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  Anti Corona Competitie Nr. 119               maandag 25 januari ’21 

 

Bridge 
Deze foto is gemaakt in oude haven van Vreeswijk, tegenwoordig een wijk in de 

stad Nieuwegein en samen met Jutphaas de twee oude dorpskernen. Vroeger vanaf 
1892, toen het Merwedekanaal werd gegraven, tot 1931 (opening van het 

Amsterdam-Rijnkanaal met de Prinses Beatrixsluizen) een belangrijke 
scheepvaartplaats aan de rivier de Lek. De bruggen vormen een onderdeel van de 

oude sluis die tegenwoordig niet meer in werking en afgesloten is.  Eric Machiels 

 
Met de link: http://gofile.me/325e7/RswdvPaMq  

surf je naar alle reeds verschenen ACC- en CC-nummers, coronaspeelschema’s en andere 
informatie die alles te maken heeft met de coronabeperkingen. 

Het ontvangen van deze vraagstukken is absoluut gratis.  
Wil je desondanks toch graag iets storten in de Bridgepot, dan mag dat. Eens per jaar ga 
ik daarvan bridgen en lekker eten met mijn vaste medewerkers. Omdat ik beslist geen 

winst wil maken, laten we precies genoeg ingelote donateurs daarvan meegenieten om 
de Bridgepot weer helemaal leeg te maken.  

Noteer bij je bijdrage je voornaam.  
Dan weet ik wie ik kan laten meeloten en aan wie ik het presentje ‘Speelfiguren’ kan 
toemailen.  

Medio november vraag ik aan de donateurs wie daarvoor wil meeloten. Want niets moet 
en heel veel mag. Daarbij mag je kiezen of je bij inloting een gigant(e) wil meenemen. 

NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers 
Absoluut verboden! 
Het is absoluut niet toegestaan om een bedrag in de Bridgepot te storten voor 

toekomstige publicaties!!! Want dan zou ik nooit zonder schuldgevoel kunnen stoppen… 
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De wens van Eric 

Graag zou ik wat meer willen weten over het signaleren. Met mijn partner 

speel ik Revolving discards, maar wat voor een signaleringsysteem zou jij 
hiernaast adviseren en kun je daar wat meer over vertellen? Dikwijls tegen 

bijvoorbeeld een SA-contract, wanneer je achterelkaar in een kleur slagen 
kunt halen (vaak aan het begin van het (tegen-)spel), kun je met een juiste 

terugkomst in partners kleur een contract naar de Filistijnen helpen. 
 

Helemaal duidelijk, dus gaan we in deze ACC Signaleren! 
Als de ‘maat’ van mijn moeder troef moest maken, en mijn moeder haar 

vroeg of ze de ramen al had gelapt, moest je niet verbaast opkijken als na 
‘ampele overweging’ ruiten de troefkleur werd en dat mijn lieve moeder 

toevallig de boer en de nel meenam… Midden vorige eeuw werd bij 
klaverjassen al ‘gesignaleerd’…  

 

Ook in bridge hopen we regelmatig op een bepaalde actie van onze partner. 
En serviceverlenend als wij zijn, helpen wij onze partner graag bij het maken 

van de juiste keus. Niet met een plotselinge greep naar ons hart, een schop 
onder tafel, een plukgebaar of starre blik naar het raam, nee, dat doen we 

met het spelen van een kaart, geheel in de lijn van de gemaakte afspraak. 
 

Standaardafspraken zijn onder andere:  
- uitkomen met een plaatje belooft het aangrenzende lagere plaatje;  

- een plaatje bijspelen ontként juist het aangrenzende lagere plaatje en 
sluit het aangrenzende hogere plaatje niet uit; 

- een lage kaart voorspelen, vraagt terugkomst in die kleur. 
 

Maar er is veel meer te koop op de signaleringsmarkt. Denk aan het 

aansignaleren op partners uitkomst. Dat kan met een hoge kaart, maar ook 
met een lage. Na het aansignaal op partners aas kun je op de heer een 

distributiesignaal geven. En Italiaans (Romeins) signaleren niet te vergeten 
(oneven is dan een aansignaal en een even kaart ‘af’).  

