
 
Ik legde een paar bied- en speelvraagstukken voor aan EB (versie 9.50) en aan 
Jack (versie 6.10), zodat je kunt zien wat je wel en niet van deze programma’s 
kunt verwachten. Door de verschillende mogelijkheden per pakket heeft het geen 
zin EB en Jack met elkaar te vergelijken. Dat doe ik dan ook niet. Mijn advies luidt: 
kijk per pakket naar wat jij ermee wilt doen, naar de mogelijkheden en prijs. 
 

 
Wat mag je verwachten van de biedtechniek? 
 
Ik legde een paar elementaire biedkwesties voor. 
 
Vierde kleur West  Oost  Oosthand 1  Oosthand 2 
   1♣  1♥  ♠ H 3 2   ♠ H 2 
   1♠  ??  ♥ A 10 9 8 2  ♥ H B 9 7 5 
       ♦ B 5 2   ♦ A 4 3 2 
       ♣ A B    ♣ H 7 
 
 Wat bied jij met deze twee oosthanden? 
  
 Op de volgende pagina geef ik mijn voorkeur én die van EB en Jack. 
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Vierde kleur West  Oost  Oosthand 1  Oosthand 2 
   1♣  1♥  ♠ H 3 2   ♠ H 2 
   1♠  ??  ♥ A 10 9 8 2  ♥ H B 9 7 5 
       ♦ B 5 2   ♦ A 4 3 2 
       ♣ A B    ♣ H 7 
 
 Wat bied jij met deze twee oosthanden? 
  

Met beide oosthanden een lastige biedsituatie. De gezamenlijke kracht van 
OW is voldoende voor een manchecontract. Maar oost weet nog niet waarin. 
Met een 3-kaart harten bij west heeft 4♥ de voorkeur. Ook met oosthand 2. 
De enige weg om meer te horen over wests verdeling is de vierde kleur 
conventie. Die heb ik in de beide programma’s ingesteld. 
 
EB biedt met de beide oosthanden op wests 1♠-rebid: 2♦. Na wests 2♥-
bod maakt ‘EB oost’ het af met 4♥. 
  
Jack biedt met oosthand 1 3SA in zijn tweede beurt. Maar… met 
oosthand 2: 2♦, met als uitleg 4e kleur, mancheforcing. Vreemd dat Jack 
juist zónder enige ruitendekking niet kiest voor de vierde kleur. 
 

 
Informatiedoublet West hand  West  Noord Oost  Zuid  
    ♠ A B 6 5        1♥ 
     ♥ V 7 2  ?? 
    ♦ V 5 
    ♣ A B 5 4 
 
 Wat bied jij met deze westhand?
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Informatiedoublet West hand  West  Noord Oost  Zuid  
    ♠ A B 6 5        1♥ 
     ♥ V 7 2  ?? 
    ♦ V 5 
    ♣ A B 5 4 
 
 Wat bied jij met deze westhand? 
 

Ondanks wests openingskracht moet west na zuids 1♥-opening passen! 
Gouden regel is immers dat je met gewone openingskracht - op elke niet-
kracht-tonende reactie van partner op jouw informatiedoublet - met een goed 
gevoel moet kunnen passen. En dat goede gevoel is alleen verzekerd als je 
minstens een 3-kaart hebt in de ongeboden kleuren. Stel dat noord op jouw 
doublet past, en partner met niks uit armoe 2♦ biedt, dan dreigt zwaar weer. 
Hoe beheerst zijn EB en Jack? 
 
EB past met deze westhand na zuids 1♥-opening. Zeer beheerst, en dat is 
goed.  
 
Jack plaatst met deze westhand - ondanks de 2-kaart ruiten - echter wél een 
doublet… Het volledige biedverloop met Jack op de westzetel: 
 
Jack West  Noord Oost  Zuid 
       1♥ 
doublet  pas  2♦  pas 
pas   doublet pas  pas 
pas 

Kwetsbaar moeten OW met slechts zes troeven - én een minderheid aan 
punten - 2♦ spelen. Een ware ramp dus. 

 
 
 
Niemeijer  West  Oost  Oosthand 
   2SA  3♣  ♠ H 4 3 2 
   3♦  ??  ♥ H 4 3 2 

♦ 4 3 2 
♣ 3 2 

 
Hoe ga jij hiermee om als gebruiker van Niemeijer?
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Niemeijer  West  Oost  Oosthand 
   2SA  3♣  ♠ H 4 3 2 
   3♦  ??  ♥ H 4 3 2 

♦ 4 3 2 
♣ 3 2 
 

Oost heeft een heerlijke Niemeijerhand. 3♣ vraagt naar wests eventuele 
hoge 5-kaart (een 2SA-opening sluit immers geen hoge 5-kaart uit). 
Met een hoge 5-kaart zou west die kleur met 3♥/♠ bieden. 3SA zou 
zowel een hoge 5- als hoge 4-kaart ontkennen. En wests 3♦ belooft 
minstens één hoge 4-kaart.  
Als oost één hoge 4-kaart zou hebben, biedt hij 3 in de ándere hoge 
kleur! Zodat west de manche kan uitbieden in de hoge fit en de sterke 
hand altijd leider is. 
Nu heeft oost echter een 4-kaart in beide hoge kleuren. Dat geeft oost 
dan aan met… 4♦! Waarna west de manche uitbiedt in zijn hoge 4-
kaart. Met twee hoge 4-kaarten kiest west voor zijn sterkste 4-kaart. 
 
EB en Jack doen dat goed; beide programma’s boden 4♦!, waarna west 
de kansrijkste manche uitbood. 
 

 
 
 
Walsh  Westhand 1 Westhand 2 West  Oost  
   ♠ H V 3 2  ♠ H V 3 2  1♣*  1♦* 
   ♥ B 9 8 7  ♥ A 2   ?? 
   ♦ A B 2  ♦ 3 2 
   ♣ V 10  ♣ A B 9 5 4 
   

Wat bied je in je tweede beurt met de twee westhanden als je Walsh 
speelt?
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Walsh  Westhand 1 Westhand 2 West  Oost  
     ♠ H V 3 2  ♠ H V 3 2  1♣*  1♦* 
     ♥ B 9 8 7  ♥ A 2   ?? 
     ♦ A B 2  ♦ 3 2 
     ♣ V 10  ♣ A B 9 5 4 
 

Walsh is een afspraak die uitstekend omgaat met de nu zo gangbare 
1♣-opening als onderdeel van 5-kaart hoog.  
Oost 1♦-antwoord moet worden gealerteerd. Want naast een 4+ in de 
ruitenkleur ontkent 1♦ ‘in principe’ een hoge 4-kaart. Met een hoge 4-
kaart moet namelijk eerst die hoge 4-kaart worden geboden, ook als de 
ruitenkleur langer zou zijn. En dat ‘in principe’ staat er niet voor niets 
. Alleen met een sterke hand mag oost wél zijn ruitenkleur voorrang 
geven boven een hoge 4-kaart. En dát betekent dat oost minstens 
openingskracht mee heeft als hij eerst ruiten biedt, en daarna tóch een 
hoge 4-kaart belooft! 
 

West  Oost 
1♣*  1♦* 
1♥*  2♥* = dus mancheforcing! 

 
Terug naar het 1♦-bod van oost. Omdat oost ‘in principe’ een hoge 4-
kaart ontkent, kan west ook met hoge 4-kaart(en) 1SA* bieden in zijn 
tweede beurt. Voordeel daarvan is dat de tegenstanders niet weten of 
west wel of geen hoge 4-kaart(en) heeft. Alleen met een 4-kaart hoog 
én een 5+ in de klaveren biedt west wél zijn hoge 4-kaart. Met 
westhand 1 moet west dus 1SA bieden en met westhand 2 1♠. 
 
EB en Jack passen Walsh met de beide oosthanden perfect toe! 

 
En hoe is het gesteld met de speeltechniek van EB en Jack? 
 
Spel 1  Spel 2  Spel 3  Spel 4 
♠ V 4 3 2  ♠ 3 2   ♠ 3 2   ♠ 3 2 
♥ A 9 2  ♥ H V 9 3 2  ♥ A B 10 3 2 ♥ H 5 4 
♦ 4 3 2  ♦ 4 3 2  ♦ 4 3 2  ♦ 5 4 3 2 
♣ 4 3 2  ♣ 4 3 2  ♣ 4 3 2  ♣ A 4 3 2 

         
♠ A H   ♠ 7 6 5 4  ♠ 7 6 5 4  ♠ A H 
♥ H V 10 4 3 ♥ A 10 4  ♥ H 5 4  ♥ A B 10 3 2 
♦ 7 6 5  ♦ A H 5  ♦ A H 5  ♦ A H 6 
♣ A H V  ♣ A H V  ♣ A 6 5  ♣ 8 7 6 
 
4♥; start ♠B 4♥; start ♦V 2♥; start ♣H 4♥; start ♣H 
 
In deze vier spellen gaat het louter om de behandeling van de hartenkleur.  
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De aanpak 

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

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

 
4♥; start ♠B. 