 
De meest bekende én gebruikte signaleringsafspraak wordt al toegepast in 

de eerste slag: de bijgespeelde kaart van de tegenspeler. 
o een hoge kaart vraagt om de uitkomstkleur door te spelen; 

o een lage raadt doorspelen in die kleur af. 
Weldadig eenvoudig.  

 
Dat kun je desgewenst ook omkeren: een lage kaart vraagt om 

doorspelen waardoor een hoge een afsignaal is. Dat betekent dat tegen een 
troefcontract van een 2-kaart eerst de laagste moet worden gespeeld, en dat 

leidt nog weleens tot een misverstand. 
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Hoe noodzakelijk een aan- of afsignaal kan zijn bewijst het volgende 

voorbeeld: 

Tegen een SA-contract kom je uit met H.  

Partner en leider spelen een lage schoppen bij. 

 

Situatie 1              Partner noord  

 9 5 2 

Dummy Leider 

 7 6   A B 8 

 Jouw zuidhand 

 H V 10 4 3 

 

Als je in situatie 1 schoppen doorspeelt, help je de leider aan twee 

schoppenslagen.  
 

Situatie 2              Partner noord 
 B 9 2 

Dummy Leider 
 7 6   A 8 5 

 Jouw zuidhand 

 H V 10 4 3 

 

In situatie 2 kun je wél veilig schoppen doorspelen.  
 

Partner noord bedient het verkeerslicht.  
 

- In situatie 1 zet hij dat met 2 op rood! Geen schoppen door. Je 

moet op een andere kleur overstappen. Partner noord weet door 

je uitkomst genoeg, zodra hij aan slag is gekomen hervat hij de 
schoppenaanval. 

 
- En in situatie 2 zet noord met 9 het verkeerslicht op groen! Nu 

kun je gerust 3 naspelen. 

 
Op de tweede plaats van bekende signalen staat: Lavinthal. 

 De meest gebruikte toepassing is deze: 
 

West komt met A uit tegen een schoppencontract.  Oost speelt 7 bij. 

Op wests H in de tweede slag legt oost 4. 

 
4 maakt duidelijk dat oost begon met een hogere ruiten. Dan moet oost zijn 

begonnen met een 2-kaart ruiten, waardoor west weet dat partner oost de 3e 
ruiten gaat aftroeven. 

 
Als west na oosts aftroever graag een bepaalde kleur teruggespeeld ziet, 

vertelt hij dat met de kaart die zijn partner gaat troeven: 
- een hoge ruiten: vraagt om de hoogste van de twee andere bijkleuren: . 

- een lage ruiten: vraagt om de laagste van de twee andere bijkleuren: . 
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 Als je renonceert, dus geen kaart hebt in de voorgespeelde kleur, kun je met 

je bijgespeelde kaart eveneens voorkeur voor een bepaalde kleur aangeven.  

Stel dat je een SA-contract tegenspeelt, dan vraagt:  
- een lage kaart om de laagste van de twee overige kleuren,  

- en een onnodig hogere kaart om de hoogste van die twee kleuren. 
 

Praktische toepassingen:  
o Je verwacht je partner aan slag te brengen, bijvoorbeeld met een 

aftroever. Vertel met jouw kaart welke kleur je na die aftroever graag 
teruggespeeld ziet. 

 
o Dummy legt na de uitkomst een hand op tafel die meteen duidelijk 

maakt dat de uitgekomen kleur in ieder geval NIET moet worden 
doorgespeeld, bijvoorbeeld een singleton of doubleton in de 

uitkomstkleur. Dan is aan- of afsignaleren zinloos. In plaats daarvan 
kan de partner van de ‘uitkomer’ beter signaleren welke kleur hij het 

liefst nagespeeld ziet. 

 
o Je hebt met partner afgesproken dat je van AH-sec eerst de H speelt, 

en dan het aas. Dan moet je na het aas je partner aan slag brengen om 
in die kleur een aftroever te kunnen maken. Handig als partner met zijn 

tweede kaart de kleur vertelt (hoog of laag) waarin hij aan slag kan 
komen. 

 
o Vaak heb je onbeduidende kaarten in de troefkleur, en trekt de leider 

die genadeloos uit je handen. Met twee of meer troeven kun je ook dán 
met de volgorde waarin je die bijspeelt je partner vertellen in welke 

kleur je iets moois hebt. Dat kan ook belangrijk zijn als de leider veel 
vrije kaarten uitspeelt. Partner kan dan veilig zijn kaarten opruimen in 

de kleur die jij ‘controleert’. 
 

Lavinthal of Revolving discards? 

Hoe je met Lavinthal signaleert bij niet bekennen staat hierboven: een hoge 
kaart vraagt om de hoogste van de twee andere bijkleuren, een lage 

om de laagste van die twee kleuren. 
 

Een gespeelde ‘revolvingkaart’ vraagt om de aangrenzende kleur: een hoge 
de aangrenzende hogere kleur, een lage om de aangrenzende lagere. 

8 vraagt om schoppen; 4 om ruiten. 

 

Revolving geeft meer risico van vergissen.  
Met schoppen troef vraagt een lage harten om ruiten (de aangrenzende 

lagere kleur van harten), en een hoge harten om klaveren (de 
aangrenzende hogere kleur is schoppen, maar de troefkleur 

wordt overgeslagen, en dan is de volgende kleur klaveren)… 
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Mogelijk nadeel van deze twee signaleersystemen is dat, als je partner niet 

bekent, elke bijgespeelde kaart een signaal kan zijn. Als partner niets te 

melden heeft, loop je het risico dat zijn bijgespeelde kaart je op het 
verkeerde been zet.  

 
Een tweede nadeel is dat de leider meekijkt en graag zijn voordeel doet met 

de uitgewisselde boodschappen.  
 

Tip! Anton Maas pleit in zijn BBC-boekje ‘Signaleren’ voor een combinatie 
van Italiaans en Lavinthal. In deze aanrader geeft Anton en passant het 

ezelsbruggetje: ‘signaleer ‘aan’ volgens de methode van de leider als je wilt 

dat hij die kleur doorspeelt.’ Kortom je kunt op veel manieren op legale 
wijze boodschappen uitwisselen. 

 
 

  



Anti Coronacompetitie  nummer 119                             maandag 25 januari ’21 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
We gaan signaleren. Zet je schrap! 

 

We gaan uit van het standaard hoog-aansignaal. Als je partner op jouw 
uitkomstkaart een ‘hoog kleintje’ bijspeelt, bijvoorbeeld de acht, zie je dat als 

een wens om in de volgende beurt die kleur door te spelen. 
 

Je mag kiezen voor Lavinthal of Revolving discards. 
 

 
Vraagstuk ACC 119 - 1 

 
Na 2 (zwakke twee) - 4 kom jij uit tegen een 4-contract. 

 
Dummy west Leider oost 

 H 8 7 2 

 B 10 

 V 6 3 

 A H V 2 

Jouw zuidhand  
 V 6 5 4 3 

 7 6 5 

 A H 8 7 5 

 - 

 
Je start met A, partner speelt 4, de leider 9. 

Op H speelt partner 2 bij, de leider B. 

Met welke kaart begin je de 3e slag?  

 
a. 8 

b. 5 

c. 6 

d. schoppen 
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Vraagstuk ACC 119 – 1 - Overpeinzing 

 

Na 2 (zwakke twee) - 4 kom jij uit tegen een 4-contract. 

 

Dummy west Leider oost 
 H 8 7 2 

 B 10  

 V 6 3 

 A H V 2 

Jouw zuidhand  

 V 6 5 4 3 

 7 6 5 

 A H 8 7 5 

 - 

 
Je start met A, partner speelt 4, de leider 9. 

Op H speelt partner 2 bij, de leider B. 

Met welke kaart begin je de 3e slag?  