 
Wanneer de ontbrekende hartens 3-2 zitten, kun je het niet verkeerd doen. 
Dan maakt het niet uit met welke hartennotabel je begint. Met een 4-1-
verdeling maakt dat wél uit. Als west ♥Bxxx heeft, zul je een hartenslag 
verliezen. Behalve als je weet dat west een 4-kaart harten heeft. 
Maar ♥Bxxx bij oost kun je ‘opvangen’. Door te beginnen met ♥H en dan ♥3 
naar ♥A. Als oost inderdaad ♥Bxxx heeft, zal west in de tweede hartenslag 
niet bekennen. Dan kun je na ♥A veilig over oost snijden op ♥B. 
 
EB én Jack spelen - na ♣A in de eerste slag - ♥H; en dan ♥3 naar ♥A. Dat 
lijkt dus goed!  
 
Maar… daar is grootmeester Kees Tammens het niet mee eens! 
 
Kees: 

Om aan te tonen dat ik wel degelijk jouw rubriek volg, de volgende 
reactie:  
4♥ met ♠B als uitkomst. Hier gaan beide computerprogrogramma’s in de 
fout.  
 
De focus van de analyse ligt op de aanpak van de troefkleur.  
♥H, harten naar ♥A. Dan zie je dat oost een vierkaart harten heeft. Dat 
is beslist de safetyplay in de hartenkleur zelf, maar er wordt een 
belangrijk aspect over het hoofd gezien.  
 
Na ♥H incasseert de leider ook ♥V; vervolgens ♠H gedeblokkeerd en 
overgestoken naar ♥A om op ♠V in de dummy een ruitenverliezer af te 
gooien. Dit plan verliest alleen als de schoppen 6-1 verdeeld zitten en 
de singleton schoppen een driekaart troef heeft. Een leerzaam spel met 
een pointe die ‘zelfs’ de computer niet zag. Ik voorzie een plaats in de 
Bridgekalender-2017. 
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 Spel 2  Spel 3  Spel 4 
 ♠ 3 2   ♠ 3 2   ♠ 3 2 
 ♥ H V 9 3 2  ♥ A B 10 3 2 ♥ H 5 4 
 ♦ 4 3 2  ♦ 4 3 2  ♦ 5 4 3 2 
 ♣ 4 3 2  ♣ 4 3 2  ♣ A 4 3 2 

              
 ♠ 7 6 5 4  ♠ 7 6 5 4  ♠ A H 
 ♥ A 10 4  ♥ H 5 4  ♥ A B 10 3 2 
 ♦ A H 5  ♦ A H 5  ♦ A H 6 
 ♣ A H V  ♣ A 6 5  ♣ 8 7 6 
 
 4♥; start ♦V 2♥; start ♣H 4♥; start ♣H 

 
Spel 2 

Haast dezelfde hartens als in spel 1. Ook nu moet worden begonnen met ♥H, 
gevolgd door een lage harten naar ♥A. Pikant detail is echter dat je niet een 
lage harten moet spelen naar ♥H, maar ♥10! Als oost dan in de tweede 
hartenslag renonceert, kun je vanuit zuid een lage harten spelen naar ♥9. En 
de laatste harten van west ophalen als west ♥B nog even koestert. Als ♥10 
nog bij zuid zit, en west ♥10 duikt, moet je in een andere kleur oversteken 
naar dummy om met ♥V wests ♥B te arresteren.   
EB ziet deze nuance niet, en speelt - na ♣A - ♥4 naar ♥H. Nadat zuid ♥A én 
♥10 won, speelde de leider driemaal klaveren. West bleek echter een 2-kaart 
klaveren te hebben en troefde de derde klaverenslag. EB 9.50 ging dus -1. 
Jack steekt met ♥10 over naar ♥V als west start met ♣V, en met ♥4 als west 
start met ♦V! Omdat Jack - na het duiken door west van ♥10 – in plaats van 
klaveren schoppen speelt, kan west niet aftroeven en maakt Jack het 
contract. Wel vreemd dat Jack kennelijk niet standaard met ♥10 oversteekt.  
 

Spel 3 en 4 
Deze spellen kun je eveneens zien als ‘eeneiige tweeling’. Omdat vijf 
hartenkaarten ontbreken is snijden op ♥V kansrijker dan ♥A en ♥H slaan.   
Maar met voldoende entrees naast ♥H is het iets kansrijker eerst ♥H te slaan 
voor een gratis kans op ♥V-sec. Voldoende entrees, omdat je na het slaan 
van ♥H tweemaal wilt snijden naar ♥AB10x. In spel 3 heb je naast ♥H 
voldoende entrees om te beginnen met het spelen van ♥H. Na de eerste snit, 
kun je in ruiten oversteken voor een tweede snit, zodat je ook ♥Vxx liefdevol 
kunt opvangen. 
 
EB én Jack maken geen onderscheid. Beide programma’s beginnen met de 
snit en versmaden dus het extra kansje van ♥V-sec in spel 3. 
 

En hoe bieden EB en Jack de volgende OW-handen uit? West is gever. 
 

Westhand  West  Oost  Oosthand 
♠ A H 9 7 5  ??  ??  ♠ V 8 6 4 
♥ A H 3 2  ??  ??  ♥ V B 9 5 4 
♦ A H   ??  ??  ♦ 3 2 
♣ 3 2   ??  ??  ♣ A H  
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EB: 
 Bieden: 

Westhand  West  Oost  Oosthand 
♠ A H 9 7 5  2♣*  2♥  ♠ V 8 6 4 
♥ A H 3 2  3♥  4♥  ♥ V B 9 5 4 
♦ A H   pas    ♦ 3 2 
♣ 3 2       ♣ A H 

 
 
 EB biedt dit spel duidelijk te zuinig. 
 
 Spelen: 

Na het troeven ophalen kan de leider maar één speelfout maken: 
beginnen met het spelen van ♠A of ♠H. Omdat je ♠B én ♠10 mist, 
móét je de eerste schoppenslag ♠V spelen. Als dan blijkt dat zuid 
de vier ontbrekende schoppens heeft, kun je twee keer over zuid 
snijden naar ♠A en ♠H. Als je echter begint met het spelen van 
♠A of ♠H heb je nog maar één honneur in west. Die kan dan 
alleen maar ♠B of ♠10 opvangen, maar niet allebei.  
En als noord ♠B10xx heeft? Dan geef je altijd een schoppenslag 
af; zelfs met open kaarten. 

 
En Jack?  West    Oost 
   2♣ (Acol 2♣)  2SA (geen lange kleur en 8+HP) 

3♠ (forcing)  4SA (azen vragen voor schoppen) 
5♠ (drie azen)  5SA (heren vragen) 
6♠ (drie heren)  7♠ 
 

Jack biedt dit spel dus duidelijk niet te zuinig. De teksten tussen 
haakjes verschijnen op het scherm als je met de cursor op dat 
bod gaat staan. 
 
Alles valt en staat nu met het spelen! De ruitenuitkomst wordt in 
west gewonnen met ♦A. En Jack begint de schoppenkleur met… 
♠5 naar ♠V! Jack biedt én maakt dus 7♠. 

 
Mijn conclusie is dat ons mooie bridgespel vele malen moeilijker te 
programmeren is dan schaken. Je moet namelijk van zeer sterke huize komen 
om te winnen van een sterk schaakprogramma. Een sterk schaakprogramma 
kan uitstekende analyses maken en adviezen geven van een bepaalde stand. 
Bridgeprogramma’s daarentegen zijn nog niet sterk genoeg om een 
betrouwbaar bied- en/of speeladvies te geven. Wel biedt en speelt Jack 
sterker dan EB.  
 
Opgelet! 
Bridgesoftware waarin bepaalde spelonderdelen met geselecteerde spellen 
zijn voorgeprogrammeerd, zoals Analyse en Winnend Bridge van Berry 
Westra, bieden en spelen wél foutloos. Daarin kun je alleen niet eigen 
spelverdelingen en vraagstukken invoeren.  
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Maar… als het bieden en spelen van EB en Jack niet in alle situaties perfect is, 
kun je dan evengoed plezier beleven aan zo’n programma? 
 
Laat mij volstaan met het noemen van enkele mogelijkheden. Het is dan aan 
jou om in te schatten of je de - tijdelijk sterk verlaagde - aankoopprijs 
daarvoor wilt betalen. 
 
EB 9.50, normale prijs € 69,95.  

Tot eind november € 49,95 als je die via mij aanschaft. 
 