 

a. 8 

b. 5 

c. 6 

d. schoppen 

 
Het dilemma is duidelijk: als partner noord een 2-kaart ruiten heeft, gaat het 

4-contract down als je ruiten doorspeelt, partner troeft, én klaveren 

terugspeelt. 

Maar als partner drie ruiten heeft, moet partner noord ruiten bijspelen en 
ruimt leider oost op V graag een eventuele verliezer op. 
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Vraagstuk ACC 119 – 1 – het juiste tegenspel 

 

Na 2 (zwakke twee) - 4 kom jij uit tegen een 4-contract. 

 

Dummy west Leider oost 
 H 8 7 2 

 B 10  

 V 6 3 

 A H V 2 

Jouw zuidhand  

 V 6 5 4 3 

 7 6 5 

 A H 8 7 5 

 - 

 
Je start met A, partner speelt 4, de leider 9. 

Op H speelt partner 2 bij, de leider B. 

Met welke kaart begin je de 3e slag?  

 

 
Met Lavinthal én met Revolving discards 

a. 8  = 2 punten     

b. 5  = 3 punten     

c. 6  = 0 punten 

d. schoppen  = 1 punt 

 
Op jouw eerste slag speelden je partner en leider een lage ruiten bij. Maar de 

allerlaagste ruiten, 2, zag je niet. Dat betekent dat partner noord die kan 

hebben, en met slechts 4 en 2 in handen met het bijspelen van 4 zijn    

2-kaart ruiten wil melden (eerst hoog, dan laag: belooft een 2-kaart).  
 

Daarom speelde je de tweede slag H voor. Nu partner 2 bijspeelt staat zijn 

2-kaart vast. Je laat je niet oetsen (= beetnemen) door de bijgespeelde B 

van de leider. 

 
Begin de 3e slag met 5: je laagste ruiten.  

Partner weet dat je van hem een aftroever verwacht én dat je met je 
voorgespeelde kaart vertelt welke kleur hij terug moet spelen. Via jouw 

laagste ruiten vraag je met Lavinthal om de laagste van de twee andere 
bijkleuren: klaveren! Met jouw aftroever is 4 down! 

 
Met Revolving discards vraagt een lage ruiten eveneens om klaveren: de 

aangrenzende lager kleur van ruiten. 
 

 
 

  



Anti Coronacompetitie  nummer 119                             maandag 25 januari ’21 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
Vraagstuk ACC 119 - 2 

 

Na 1 - 4 is west leider in een 4-contract. 

 

Partner noord start met A. 

 

Leider west  Dummy oost 
  B 

 V B 7 6 5 2 

 H B 9 

 H B 9 

 

Jouw zuidhand 
 8 7 3 2 

 9 

 A V 10 8 

 V 7 6 5 

 

Welke kaart speel jij bij in de eerste slag? 
a.  8 

b.  7 

c.  3 

d.  2 
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Vraagstuk ACC 119 – 2 - Overpeinzing 

 

Na 1 - 4 is west leider in een 4-contract. 

 

Partner noord start met A. 

 

Leider west                                         Dummy oost 
                                                          B 

 V B 7 6 5 2 

 H B 9 

 H B 9 

Jouw zuidhand 

 8 7 3 2 

 9 

 A V 10 8 

 V 7 6 5 

 
Welke kaart speel jij bij in de eerste slag? 

a. 8 

b. 7 

c. 3 

d. 2 

 

Partner komt uit met A.  

Dit betekent dat je hem ook mag inschatten op H, want een uitkomst 

met een aas zonder de heer in handen geeft vaker voordeel voor de 
leider dan voor de tegenspelers. 

 
De hand van dummy sluit doorspelen van schoppen uit. Voor jou een 

uitstekende gelegenheid om ‘te vertellen’ welke kleur je het liefst in de 
tweede slag nagespeeld ziet.  

 

En voorkeur heb je! 
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Vraagstuk ACC 119 – 2 – Het juiste tegenspel 

 

Na 1 - 4 is west leider in een 4-contract. 

 

Partner noord start met A. 