Thuisbridge 
Met EB kun je thuis spellen spelen van een bepaald toernooi. Je print 
daarvoor een apart formulier met daarop de noordhanden, een met de 
zuidhanden, etc. Zodat elke speler per te spelen spel zijn eigen hand 
kan uitsorteren. Na elk gespeeld spel kun je het resultaat aflezen op de 
ook uit te printen scoreformulieren. 
EB levert twee voorbeeldtoernooien mee, een Butler- en een 
Parentoernooi van elk 15 spellen.  
 
Toernooien 
Dit is een wedstrijdvorm waarin je spellen van een bepaald toernooi 
speelt. Jouw resultaten worden in de toernooiuitslag opgenomen.  
 
Biedwedstrijd 
Je biedt beide handen, die om de beurt in beeld komen. 
Na elke biedserie volgt een uitleg van een grootmeester. Daar zitten 
ook oude Biedwedstrijden bij tussen topspelers. Je ziet dus meteen hoe 
jij het doet ten opzichte van de wereldtop. 
 
EB kent ook een kroegendrive. Daarin speel je enkele spellen per 
‘kroeg’. Voor elke ronde krijg je foto’s van de kroeg op je scherm.  

 
Jack 6, normale prijs € 89,-.  

Tot eind november € 74,- als je die via mij aanschaft. 
 
Opgelet! Je kunt Jack slechts drie keer op een pc installeren! 

 
Biedwedstrijd 
Je biedt één hand; Jack is je bridgepartner. Het resultaat is dus mede 
afhankelijk van jouw partner, Jack. 
Na elk spel verschijnen de biedingen in beeld die een schoolcijfer 
opleveren (maximaal een 10). Er wordt geen toelichting gegeven. 
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Viertallen 
Een bijzonder leuke en leerzame speelvorm. Je speelt een 
viertallenwedstrijd uit het verleden. Aan de andere tafel zit je 
nevenpaar. De resultaten van je nevenpaar staan al vast. Dat zijn de 
resultaten die ook écht werden behaald. En die worden nu vergeleken 
van wat jij er met Jack van bakt. Na elk spel kun je lezen wat aan de 
andere tafel is gebeurd, met de tussenstand. Heel spannend en 
leerzaam.  

 
  Toernooien 

Jack geeft meteen een flink aantal toernooien mee. En als je je 
registreert, ontvang je ook een extra viertallenwedstrijd, waarbij je 
viertallen speelt, met Berry Westra en Enri Leufkens als je nevenpaar. 
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45. Verdedigend openen 
 
Het is niet meer dan normaal dan dat je het je tegenstanders - ook na een 
welgemeend ‘prettige wedstrijd’ - zo lastig mogelijk maakt door met zwakke 
handen en een lange kleur op 2-hoogte en liefst nog hoger te openen.  
 
Het doel van hoog openen is net zo eenvoudig als destructief. De kans verhogen 
dat je tegenstanders terechtkomen in een te laag of te hoog contract, of in de 
verkeerde speelsoort. Maar, we moeten wel zoveel mogelijk voorkomen dat we met 
onze preëmptieve actie in onze eigen voet schieten. Niets is zo vervelend als in je 
eigen verdedigende kuil vallen.  
 
Daarom moeten we goed beoordelen of onze hand wel of juist niet geschikt is voor 
een verdedigende opening.  
 
Een gemakkelijk hanteerbare vuistregel die Edgar Kaplan en Alfred Sheinwold al in 
1958 (!) aanreikten bij de introductie van hun zwakke twee-opening is:  

 
 
De juiste hand voor een verdedigende opening is de hand die niets 
waard is in het tegenspel! 

 
En daar voeg ik graag een tweede vuistregel aan toe: 

 
Open niet verdedigend als jouw hand meer waard kan zijn in partners 
kleur! 
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Wanneer wel, of juist niet, verdedigend openen? 
 
Stel per hand vast of je zou openen, en zo ja, met welk openingsbod. 
 
Hand A  Hand B  Hand C  Hand D 
♠ V 10 2  ♠ V B 10 7 6 5 ♠ V B 9 8 7 4 3 ♠ 7 6 5 
♥ A V 10 6 5 4 3 ♥ 8 7 6  ♥ B 7 3 2  ♥ 8 
♦ -   ♦ H 3   ♦ -   ♦ 8 4 3 
♣ V 10 9   ♣ 10 9  ♣ H 6   ♣ H V B 10 9 8 
 

  
Spel E 

 
 West gever, OW kwetsbaar 
 
 West  Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 pas  1SA  ??  ♠ A H V B 10 3 2  

      ♥ A 2 
♦ - 
♣ 9 8 7 6 

 
Spel F 
 

Oost gever, NZ kwetsbaar 
 
Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3♦  ??  ♠ H V 10 6 5 4 2 
    ♥ V 4 3 
    ♦ 8 3 
    ♣ 8 
 

Spel G 
 
 Noord gever, allen kwetsbaar 
 
 Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 Pas  pas  ??  ♠ - 

      ♥ H V B 9 8 7 5 
      ♦ A V B 2 
      ♣ 4 3 
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Stel per hand vast of je zou openen, en zo ja, met welk openingsbod. 
 
Hand A  Hand B  Hand C  Hand D 
♠ V 10 2  ♠ V B 10 7 6 5 ♠ V B 9 8 7 4 3 ♠ 7 6 5 
♥ A V 10 6 5 4 3 ♥ 8 7 6  ♥ B 7 3 2  ♥ 8 
♦ -   ♦ H 3   ♦ -   ♦ 8 4 3 
♣ V 10 9   ♣ 10 9  ♣ H 6   ♣ H V B 10 9 8 
 
Hand A 

Te mooi om verdedigend te openen. Begin met 1♥. Merk op dat de 
waarde van deze hand voldoet aan de regel van 20! Stel dat partner vijf 
of meer schoppens heeft, dan kan een schoppencontract véél 
aantrekkelijker zijn. Als je 3♥ opent is één ding zeker, partner zal zijn 
5-kaart schoppen niet - durven - noemen. 

 
Regel van 20 
 

Tel je honneurpunten én het aantal kaarten van je twee langste 
kleuren bij elkaar op. Als de som daarvan 20 is, mag je openen. 

 
Hand B 

Een prachtige hand voor een zwakke twee-opening. Als je moet 
tegenspelen sla je met deze hand nog geen deuk in een pakje boter. 
 

Hand C 
3♠ is heel aantrekkelijk. Dilemma is wel je 4-kaart harten. Als partner 
een sterk spel heeft met een hartenkleur kan 4♥ mogelijk zijn. Maar… 
de kans dat je de tegenstanders met 3♠ flink dwarszit is beduidend 
groter dan het missen van een eigen hartenmanche. 3♠ is daarom 
zeker verdedigbaar.  
 

Hand D 
Te mooi om te passen en daarmee de tegenstanders ruim baan te 
geven. Open 3♣! Ook als je daarmee een 7-kaart belooft . Bridge is 
grenzeloos mooi. Te mooi om elke afspraak in een vast aantal kaarten 
te persen.  
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Spel E 
 West gever, OW kwetsbaar 
 
 West  Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 pas  1SA  ??  ♠ A H V B 10 3 2  

      ♥ A 2 
♦ - 
♣ 9 8 7 6 

 
Geef een doublet! Als partner past speel je 1SA gedoubleerd tegen. Dat 
gaat - als partner geen slag meeneemt - in ieder geval twee down. 
Want je maakt gegarandeerd acht slagen op rij! Partner mag al passen 
met een punt of 7. Dat levert met deze kwetsbaarheid meer op (+500) 
dan een eigen 4♠-contract (+420).  
En mocht partner toch zijn langste kleur bieden omdat hij te weinig 
punten heeft voor een pas, dan kun je altijd nog jouw schoppenkleur 
bieden… 

 
Spel F 
 

Oost gever, NZ kwetsbaar 
 
Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3♦  ??  ♠ H V 10 6 5 4 2 
    ♥ V 4 3 
    ♦ 8 3 
    ♣ 8 
 
Pas! Toegegeven, als oost had gepast, had je deze dans beslist geopend 
met 3♠. Omdat het beter is na een preëmptief 3♠ te bieden met lengte 
én minstens openingskracht, moet je nu passen. Probleem is anders dat 
je partner niet kan inschatten of je met het bieden van 3♠ wel of niet 
zwak bent. Dus ook niet weet of hij er wel of niet 4♠ van moet maken. 
 

Spel G 
 
 Noord gever, allen kwetsbaar 
 
 Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 Pas  pas  ??  ♠ - 

      ♥ H V B 9 8 7 5 
      ♦ A V B 2 
      ♣ 4 3 
Nu je weet dat partner geen openingskracht heeft, is het heel 
aantrekkelijk om meteen maar 4♥ op tafel te leggen. Normaal doe je 
dat met een 8-kaart, maar deze gesloten 7-kaart is ook mooi genoeg 
om het de tegenstanders weldadig lastig te maken. 
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46. Volgen 
 

West 
1♦ 

Noord 
1♥ 

Oost 
pas 

Zuid 
?? 