 

Leider west                                         Dummy oost 
                                                            B 

 V B 7 6 5 2 

 H B 9 

 H B 9 

Jouw zuidhand 

 8 7 3 2 

 9 

 A V 10 8 

 V 7 6 5 

 
Welke kaart speel jij bij in de eerste slag? 

 

    Met Lavinthal  Met Revolving 
a. 8 =   4 punten   0 punten  

b. 7 =    2 punten   0 punten 

c.  3 =    0 punten   2 punten 

d. 2  =    0 punten   4 punten 

 

Je wilt dat partner ruiten terugspeelt. Van de twee andere bijkleuren ( en ) 

is dat de hoogste kleur.  

 
Met Lavinthal is  de hoogste van die twee bijkleuren. 

Met Revolving is dat de aan (schoppen) grenzende lagere kleur (de 
troefkleur is geen bijkleur, die sla je over).  

 

En welke afspraak je ook hebt, je signaleert in jouw taal zo duidelijk mogelijk! 
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Vraagstuk ACC 119 - 3 

 

West   Oost 
   1SA 

2* Stayman 2* geen hoge 4-krt 

3SA   pas 

 
Dummy west   Leider oost 

 8 6 4     

 V B 9 5 

 H 4 2 

 H V B 

Jouw zuidhand 
 A H 10 9 

 7 6 4 

 8 5 3 

 10 5 4 

 

Jij komt uit met A, partner noord speelt 7 bij, leider oost 5. 

Met welke kaart open je de dans van de 2e slag? 

a.  H 

b.  9 

c.  harten 
d.  ruiten 

e.  klaveren 
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Vraagstuk ACC 119 – 3 - overpeinzing 

 

West   Oost 
   1SA 

2* Stayman 2* geen hoge 4-krt 

3SA   pas 

 
Dummy west   Leider oost 

 8 6 4     

 V B 9 5 

 H 4 2 

 H V B 

Jouw zuidhand 
 A H 10 9 

 7 6 4 

 8 5 3 

 10 5 4 

 
Jij komt uit met A, partner noord speelt 7 bij, leider oost 5. 

Met welke kaart open je de dans van de 2e slag? 
a. H 

b. 9 

c.  harten 

d. ruiten 
e. klaveren 

 
Leider oost ontkende met zijn 2-bod een hoge 4-kaart. Oost heeft drie of 

twee schoppen, en partner noord dus drie of vier. 
 

Als leider oost Vxx heeft, wil je geen schoppen doorspelen, want dan help je 

de leider aan een schoppenslag. 

 

Heeft partner V, dan moet je schoppen doorspelen.  

o Met Vxxx bij partner maakt het niet uit welke schoppenkaart je speelt 

in de tweede schoppenslag.  
o Maar met Vxx maakt dat wel uit, want als partner dan met zijn V de 

derde schoppenslag wint, is jouw vierde schoppenkaart onbereikbaar! 
 

Om de tweede slag de juiste kaart te kiezen heb je maar één aanwijzing: de 
bijgespeelde 7 van partner noord.  
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Vraagstuk ACC 119 – 3 – het juiste tegenspel 

 

West   Oost 
   1SA 

2* Stayman 2* geen hoge 4-krt 

3SA   pas 

 
 V 7 2 

 10 8 3 

 10 9 7 6 

 A 3 2 

 

Dummy west    Leider oost 
 8 6 4      B 5 3   

 V B 9 5      A H 2 

 H 4 2      A V B 

 H V B      9 8 7 6 

Jouw zuidhand 
 A H 10 9 

 7 6 4 

 8 5 3 

 10 5 4 

 

Jij komt uit met A, partner noord speelt 7 bij, leider oost 5. 

 

Met welke kaart open je de dans van de 2e slag? 
a. H  = 0 punten 

b. 9   = 3 punten 

c. harten = 1 punt 

d. ruiten = 1 punt 
e. klaveren = 1 punt 

 

7 moet een duidelijk ‘aansignaal’ zijn. Dat betekent dat partner noord V 

moet hebben. Dan komt maar één kaart in aanmerking voor slag 2: 9! 

Na noords V speelt hij bij een 3-kaart zijn laatste schoppen, waarna jij de 

twee laatste schoppenslagen voor je rekening neemt.  

 
Als je eerst H had gespeeld, wint noord de 3e schoppenslag en is dat meteen 

jullie laatste schoppenslag… 3SA kan dan niet meer down. 
 

Speel je na A een andere kleur, dan is in dit spel nog redding mogelijk. Je 

hebt namelijk het geluk dat de leider geen negen slagen voor het neerleggen 

heeft. Hij heeft zeven vaste slagen en moet klaveren spelen voor twee 
noodzakelijke klaverenslagen.  

 
Het gaat nog goed, mits je lieve partner meteen na A… V voorspeelt! 

 
  



Anti Coronacompetitie  nummer 119                             maandag 25 januari ’21 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
Tip van Carolien: 

Als je partner in de eerste slag een hoge kaart bijspeelde, dan is dat in 

de meeste gevallen zijn hoogste kaart en dus een wens om die kleur 
door te spelen. Maar wat als hij een middenkaart bijspeelt? Die kan 

zowel zijn laagste als een ‘hoge’ zijn 
 

Tip: Als je ná de eerste slag in de uitkomstkleur nog twee lage 
kaarten mist, was het een ‘hoge’. 

Maar… mis je er nog maar één, en is de leider een redelijk ‘geslepen’ 
speler, dan kun je niet uitsluiten dat de leider je probeert te oetsen. 

 

Partner noord 
      5 

 
Dummy west   Leider oost 

 7 4 3    6 

    

Jouw zuidhand 
 H V 10 9 

 
 Zuid komt uit met H.  

Partner noord speelt 5 bij en leider oost 6. 

 

Zuid mist van de lage kaarten de 8, 6, 5 en 2.  
Als noord de hoogste (8) had bijgespeeld, kan zuid dat als aansignaal 

lezen. Ook 5 kán een aansignaal zijn, namelijk met 5 en 2 bij 

noord. Oost speelde 6 bij, dus zal noords 5 wel een aansignaal zijn…  

 

Maar wat blijkt, de ruiten liggen als volgt: 

Partner noord 

       8 5 

 

Dummy west   Leider oost 
 7 4 3     A B 6 2 

    
Jouw zuidhand 

 H V 10 9 

 
Leider oost speelde bewust 6 bij om zuid de indruk te geven dat 

noords 5 een aansignaal was, maar dankzij de tip ben je op je hoede. 

 

Vind je dit te ingewikkeld om als tegenspeler goed mee om te gaan? 
Speel dan als leider in ieder geval niet standaard je ‘allerlaagste’ kaart 

bij. Zonder enige inspanning kun je daarmee tegenstanders die zich suf 
rekenen op het verkeerde been zetten. 

 
Leuk detail: 
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Hoe onervarener je bent, des te groter de kans dat je 
tegenstanders de fout ingaan, die verwachten dan immers niet dit 

soort lepigheden .   

 

Lezers Mailen 

Alle vragen waarop het antwoord nuttig kan zijn voor ‘gewone’ bridgers 
publiceren we in deze rubriek. Ook vragen over clubbeleid en conflicten.  

We maken wel onderscheid in spelregelvragen. Alleen vraagstukken waarop de 
‘gewone’ bridger het antwoord moet weten, nemen we op. Specifieke 

vraagstukken voor WL’s behandelen we in het periodiek Arbitrair. 
Mail je vraag naar: rob.stravers128@gmail.com 

 

Wie is/zijn eigenwijs? 
 

Tijdens een thuisbridge-spelletje, bedoeld als voorbereiding op een 

viertallentoernooi, kregen mijn partner en ik op de OW-stoelen deze hand. 
 9 5 

 9 4 

 B 5 3 

 A V 9 8 7 4 

 B 10 3      A V 7 4 

 A B 8 5 2      10 7 

 V 2       H 10 8 6 4 

 H 6 5      B 10 

 H 8 6 2 

 H V 6 3 

 A 9 7 

 3 2 

(partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

1  pas  1  pas 

1SA  3  pas  pas 

pas 

 
3 ging 1 down, wat ons een resultaat van 55% opleverde. 