 
Zuidhand A  Zuidhand B 
♠ 7 6 5   ♠ 7 6 
♥ H V 2   ♥ H 5 4 2 
♦ 3 2    ♦ 5 4 3 
♣ A V 6 5 4   ♣ H 10 8 5 

 
Voelt voor jou het bieden na het volgbod van jouw noordpartner als een oase 
van duidelijkheid, dan kun je meteen doorgaan naar Lezers Mailen!   
Tast je met je partner na elkaars volgbod - of informatiedoublet - regelmatig in het 
duister, dan kan het geen kwaad om jullie afspraken en de drie voorgestelde 
afspraken op deze twee handen los te laten. 
 
Ons volgbod in een kleur na een 1-opening in een kleur van de 
tegenpartij 

 
Afspraak 1  

Het volgbod in een kleur belooft minstens een 5-kaart met 7-16 punten. 
 
Met een vrij zwakke hand is de kans op tegenspelen het grootst. 
Omdat partner graag zijn vertrouwen bewijst in jouw 
biedtechniek, zal hij bij voorkeur in jouw kleur uitkomen. Daarom 
is het van groot belang dat juist met een zwak volgbod de 
meeste punten in die kleur zitten. Anders zou je met jouw volgbod 
meer de tegenpartij van dienst zijn dan jouw eigen koppel!   

 
 
Afspraak 2  

Met minstens drie troeven mee en minstens 10 punten bied je de kleur 
van de tegenpartij. Met 7-11 punten zal openaar zijn kleur zo laag 
mogelijk herhalen. Met 12-14 biedt hij sterker (sprong in volgkleur, 
nieuwe kleur of 2SA met opvang in kleur tegenpartij) en met 15-16 de 
manche.  
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Afspraak 3 
Met samen minstens negen troeven en minder dan 10 punten bied je 3 
in partners kleur. Ja, ook met nul punten!  

 
Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat je 
je daar nooit een buil aan kunt vallen. Hoe meer je down 
gaat, des te meer punten de tegenstanders hadden kunnen 
winnen door zelf te spelen. Deze ‘wetmatigheid’ noemen we  
‘The Law’ (De Wet). Kwetsbaar tegen niet kwetsbaar mag je 
daarbij enige voorzichtigheid betrachten… . 

 
Met samen acht troeven en 6-9 punten bied je 2 in partners kleur. 

 
Welke biedkaartjes leg je na partners volgbod van 1♥ op tafel met de 
gegeven twee zuidhanden? 

 
West 

1♦ 
Noord 

1♥ 
Oost 
pas 

Zuid 
?? 

 
Zuidhand A  Zuidhand B 
♠ 7 6 5   ♠ 7 6 
♥ H V 2   ♥ H 5 4 2 
♦ 3 2    ♦ 5 4 3 
♣ A V 6 5 4   ♣ H 10 8 5 
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De antwoorden 
 

West 
1♦ 

Noord 
1♥ 

Oost 
pas 

Zuid 
?? 

Zuidhand A  Zuidhand B 
♠ 7 6 5   ♠ 7 6 
♥ H V 2   ♥ H 5 4 2 
♦ 3 2    ♦ 5 4 3 
♣ A V 6 5 4   ♣ H 10 8 5 

 
Hand A: 2♦*; minstens drie hartens mee en 10+. 

 
*Omdat 2♦ geen interesse toont in de ruitenkleur, moet je dat 
bod alerteren. 

 
Hand B: 3♥; 6-9 punten met 3-kaart ♥, of 0-9 met minstens 4-kaart ♥. 
 
‘Cue’  

Een bod in de kleur van de tegenpartij heeft een indrukwekkende 
naam: een ‘cue’. Alleen dáárdoor voelt het al goed om de kleur van de 
tegenpartij te bieden .  
[Spreek uit: kjoe], ook wel cuebid [kjoebit.] 

 
 

Drie biedseries gevraagd 
 
Westhand  A Zuid  West Oost   Oosthand A 
♠ H 4 2  1♦  ?? ??   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   ?? ??   ♥ H 4 3 
♦ B 3         ♦ H 7 6 
♣ B 6 5        ♣ 10 9 7 4 2 
 
Westhand  B Zuid  West Oost   Oosthand B 
♠ H 4 2  1♣*  ?? ??   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   ?? ??   ♥ A 6 5  
♦ A 3         ♦ V B 7 6 5 
♣ H 6 5        ♣ V 9 3 
 
Westhand  C Zuid  West Oost   Oosthand C 
♠ H 2   1♦  ?? ??   ♠ V 4 3  
♥ V B 10 9 8   ?? ??   ♥ A 4 3 
♦ H 3         ♦ V 9 8 
♣ A V 6 5        ♣ H 7 4 3 
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De drie antwoorden 
 
Westhand  A Zuid  West Oost   Oosthand A 
♠ H 4 2  1♦  1♥ 2♦*   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   2♥ pas   ♥ H 4 3 
♦ B 3         ♦ H 7 6 
♣ B 6 5        ♣ 10 9 7 4 2 
 

West is minimaal en biedt zijn kleur daarom zo laag mogelijk. Daarmee 
is voor oost duidelijk dat een gezond manchecontract kan worden 
geschrapt. 

 
 
Westhand  B Zuid  West Oost   Oosthand B 
♠ H 4 2  1♣*  1♥ 2♣*   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   3♥ 4♥   ♥ A 6 5  
♦ A 3     pas    ♦ V B 7 6 5 
♣ H 6 5        ♣ V 9 3 
 

West belooft met zijn sprong 12-14 punten. Met 10 -11 punten mag 
oost daarop passen, met extra kracht biedt oost de manche. 

 
 
Westhand  C Zuid  West Oost   Oosthand C 
♠ H 2   1♦  1♥ 2♦*   ♠ V 4 3  
♥ V B 10 9 8   4♥ pas   ♥ A 4 3 
♦ H 3         ♦ V 9 8 
♣ A V 6 5        ♣ H 7 4 3 
 

Met deze westhand heeft west genoeg aan 10 punten bij oost, dus biedt 
hij direct de manche uit. 

 
 
Nog twee biedseries  

 
Westhand  D Zuid  West Noord Oost  Oosthand D 
♠ H 4 2  1♣*    ??  2♣    ??  ♠ 5 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ 7 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ 9 3 
 
 
Westhand  E Zuid  West Noord Oost  Oosthand E 
♠ H 4 2  1♣*    ??  2♣    ??  ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ A 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ V B 
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De antwoorden van die twee biedseries  
 
Westhand  D Zuid  West Noord Oost  Oosthand D 
♠ H 4 2  1♣*    1♥  2♣    3♥  ♠ 5 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ 7 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ 9 3 
 

Samen negen hartens, dus alle ruimte voor ‘De Wet’!  
In deze situatie belooft dat maximaal 9 punten; met 10 punten en 
minstens drie hartens mee had je de kleur van west geboden… 

 
 Opgelet! 

Als je partner gewoon 1♥ opent, dus niet met een volgbod, dan bied je 
NIET meteen 3 in die kleur als je samen negen troeven telt. Je biedt 
dan met 6-9 punten 2♥. Je laat de tegenstanders dan alleen geen 
contract spelen onder 3♥. Mochten ze 2♠ of 3♣ bieden, dan werp jij 3♥ 
in de ring.   
 

 
Westhand  E Zuid  West Noord Oost  Oosthand E 
♠ H 4 2  1♣*    ??  2♣  doublet ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ A 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ V B 
 

Nu heb je wél voldoende kracht voor ‘het cuebid’. Maar noord is je voor.  
Als je geen andere betekenis hebt afgesproken voor het doublet, kun je 
dat nú gebruiken. Ook nu bied je niet meteen 3♥. Eerst geef je je 
kracht (10+) aan met 2♣. En als partner het met 2♥ voor gezien houdt, 
kun je met NZ altijd nog het gevecht aangaan met 3♥. 
 

Het informatiedoublet (op 1 in een kleur) verdelen we in: 
a. gewone kracht: 12-16 punten; 
b. veel kracht: 17+. 
 
Als je partner dan passief antwoordt, dus maximaal 8 punten belooft, moet je 
met:  

a. gewone kracht passen.   
b. met veel kracht níét passen. 

 
Dat betekent dat je met gewone kracht alle biedingen van partner moet 
kunnen verdragen. Anders ‘past’ dat niet echt lekker . 

 
Met véél kracht mag je elke verdeling hebben, omdat je dan na partners bod 
in ieder geval nog een bod zal doen. 
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47. SA en entrees 
 

Op zich zijn SA-contracten het meest eenvoudig. Alle kleuren zijn even hoog, 
geen troefkleur die andere kleuren om zeep kan helpen. Weldadig rechttoe 
rechtaan. 
 
Toegegeven, we moeten voorkomen dat onze tegenstanders hun langste 
kleuren eerder in slagen kunnen omzetten dan wij. Ook moeten we letten op 
de bereikbaarheid van kaarten waarmee we slagen kunnen maken. En dát 
onderdeel leggen we nu even op de bridgetafel. Voordeel daarvan is dat je 
bent gewaarschuwd. Ik ga nu spellen voorleggen waarin je goed moet kijken 
naar: 
 
1. De kleur waarin je extra slagen moet zien te maken. 
2. De bereikbaarheid van de kaarten om die extra slagen ook te kúnnen 

maken. 
 
Veel plezier ermee! 
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Spel 1 
♠ V B 2 
♥ 4 3 2 
♦ H V B 10 9 8 
♣ 2 
 

 
 

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

 
Zuid opende 1SA; noord bood daarop meteen 3SA. 
 
West start met ♠9. 
 
a. Welke kaart laat je dummy bijspelen? 
b. Welke kaart speel je in de hand bij als oost ♠4 bijspeelt? 
 

 Ik geef géén overpeinzing. Want je wéét al waarop je moet letten…



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 480 

Spel 1  Aanpak 
 

♠ V B 2 
♥ 4 3 2 
♦ H V B 10 9 8 
♣ 2 

♠ 9 8 7     ♠ H 6 5 4 
♠ A 10 3 
♥ A H 5 
♦ 7 6 5 
♣ A V 10 3 

 
Zuid opende 1SA; noord bood daarop meteen 3SA. 
 
West start met ♠9. 
 
a. Welke kaart laat je dummy bijspelen? 
b. Welke kaart speel je in de hand bij als oost ♠4 bijspeelt? 
 
Je telt vier vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♣A.  

Vaste slagen zijn slagen die je achter elkaar kunt maken zonder van 
slag te hoeven. 

 
Je hoeft geen accountant te zijn om snel te zien dat de ruitenkleur de extra 
slagen moet gaan leveren.  

Dankzij de zeskaart ruiten is die kleur goed voor vijf extra slagen; je 
verliest alleen ♦A. 

 
Meteen na de eerste slag te hebben gewonnen met ♠A, speel je ruiten. Net 
zolang tot ♦A op het podium verschijnt. En als je na het feestje van ♦A weer 
aan slag bent gekomen, ga je door met de ruitenkleur.  
Maar… stel dat ♦A pas verschijnt in de derde ruitenslag… Dan heb je in de 
hand geen ruitenkaart meer om naar dummy’s vrije ruitens over te steken. 
Een oversteek is dan alleen mogelijk in schoppen. En dat kan alleen als je in 
de eerste schoppenslag dummy ♠2 liet bijspelen en in de hand ♠A! Want dan 
kun je vanuit de hand schoppen spelen naar dummy’s ♠VB. OW’s ♠H kan 
maar één van dat koppel overrulen; daarna is de weg vrij naar de 
verlossende ruitenslagen.  

 
Spel 2 

♠ 4 3 2 
♥ A 2 
♦ 4 3 2 
♣ V 10 9 8 2 

 
♠ A V 5  Na 2SA - 3SA ben jij leider in 3SA. 
♥ H 6 5 4 3 
♦ A H V  West opent de dans met de uitkomst van ♥V. 
♣ H B   Hoe probeer je jouw contract te maken? 
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Spel 2  Aanpak 
 

♠ 4 3 2 
♥ A 2 
♦ 4 3 2 
♣ V 10 9 8 2 
 

 
 

♠ A V 5  Na 2SA - 3SA ben jij leider in 3SA. 
♥ H 6 5 4 3 
♦ A H V  West opent de dans met de uitkomst van ♥V. 
♣ H B   Hoe probeer je jouw contract te maken? 

 
Je telt zes vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♦AHV. 
 
In harten en klaveren zijn extra slagen mogelijk.  

o In harten als de ontbrekende zes hartenkaarten 3-3 zitten. Maar 
door wests hartenuitkomst zit dat er niet echt in.  

o De klaverenkleur geeft veel meer zekerheid op extra slagen. 
Ongeacht hoe de ontbrekende klaveren verdeeld zitten. 

 
We gaan dus op de klaveren af! En het venijn zit al in de eerste slag… 
Neem de uitkomst met ♥H! Dan ♣H; als die wordt gedoken speel je ♣B die je 
overneemt met dummy’s ♣V. Dat is noodzakelijk. Want als OW ook de 
tweede klaverenslag duiken, kom je in de problemen. Je moet dan eerst naar 
dummy oversteken om met de klaveren verder te gaan, en ná het afgeven 
van ♣A nóg een keer voor je vrije klaveren.  
Om dezelfde entreereden mag je de uitkomst niet winnen met ♥A. Omdat je 
dan eveneens in de problemen komt als OW jou je eerste klaverenslag 
gunnen. 
 
Het is goed om deze spellen ook te bekijken door de ogen van de 
tegenspelers. Met weinig of geen entrees bij dummy is het vaak van 
levensbelang om niet elke worst die je wordt voorgehouden meteen te 
verorberen! 
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Spel 3  Entreegrapje 
 

♠ H 
♥ A 
♦ A 9 8 7 6 5 4 3 2 
♣ A H 
 

 
 

♠ A V 
♥ H V 
♦ - 

 ♣ V B 10 9 8 7 6 5 4  
 
Je speelt - door een misverstand - slechts 1SA! 
 
West start met ♠B. Hoeveel slagen ga je maken en hoe? 
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Spel 3  Alle dertien goed! 
 

♠ H 
♥ A 
♦ A 9 8 7 6 5 4 3 2 
♣ A H 
 

 
 

♠ A V 
♥ H V 
♦ - 

 ♣ V B 10 9 8 7 6 5 4  
 

Je speelt - door een misverstand - slechts 1SA! 
 
West start met ♠B. Hoeveel slagen ga je maken en hoe? 
 
Als jij een speelplan componeerde dat mínder dan dertien slagen oplevert, 
mag je nog even zoeken naar iets mooiers voordat je verder leest. 
 
Win de uitkomst met ♠A; speel dan ♠V en ruim ♥A meteen op!  
Op ♥HV doe je dummy’s ♣AH de deur uit. 
En daarna zijn alle klaverenslagen voor de zuidhand.  
 
In dit spel is het de kunst om niet in dummy aan slag te komen. Want zodra 
je in dummy aan slag bent kun je niet meer naar de hand en zul je beslist 
minstens één ruitenslag afgeven. 
 

Spel 4 
♠ 4 3 2 
♥ 3 2 
♦ B 10 9 8 7 
♣ H V 2 

 
♠ A H   West  Noord Oost  Zuid 
♥ A H 5 4        2♣ 
♦ A H   pas  2♦  pas  3SA 
♣ A B 5 4 3  pas  4SA  pas  5♣ (1 of 4 azen)* 

pas  5♦  pas  6♣ (3 heren) 
pas  6SA  pas  pas 
pas 

 
*5♣  Afhankelijk van de afspraak. Vier azen kunnen ook worden aangegeven 

met 5♦ (1 of 4). 
 
Tegen jouw 6SA start west met ♠V. 
Hoe ga je aan de slag? 
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 Spel 4  Aanpak 
 
♠ 4 3 2 
♥ 3 2 
♦ B 10 9 8 7 
♣ H V 2 

 
♠ A H   West  Noord Oost  Zuid 
♥ A H 5 4        2♣ 
♦ A H   pas  2♦  pas  3SA 
♣ A B 5 4 3  pas  4SA  pas  5♣ (1 of 4 azen) 

pas  5♦  pas  6♣ (3 heren) 
pas  6SA  pas  pas 
pas 

 
Tegen jouw 6SA start west met ♠V. 
Hoe ga je aan de slag? 
 
We tellen elf vaste slagen: ♠AH, ♥AH, ♦AH en vijf klaverenslagen. 
 
De dertiende slag moet uit de ruitenkleur komen. En daarvoor moeten we 
tweemaal naar dummy noord. Eerst om OW ♦V te laten maken en daarna om 
de noodzakelijke extra (ruiten)slag te maken. 
 
Na ♠A in de eerste slag, slaan we ♦AH. Dan ♣3 naar ♣H en ruiten spelen tot 
♦V haar dansje heeft gemaakt. Zodra je weer aan slag bent, naar ♣V en 
ruiten. De rest van het spel is een hamerstuk. Toch?  
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48. Troefcontracten en entrees 
 

Nadat we vorige week SA-contracten en entrees behandelden, kon je er al 
donder op zeggen wat het thema van dit nummer zou zijn. En inderdaad.  
Ik leg vier troefcontracten voor waarin het zeker geen kwaad kan om extra 
aandacht te schenken aan entrees.  
 