 
De vriendelijke discussie die na het spel ontstond, ging over mijn 1-bod. 

De hele tafel vond dat ik daarmee een 5-kaart beloofde. En ik hou vol dat 
mijn partner met haar bod een range heeft van 8 – 15 p. Omdat noord 

paste, vond ik dat ik niet mocht passen met mijn 10 punten, want je weet 
maar nooit, nietwaar?  

Ik had natuurlijk ook 2 kunnen bieden, maar ik vind dat je een hoge en 

aardige vierkaart op 1-niveau niet mag overslaan. Bovendien zit je dan 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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meteen op 2-niveau en bij een mager volgbodje kan dat ook weer verkeerd 

uitvallen. 
De hamvraag is natuurlijk: ben ik nou zo eigenwijs of zijn mijn tafelgenoten 

dat? Ik (wij) ben (zijn) benieuwd naar jouw mening. 

 

Rob: 
Het verbaast mij dat de hele tafel het niet met jou eens zou zijn. Want 

daar valt ook je partner onder. Uitgaand van een 5-kaart schoppen zou 

je dan 2 verwachten in plaats van 1SA. 

 

Het algemene advies is inderdaad om na partners volgbod alleen een 
nieuwe kleur te bieden met minimaal een fatsoenlijke 5-kaart. Ruiten 

valt dus ook af. Met jouw 10 punten heb je inderdaad genoeg kracht om 
tegenover een maximaal volgbod van partner (15 punten) een 

manchecontract niet uit te sluiten.  
Ik zou met deze oosthand 1SA bieden. Geen idee wat OW dan nog 

doen. Mocht je daardoor leider worden in 1SA, dan kan dat best leuk 
scoren. Zodra je aan slag bent speel je in beide handen een lage 

klaveren, de tweede keer snijd je over west op H . 

 

Denkpauze op Step 

Zuid / allen          H 9 6 3 

 8 7 3 

10 8 7 2 

 H 6 

 7      A 8 2 

 A 6 2     V B 10 9 

 A 5 3    V B 9 6 

 V 9 8 4 3 2     7 5 

    V B 10 5 4  

    H 5 4  

    H 5 

    A B 10 

Bieding 1 
West  Noord  Oost  Zuid 
      1 

2  2  ……pas pas 

3  pas  pas  pas 

Oost nam een onmiskenbare lange denkpauze. Na afloop van het bieden riep zuid de WL. 

Via de WL chat vroeg zuid: ‘Mag west nog wel 3 bieden na de na de lange denkpauze van 

oost?’ De WL schreef in de open chat: ‘Doorspelen maar’. Resultaat 3+1. 

Na het spelen zei west dat hij altijd 3 zou hebben geboden. Wat is het antwoord van de WL? 
 

Opmerking van mij: De bieding was wat langer 
West  Noord  Oost  Zuid 
      1 

2  2  ……pas pas 

3  pas  pas  3 

pas  pas  pas 
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Dit onwaarschijnlijke contract werd behaald. NZ hadden dus geen nadeel van het 

doorbieden van west naar 3. Mij gaat het meer als voorbeeld. Wat beslist de WL over 

het doorbieden in het eerste biedverloop. 
 

Peter 

 
Rob: 

Als WL heb je geen keus op dat moment. Je waarschuwt west dat hij 
zelfs niet de suggestie mag wekken de mogelijke informatie van de 

denkpauze te gebruiken, waarna je de spelers laat doorbieden.  
 

Alleen als NZ, en of de WL, na afloop menen dat NZ als gevolg van de 
denkpauze zijn benadeeld, rust op de WL de schone taak om dat na te 

gaan. En zo ja, om dat nadeel met een arbitrale score op te heffen. 

Mocht er sprake zijn van OI-gebruik door west, en een stichtend woord 
te licht voelen, dan kan de WL (ook) een korting op de zittinguitslag van 

OW heffen. 
 