Ben je nog vrij onervaren, waardoor je niet echt weet wat je onder een entree 
moet verstaan? Dan zal na het doorploegen van deze Training in ieder geval 
dát fenomeen helemaal duidelijk zijn. 
 
Bij elk spel geef ik een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. Vooral 
als je nog weinig ervaring hebt, is het ’t moeilijkst om de kernproblemen te 
zien en te onderkennen. Alleen dán kun je gericht zoeken naar een oplossing.   
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Spel 1 
 

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

 
 

♠ A 7 6 5 4  West  Noord Oost  Zuid 
♥ A 5 4         1♠ 
♦ -   pas  4SA*  pas  5♦ (1 of 3 azen) 
♣ A 6 5 4 3  pas  6♠  pas  pas 
   pas 
 
*4SA moet worden gealerteerd. Biedingen op 4-hoogte mogen niet worden 
gealerteerd, behalve in de eerste biedronde. En de eerste biedronde begint 
met het openingsbod. 
 
Je zit in 6♠. West opent de aanval met ♥H. Hoe probeer je je contract binnen 
te slepen? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

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

♠ 10 8    ♠ V B 9 
♠ A 7 6 5 4  
♥ A 5 4   
♦ -   
♣ A 6 5 4 3 

   
Je zit in 6♠. West opent de aanval met ♥H. Hoe probeer je je contract binnen 
te slepen? 

 
Dat je moet beginnen met het maken van een speelplan, zul je wel weten. En 
dat je bij een troefcontract dan eerst zoekt naar mogelijke verliesslagen, zal 
eveneens bekend in je oren klinken. Maar… met weinig ervaring is dat 
uitermate lastig.  
 
Zoeken naar mogelijke verliesslagen is het gemakkelijkst als je dat doet 
vanuit de hand met de meeste troefkaarten. In dit spel is dat de zuidhand. 
 
In de troefkleur tellen we één verliezer.  

Omdat we maar één slag mogen verliezen gaan we er gewoon van uit 
dat de ontbrekende troefkaarten 3-2 zitten! Dat is ook het mooie van 
bridge, het kunnen inzetten van twee uiterste karakterkenmerken: 
optimisme als een gunstige verdeling noodzakelijk is en pessimisme als 
je een contract ogenschijnlijk met een vinger in je neus kunt afdraaien. 

 
 In harten tellen we twee verliezers en in klaveren liefst vier . 
 

De schoppenverliezer kunnen we niet voorkomen; dus werpen we al onze 
energie in het voorkomen van de twee harten- en de vier klaverenverliezers. 
En natuurlijk zien we de ruitenkapstok in dummy waaraan we al onze harten- 
en klaverenverliezers kunnen ophangen. 
 
Probleem is echter dat we heel graag dummy’s ruitenkleur afdraaien, maar 
dat oost of west graag zal troeven zodra dat reglementair is toegestaan. 
Stel dat we zouden beginnen met een troefslag weggeven. We hopen dan de 
derde slag in de dummy te maken en vervolgens de ruitens af te draaien 
zonder aftroefgevaar. Oost en west zullen daar echter niet aan mee werken. 
Zodra je ze aan slag brengt door een troefslag weg te geven, pikken ze 
meteen een voor ons fatale hartenslag mee. 
 
Het winnend speelplan draait dus volledig om het omgaan met de 
schoppenkeur én een entree in dummy voor het verzilveren van vrijwel alle 
ruitens. Of heb ik daarmee al te veel gepeinsd?  
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Spel 1  Aanpak 
 

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

♠ 10 8    ♠ V B 9 
♠ A 7 6 5 4  
♥ A 5 4   
♦ -   
♣ A 6 5 4 3 

   
Je zit in 6♠. West opent de aanval met ♥H. Hoe probeer je je contract binnen 
te slepen? 
 
Win de uitkomst met ♥A.  
Dan ♠A en ♠4 naar ♠H.  

Na ♠H heeft oost in dit spel nog ♠V, de hoogste troefkaart op dat 
moment. En een gouden regel is dat je (vrijwel) nooit troef speelt als 
je tegenstanders alleen nog de hoogste troefkaart in handen hebben! 
 
Na ♠H begin je met het afdraaien van de ruitenkleur. En de eerste 
kaarten die je opruimt zijn de twee hartens! Ga rustig door tot oost er 
genoeg van heeft en met ♠V troeft. Het met de hoogste troefkaart 
troeven  noemen we ‘in de lucht troeven’. Oost maakt deze - al door 
ons ingecalculeerde - slag, maar wint daar verder helemaal niets mee.  
 
Het maakt niet uit wat oost na ♠V terugspeelt. Wij komen aan slag en 
spelen ♣A. Noord heeft nog steeds een troefje. En die kaart is de 
noodzakelijke entree voor dummy’s overige ruitenwinners. 
 

Spel 2 
 

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

 
 

♠ A H 5 4  West  Noord Oost  Zuid 
♥ 8 7 6 5    1♦  pas  1♥ 
♦ 2   pas  2♥  pas  4♥ 
♣ A B 5 4  pas  pas  pas 
 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♦6. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Ik geef voor de minder ervaren spelers een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 
♠ 3 2 
♥ A 4 3 2 
♦ A H V B 10 
♣ 3 2 

♥ H V 9    ♥ B 10 
♠ A H 5 4   
♥ 8 7 6 5   
♦ 2    
♣ A B 5 4   

 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♦6. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Mogelijke verliesslagen vind je het gemakkelijkst als je zoekt vanuit de 
hand met de meeste troefkaarten. Daar zit in dit spel geen verschil in. Zoek 
met een gelijk aantal troeven vanuit de meest grillige hand. Dat is in dit spel 
- door de singleton ruiten - de zuidhand. 
Dan tellen we:  
- twee verliezers in schoppen (♠5 en ♠4); 
- twee verliezers in harten, ervan uitgaand dat de ontbrekende troeven 3-2 

zitten; 
- drie verliezers in de klaveren. 
Liefst zeven verliezers dus.  
 
En in onze tweede zoektocht, het voorkomen van verliesslagen, valt 
meteen dummy’s mooie ruitenkleur op. Daar kunnen liefst vier verliezers op 
worden opgeruimd.  
 
Na de ruitenuitkomst zouden we direct met die opruiming kunnen beginnen. 
Maar… probleem is dat OW graag troeven als ze geen ruiten meer hebben.  
We zullen dus eerst troef moeten trekken, maar hoe gaan we met de 
troefkleur om? Vaststaat dat we twee troefslagen zullen verliezen. En omdat 
we in de hand geen ruitens meer hebben, kunnen we in dummy alleen aan 
slag komen met troef.  
 
Ik geef drie mogelijkheden. 
Na ♦A speel je: 

a. ♥A, kleine harten; zodra je weer aan slag bent speel je voor de derde 
keer harten. 

b. ♥A, kleine harten; zodra je weer aan slag bent: ♠A, ♠H, ♠ getroefd, 
ruiten. 

c. Kleine harten; zodra je weer aan slag bent: alleen nog ♥A, dan ruiten. 
d. Geen harten; liever ♠A, ♠H, ♠4 getroefd; ♣A; ♠5 getroefd.    

 
Tip 

De juiste aanpak van dit spel wijkt niet veel af van de aanpak van 
spel 1… 
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Spel 2  Aanpak 
♠ 3 2 
♥ A 4 3 2 
♦ A H V B 10 
♣ 3 2 

♥ H V 9    ♥ B 10 
♠ A H 5 4   
♥ 8 7 6 5   
♦ 2    
♣ A B 5 4   

 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♦6. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Geef meteen na ♦A een hartenslag weg. Weer aan slag gekomen sla je ♥A. 
Na deze tweede hartenslag heeft oost of west, met de gegeven verdeling 
west, nog één harten. En dat is dan de hoogste harten in het spel. Een slag 
dus die we als verliezer al hebben ingecalculeerd (twee hartenverliezers). 
 
Nu beginnen we met het afdraaien van dummy’s ruitens, en met het 
opruimen van zuids verlieskaarten. Het maakt niet uit wanneer west troeft. 
De volgende slag is beslist voor jou. Na ♠AH steek je over naar dummy en 
draai je de overige ruitens af.   
 

 
Spel 3 
 

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

 
 

♠ A 10 9 4 3 2 West  Noord Oost  Zuid 
♥ A V         2♣* (semiforcing) 
♦ A 6   pas  2♦  pas  2♠ 
♣ A V B  pas  4♠  allen pas   
 
West komt uit met ♦H. Hoe probeer je je 4♠-contract te maken? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

♠ V B 
♥ 5 4 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ 5 3 2 

♥ H x x       ♥ H x x 
♣ H x x       ♣ H x x 

♠ A 10 9 4 3 2  
♥ A V    
♦ A 6    
♣ A V B   

 
West komt uit met ♦H. Hoe probeer je je 4♠-contract te maken? 

 
Dit spel bewijst de noodzaak van de eerste speelplanstap: zoek naar 
mogelijke verliezers. 
 
Vanuit de zuidhand tellen we er vier: één in elke kleur. Domweg onze azen 
uitspelen betekent dus zo goed als zeker dat we -1 gaan. 
 
We zullen dus onze maakkans moeten verhogen. En het ziet ernaar uit dat 
ons dat alleen kan lukken met een geslaagde snit over oost.  
 
Dat levert twee vraagstukjes op.  
1. Hoe kunnen we oversteken naar dummy noord? 
2. In welke kleur kunnen we het beste op de heer snijden? 
 
Vaststaat dat we maar één keer in dummy aan slag kunnen komen, en dat 
we dus echt moeten kiezen tussen de harten- en klaverensnit. 
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 Spel 3  Aanpak 
 

♠ V B 
♥ 5 4 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ 5 3 2 

♥ B x x       ♥ H 10 x x 
♣ x x x       ♣ H x x x 

♠ A 10 9 4 3 2  
♥ A V    
♦ A 6    
♣ A V B   

 
West komt uit met ♦H. Hoe probeer je je 4♠-contract te maken? 

 
Neem de uitkomst met ♦A en speel ♠2 naar dummy’s ♠VB. Als OW deze slag 
nemen met ♠H, kun je daarna beslist oversteken naar dummy’s ♠B. 
 
En je snijdt absoluut op ♥H! Met ♥H bij oost verlies je dan geen hartenslag. 
Stel dat je niet voor de hartensnit kiest maar voor de klaveren, dan zal oost 
echt niet meteen ♣H leggen. Jij wint die slag dan met ♣B. En dan? Dan zul je 
later evengoed een klaverenslag verliezen, want nóg een keer snijden is niet 
mogelijk. 
 

 
Spel 4 
 

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

 
 

♠ 5 4   West  Noord Oost  Zuid 
♥ A V B 10 9 3       1♥ 
♦ A H 5  pas  1♠  pas  3♥ 
♣ A 6   pas  4♥  pas  pas 
   pas 
 
West komt uit met ♦V. Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 



 
Bridgetraining Jaaroverzicht 2015 Deel III Rob Stravers   
 494 

Spel 4  Overpeinzing 
 

♠ V B 3 2 
♥ H 2 
♦ 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 

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

 
West komt uit met ♦V. Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Er dreigen vier verliezers: twee in schoppen, één in ruiten en één in klaveren.  
 
En als je begint met het ophalen van de vijf ontbrekende troeven verander je 
daarmee de status van de vier dreigende verliezers in vier keiharde 
verliezers… 
 
We zullen in ieder geval moeten proberen één verliezer te voorkomen. En laat 
mij één hint geven.  

Als de ontbrekende ♠A én ♠H áchter dummy’s ♠VB zitten (bij oost dus) 
ben je kansloos. Alleen als ♠A en ♠H verdeeld zitten, of allebei bij west, 
kún je een verliezer voorkomen… 
 
Aan jou de eer om uit te vinden hoe je dat kunstje flikt. 
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Spel 4  Aanpak 
 

♠ V B 3 2 
♥ H 2 
♦ 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 

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

 
West komt uit met ♦V. Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Neem de uitkomst met ♦A.  
Speel dan meteen een kleine schoppen naar ♠VB.   
West zal wel duiken; oost wint de slag met ♠H. 
Stel dat oost weer ruiten speelt, dan win je die slag met ♦H. 
Dan wéér schoppen, naar ♠B.  

West moet nu ♠A leggen, anders verlies je maar één schoppenslag en 
ben je binnen! 

Op dat moment ligt in dummy de hoogste schoppenkaart: ♠B. Daarop kun je 
een verliezer opruimen. En oversteken kan ook, met ♥H! Daarom mocht je 
absoluut niet beginnen met troefspelen. 
 
Als oost na ♠H troef had nagespeeld, had je die ook gewonnen met ♥A! 
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49. Afmaken 
 
Dit woord heeft verschillende betekenissen; wij bridgers denken bij afmaken 
vooral aan iets moois. 
 
En om meteen een duidelijk afmaakvoorbeeld te geven…  
 
Jouw partner opent 2SA. En jij hebt in handen: ♠ 4 3 2 
         ♥ A 4 3 2 
         ♦ A H B 
         ♣ A H 6 
Welk biedkaartje leg je dan neer? 
 
En welk bod doe je na partners pas met:   ♠ A 
         ♥ A 
         ♦ A 
         ♣ A H V 8 7 6 5 4 3 2 
 
Op beide handen kun je het bieden veilig afmaken met 7SA! 
 
Partners 2SA belooft 20-22 punten. Wij hebben zelf 19 punten; in het 
ongunstigste geval is er één boer buitenboord… We hebben dus alle azen, 
heren en vrouwen; dat zijn al twaalf slagen. Met de drie boeren die we wel 
hebben zitten we dan al op vijftien slagen. Dat moet zeker voldoende zijn 
voor 7SA. 
Ook het tweede spel is goed voor 7SA. Zonder hulp van partner maak je 
achter elkaar dertien slagen. Zelfs als alle ontbrekende klaveren op één hand 
zitten… Mocht een tegenstander doubleren, dan zul je de feestvreugde graag 
verhogen met een redoublet! 
 
Nu zijn dit natuurlijk handen die je niet elke avond zult krijgen… Maar ook 
met gewone kracht moet je zodra dat kan het bieden op een duidelijke 
manier afmaken. 
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We gaan een paar gewone handen uitbieden. En daarbij houd je je vinger aan 
de ‘afmaaktrekker’. Zodra je voldoende over kracht en/of kleur weet, maak je 
het af! Hoe bied jij met jouw bridgepartner deze handen uit? West is telkens 
gever.  
 
Spel  Westhand  West  Oost  Oosthand  
  1  ♠ 3 2          ♠ H 6 5 4 

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

 
   
2  ♠ H B 8         ♠ 6 5 

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

 
   
3  ♠ H 7 6 5          ♠ A 9 8 4 

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

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

 
   
5  ♠ A B 3 2         ♠ V 10 9 6 
  ♥ 3 2          ♥ 7 6 5 

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

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

 ♣ -       ♣ H 10 8 7 
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Mijn biedingen 
 

Spel  Westhand  West  Oost  Oosthand  
  1  ♠ 3 2      1♦  1♥  ♠ H 6 5 4 

♥ A 5 4 3     2♥  4♥!!  ♥ V B 7 6 
♦ H V 10 5 4    pas    ♦ A 9 8 2 
♣ A 8       ♣ 6 

 
Als west alleen maar interesse zou tonen in de klaverenkleur, geeft de 
singleton (= 1-kaart) klaveren van oost geen toegevoegde waarde. 
Maar door wests 1♦-opening stijgt de hand van oost meteen flink in 
waarde. Misschien vind je het verleidelijk om wests ruitenkleur direct 
met een sprong te steunen. Vooral omdat we bieden onder de vlag van 
‘afmaken’. Maar die verleiding moeten we toch weerstaan. We 
controleren eerst of we een 4-4-fit hebben in een hoge kleur. Dat doen 
we door onze laagste 4-kaart te bieden: 1♥. Daarbij houden we de 
vinger al aan de trekker. Als partner 1♠ biedt, bieden we meteen 4♠. 
En nu west 2♥ biedt, werpen we ons hele hebben en houwen in een 
hartenmanche. Met vier troeven mee mag je 3 punten tellen voor de 
singleton!  
 

  2  ♠ H B 8     1SA 3SA!!  ♠ 6 5 
 ♥ A V 10 2     pas    ♥ 5 4 

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

Normaal bied je met 8-9 punten 2SA als uitnodiging aan partner om 
met 17 punten de manche uit te bieden. Maar met deze mooie 6-kaart, 
die vrijwel garant staat voor vijf zekere slagen, maken we de zaak 
meteen helemaal af.  
 
Opgelet! Als je die 3SA dan mag spelen ‘gun’ je de tegenstanders wel 
de eerste ruitenslag. Zodat je met elke 3-2-verdeling van de 
ontbrekende ruitens zeker bent van vijf ruitenslagen! 