Ron: 
Als OW geen andere afspraken hebben dan wat gebruikelijk is, belooft 

een 2volgbod (na een 1-opening) een goede 5+kaart en minimaal 

10 punten. 
Dit is geen GOEDE 5-kaart, maar wel een 6-kaart. 

Na de 2 heeft west niet veel toe te voegen aan wat hij al had laten 

weten en zou een PAS beter zijn. Maar door de denkpauze van oost kan 

west mij niet overtuigen dat die voor zijn 3-bod geen enkele rol 

speelde. 

 
West mag op geen enkele wijze ook maar denken aan de informatie van 

oost, laat staan dat hij er gebruik van maakt. Wat mij betreft is het 3-

bod dus niet acceptabel. 

Op dat moment dat de arbiter aan tafel wordt geroepen, gaat de arbiter 

niet in de kaarten kijken, maar laat hij het bieden en spelen doorgaan. 
Als west uiteindelijk -4 zou gaan, is iedereen tevreden. 

In dit geval gaat 3 + 1 en dan moet de arbiter kijken hoe 2 voor NZ 

zou zijn afgelopen. En als die score beter is voor NZ, dan past de arbiter 

de score aan naar een -contract voor NZ. 

 
Bij het gebruik van OI ontstaat vaak een vervelende sfeer aan tafel en 

daarom is het gebruikmaken van OI een vervelende overtreding. Aan de 
andere kant zijn er veel spelers die zich dat helemaal niet bewust zijn.  

Dus of je de betreffende spelers erop aanspreekt en eventueel een straf 
uitdeelt, is afhankelijk van je ervaring met die spelers. 

 
Voor een exacte uitspraak of west mogelijk gebruikmaakte van de OI, 

moet je een spelersraadpleging doen. Je legt de hand van west voor 
aan een stuk of 5 spelers en je herhaalt het biedverloop tot aan de 

beurt van west. Uiteraard meld je dat oost vlot paste. En vervolgens 

laat je west het bod bepalen en liefst ook onderbouwen. 
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Als van die 5 bevraagde spelers (zelfde niveau, vergelijkbaar 

biedsysteem) er minstens 2 zijn die zouden passen, is daarmee PAS 

aangewezen als logisch alternatief en had west dus moeten passen.  
Als vier bevraagde spelers 3 bieden, is daarmee aangetoond, dat onze 

west geen gebruik maakte van de OI. Als arbiter sta je daar dus 
volledig neutraal in: je spelerspanel bepaalt het oordeel. 

 
Vragensteller: 

Je uitleg is duidelijk voor aan tafel maar het was op Step en dan is het 
wat lastiger. 

Ik heb pasgeleden een arbitrage gelezen (alleen weet ik niet in welk 
blad die stond) en daar werd geopperd om na zo'n denkpauze niet 

datgene te bieden wat je al verteld had in je eerdere bieding, maar een 
ander bod te doen. Bijvoorbeeld in ons voorbeeld zeg 3. Dit om artikel 

16B1a de gesuggereerde bieding te omzeilen. Kun jij daar iets meer 
over zeggen? Het lijkt mij dat je dan toch ook gebruikmaakt van de info 

dat partner blijkbaar een hand heeft om wat over na te denken. 

 
Ron: 

Bij OI-situaties is het heel vaak de vraag of PAS een logisch alternatief 
is. Zomaar iets anders gaan bieden omdat je toch wat wilt bieden, maar 

niet de door de OI gesuggereerde bieding, lijkt me niet handig. 
Het is inderdaad wat omslachtig om een spelersraadpleging te doen via 

de chatbalk, maar het is best mogelijk: 
 

In de eerste chat geef je de verdeling van de betreffende hand, in je 
tweede chat het biedverloop en de vraag wat deze speler zou doen. 

Met het pijltje omhoog kun je de voorgaande boodschap(pen) in de 
chatbalk zetten en dus dezelfde boodschap sturen aan de andere 

spelers van het panel. En je hoeft niet ter plekke te beslissen, want het 
spel is al gespeeld. 

 
Dus het is wel iets lastiger, maar niet zoveel om de spelregels anders te 

gaan toepassen. 

 
 

 