 
  3  ♠ H 7 6 5      1♣  1♠  ♠ A 9 8 4 

 ♥ A H 5     4♠!! pas  ♥ 8 7 
 ♦ A V       ♦ 8 7 
 ♣ H 10 4 2      ♣ V B 7 6 5 
 
West is te sterk voor 1SA en net te zwak voor 2SA. Dus bewijst hij zijn 
beheersing met 1♣. Stel dat oost daarop zou reageren met 1♦ of 1♥, 
dan biedt west daarop 2SA (18/19). Maar na oosts 1♠ gaat west niet 
meer afwachten: met 25 punten en een 4-4-fit biedt hij de manche! 
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 4  ♠ A B 3 2     1♦  2♣  ♠ V 10 9 6 
  ♥ 3 2      2SA 3♠  ♥ A H 4 
  ♦ H V B 3 2    4♠!! pas  ♦ 4 
  ♣ V 8       ♣ A 9 7 6 5 

 
Een bekend dilemma: welke kleur moet je voorrang geven: de lage 5-
kaart of de hoge 4-kaart?  
Antwoord: als je voldoende kracht hebt om in je volgende beurt de 
hoge 4-kaart te bieden, mag je voorrang geven aan de lage 5-kaart! 
West heeft na 2♣ geen keus: hij móét 2SA bieden, omdat een nieuwe 
kleur voorbij zijn openingskleur (2♠) extra kracht zou beloven 
(reverse).  
 

  5  ♠ A B 3 2     1♦  1♠  ♠ V 10 9 6 
  ♥ 3 2      2♠  pas!!  ♥ 7 6 5 

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

Dezelfde westhand. En oost heeft dezelfde verdeling, alleen nu wél te 
weinig punten om te beginnen met 2♣. Stel dat oost nu ook eerst 2♣ 
had geboden, dan heb je een probleem na wests 2SA. 
 
En als oost nu 10/11 punten had gehad met deze verdeling? Ook dan 
heeft 1♠ de voorkeur. Want eerst 2♣ en dan – na wests 2SA of 2♦ - is 
mancheforcing (reverse). Dan moet je toch wel minstens 12-13 punten 
hebben. 

 
  6  ♠ A H 4 3 2     1♥  1SA  ♠ B 6 
  ♥ A H 5 4 3 2    2♠  2SA  ♥ B 6 
  ♦ A 8      3♠  4♥!!  ♦ B 6 5 4 3 

 ♣ -       ♣ H 10 8 7 
 

Een beroemde . Oost heeft zes punten en mag dus niet passen op 
wests openingsbod. 
Daarna biedt west reverse (nieuwe kleur hoger dan de openingskleur op 
2-hoogte). Ook daarop mag oost niet passen. 
Dán herhaalt west zijn tweede (♠) kleur. Dat moet dan een 5-kaart zijn. 
Toch opende west niet met 1♠, wat west wél zou hebben gedaan met 
twee hoge 5-kaarten. Dus moet de eerste geboden kleur een 6-kaart 
zijn. Oost geeft graag voorkeur aan wests langste hoge kleur! 
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Spel 7  Een uitspeelvraagstuk 
 
   ♠ 10 9 8 

♥ A 3 2 
♦ A H 9 4 2 
♣ 3 2 
 

 
 

♠ H 7 6 5 
   ♥ H V 4 
   ♦ B 8 3 
   ♣ A H 4 
 

Tegen jouw 3SA opent west de aanval met ♣V. 
 
Welke speelwijze geeft de grootste kans op 3SA C? 

 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 7  Overpeinzing 
 
   ♠ 10 9 8 

♥ A 3 2 
♦ A H 9 4 2 
♣ 3 2 
 

♦ V 10 x x   ♦ V 10 x x 
 

♠ H 7 6 5 
   ♥ H V 4 
   ♦ B 8 3 
   ♣ A H 4 
 

Tegen jouw 3SA opent west de aanval met ♣V. 
 
Welke speelwijze geeft de grootste kans op 3SA C? 

 
Je telt zeven vaste slagen: ♥AHV, ♦AH en ♣AH. 
 
De ruitenkleur oogt aangenaam genoeg om daar twee extra slagen mee 
te maken.  
Als de ontbrekende ruitens 3-2 zitten, kunnen we het niet verkeerd 
doen: we geven dan altijd maar één ruitenslag af. Maar als de ruitens 
4-1 zitten, lopen we het risico van twee ruitenverliezers.  
 
Nu is er een speelwijze waarmee we eveneens zeker slechts één 
ruitenslag afgeven als west of oost een 4-kaart tegen heeft. En de 
vraag is natuurlijk: hoe pakken we dat aan. Het voordeel van 4-1 is dat 
de speler die maar één ruitenkaart heeft, in de tweede ruitenslag niet 
zal bekennen… 
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Spel 7  Aanpak 
 

 ♠ 10 9 8 
♥ A 3 2 
♦ A H 9 4 2 
♣ 3 2 
 

♦ V 10 x x   ♦ V 10 x x 
 

♠ H 7 6 5 
   ♥ H V 4 
   ♦ B 8 3 
   ♣ A H 4 
 

Tegen jouw 3SA opent west de aanval met ♣V. 
 
Welke speelwijze geeft de grootste kans op 3SA C? 

 
Je telt zeven vaste slagen: ♥AHV, ♦AH en ♣AH. 
 
Neem de uitkomst met ♣A. 
Speel dan ♦3 naar ♦A en in de derde slag ♦2 naar ♦B. 
 
Met de vierkaart ruiten bij oost zal zuids ♦B die slag winnen. 

West bekent deze slag geen ruiten. Je kunt nu ♦H maken en oost 
zijn - ene - ruitenslag gunnen. 
Als oost al in de tweede ruitenslag zijn ♦V legt, is dat óók zijn 
enige ruitenfeestje. Jij wint daarna ♦B, steekt over met harten 
naar dummy, waarop de overige ruitens volgen. 

 
Met de vierkaart ruiten bij west bekent oost de tweede ruitenslag 

niet. Jij legt nu ook ♦B. West mag die slag winnen, maar de 
volgende slag speel je vanuit zuid ruiten naar dummy’s ♦H9, 
waardoor wests ♦10 kansloos is! 

 
Merk op dat het geen enkele zin heeft om vanuit zuid ♦B voor te spelen. 
De enige zekerheid die je daarmee verwerft, is dat je ♦B nooit zult 
maken, waar ♦V zich ook bevindt!  
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Tafeltips voor op de bridgetafel 
Met ingang van deze Training zal ik elke week een tips geven over de spelregels 
die bestemd zijn voor op de gewone clubbridgetafel voor bridgers die louter 
voor hun plezier spelen.  
 
Je mag ze onbeperkt dupliceren en uitknippen.   
 
Aan de bridgetafel kennen wij niet de 
opzettelijke overtreding. Het enige 
waarvoor een arbiter kan worden 
uitgenodigd is de vergissing. Zoals: 
voor de beurt bieden, voor de beurt 
(bij)spelen en verzaken.  
 
Daarom is elke beschuldigende of 
bestraffende toon onterecht en zelfs een 
overtreding, omdat artikel 74A zonder 
enige beperking hoffelijk gedrag oplegt. 
 
De spelregels zijn niet in de eerste 
plaats om te straffen maar om schade 
door een vergissing te beperken of te 
voorkomen. 
 
Een bekende vergissing die te zwaar kán 
worden bestraft is de verzaking, omdat 
meestal  - ongeacht het effect van de 
verzaking - de verzakende partij één of 
twee slagen moet overdragen.  
Het heeft de absolute voorkeur om de 
arbiter direct na het vaststellen van de 
verzaking in de arm te nemen. Arbitrage 
vragen heeft met (on)sportiviteit dan 
ook niets te maken. Als je als 
niet/verzakende partij echter absoluut 
extra voordeel door de verzaking wilt 
uitsluiten, en toch geen besluit wil 
nemen zonder de arbiter, meld je de 
verzaking ná afloop van de betreffende 
ronde… Want dan mag de arbiter alleen 
eventueel nadeel opheffen. 

Aan de bridgetafel kennen wij niet de 
opzettelijke overtreding. Het enige 
waarvoor een arbiter kan worden 
uitgenodigd is de vergissing. Zoals: 
voor de beurt bieden, voor de beurt 
(bij)spelen en verzaken.  
 
Daarom is elke beschuldigende of 
bestraffende toon onterecht en zelfs een 
overtreding, omdat artikel 74A zonder 
enige beperking hoffelijk gedrag oplegt. 
 
De spelregels zijn niet in de eerste 
plaats om te straffen maar om schade 
door een vergissing te beperken of te 
voorkomen. 
 
Een bekende vergissing die te zwaar kán 
worden bestraft is de verzaking, omdat 
meestal  - ongeacht het effect van de 
verzaking - de verzakende partij één of 
twee slagen moet overdragen.  
Het heeft de absolute voorkeur om de 
arbiter direct na het vaststellen van de 
verzaking in de arm te nemen. Arbitrage 
vragen heeft met (on)sportiviteit dan 
ook niets te maken. Als je als 
niet/verzakende partij echter absoluut 
extra voordeel door de verzaking wilt 
uitsluiten, en toch geen besluit wil 
nemen zonder de arbiter, meld je de 
verzaking ná afloop van de betreffende 
ronde… Want dan mag de arbiter alleen 
eventueel nadeel opheffen. 
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