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Nummer 496, 3 januari 2013, verschijnt elke donderdag 

 
Bestemd voor: gewone bridgers  

Voor opgave, arbitrage, advies aan spelers, arbiters en besturen: 
rob.stravers@upcmail.nl 

 
Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers 

 

Op www.bridgevraagbaak.nl, staan alle reeds verschenen nummers, onder 
BridgeService. 

 
De Bridge Training is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt 

overmaken, mág je dat doen, naar:  
rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers.  

Voorwaarde is wel dat je dat uitsluitend doet over het werk dat reeds is 
verschenen. Dat voorkomt voor mij elke vorm van verplichting. 

Van dat geld ga ik aan het eind van het jaar heerlijk uit eten en bridgen met mijn 
vaste steunen en toeverlaten, aangevuld met enkele lezers.  

Tegen het eind van het jaar verloot ik namelijk de extra plaatsen onder degenen 
die een bijdrage hebben geleverd. Winst wil ik namelijk niet maken omdat ik het 

schrijfwerk veel te leuk vind! 
 

 

Voor minder ervaren spelers 
 
Een nieuw jaar, een schone lei, een springplank voor iets moois…  

We gaan dit nieuwe jaar niet beginnen met moeilijk doen. Alsjeblieft. Gewoon even 
lekker ontspannen relaxen op onze reeds verworven kennis en inzicht. Hoe noemen 

ze dat? Inkoppers! 
 

Spel 1 
  4 3 2 

  4 3 2 

  A H V 3 2 

  3 2 

 

  A 6 5 

  A H 5 

  B 5    Tegen jouw 3SA start west met H. 

  A 7 6 5 4    Hoe speel je dat af? 

http://www.bridgevraagbaak.nl/
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Spel 1  Speelplan 
 

  4 3 2 

  4 3 2 

  A H V 3 2 

  3 2 

 
  A 6 5 

  A H 5 

  B 5    Tegen jouw 3SA start west met H. 

  A 7 6 5 4    Hoe speel je dat af? 

 

 Je telt negen vaste slagen: A, AH, A en vijf ruitenslagen. 

  

Toegegeven, als de ontbrekende zes ruitens 5-1 zitten of 6-0, kun je maar 
vier ruitenslagen maken. En daarin zit nu het ongekend mooie van bridge. De 

ongekende flexibiliteit van onze geest. Als alles mee moet zitten om ons 
contract te kunnen maken, gaan we gewoon uit van het positieve. Terwijl we 

bij een waterdicht ogend contract zoveel mogelijk beren op de weg zoeken én 

vinden.   
 

Minder ervaren spelers maken gemakkelijk de fout om een lange kleur te 
beginnen met het hoogste plaatje. Als je dat in dit spel doet, A, heb je een 

probleem als de ontbrekende ruitens 4-2 zitten (grootste kans). Want als je 
de tweede slag maakt met B, kun je niet meer terug naar noord voor de 

overige ruitenslagen. En in de tweede ruitenslag H spelen, waar B dan 

onder verdwijnt, is heel kostbaar omdat je dan maar drie ruitenslagen kunt 

maken als de ruitens NIET 3-3 zitten. 
 

Regel 
Begin met de plaatjes aan de kant waar je de minste kaarten hebt in die 

kleur. 
 

Dus… na A, maak je B, dan 5 naar A, en van bovenaf de overige 

ruitens. En als we de ruitenkleur iets aanpassen:    A B 10 3 2 

 
           H V 

Dan begin je met H, waarna je V overneemt met A!    

    

Vraag 2 

 Wat open je met deze drie zuidhanden? 
 

 Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3   
  5 3     3 2     A H 10 9 8 3 2 

  7     H V B 3     4 3 2 

  A V B 10 9   A V 10 8    A 4 

  A 9 8 7 6    V B 10    5 
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Vraag 2 
 Wat open je met deze drie zuidhanden? 

 
 Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3   

  5 3     3 2     A H 10 9 8 3 2 

  7     H V B 3     4 3 2 

  A V B 10 9   A V 10 8    A 4 

  A 9 8 7 6    V B 10    5 

 
 1    1SA    1 

 
 Zuidhand 1 

Zit op de grens tussen passen en openen. Bij twijfel kan het helpen om 
de zogenaamde Regel van 20 toe te passen. Tel je honneurpunten en 

het aantal kaarten van je twee langste kleuren. Als de som van die drie 
uitkomsten 20 of hoger is, open je! 

 

En als je opent met twee 5- of twee 6-kaarten, open je met de hoogste 
kleur. Dus met deze hand 1. 

 
Zuidhand 2 

Geen enkel dilemma: een mooie verdeling en 15 punten: 1SA dus. 
Wordt soms, ook door meer ervarenen, vergeten . En nu niet gaan 

zeuren van: ik heb geen schoppendekking… 
 

Zuidhand 3 
Veel te sterk voor een verdedigende opening van 3. Een heel mooie 

1-opening. Ook volgens de Regel van 20!  

 

En vanwege de kerst-nieuwjaarsvakantie ditmaal een extra vraag: 
 

Vraag 3 

 De bieding gaat: West  Oost 
      1SA 

    3SA  pas 
 

 Ik leg drie zuidhanden voor. Met welke kaart zou je uitkomen? 
 

 Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3   
  6 3     3 2     3 2 

  3 2     H B 9    8 6 3 

  V B 3 2    A V B 9 2    6 5 

  A B 9 7 3    4 3 2    A H 5 4 3 2  
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Vraag 3  De uitkomsten 
 

 De bieding gaat: West  Oost 
      1SA 

    3SA  pas 
 

 Ik leg drie zuidhanden voor. Met welke kaart zou je uitkomen? 
 

 Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3   
  6 3     3 2     3 2 

  3 2     H B 9    8 6 3 

  V B 3 2    A V B 9 2    6 5 

  A B 9 7 3    4 3 2    A H 5 4 3 2  

 

 Uitkomst: 3  Uitkomst: V  Uitkomst: 2 

 

 Zuidhand 1 

Kleintje schreeuwt om terugkomst in die kleur. Partner hoeft maar 10 

te hebben, of hoger, dan kan er iets heel moois gebeuren als leider oost 

deze slag wint en partner noord daarna weer aan slag komt en nog ene 
klavertje heeft. 

 
Uitkomen met V is zeer riskant. Je vertelt daarmee aan partner, maar 

helaas ook aan de leider (!) waar B zit. Als A en H niet bij elkaar 

zitten, weet de leider over wie hij moet snijden. Kies voor V als je 

VB10x hebt, en minstens VB9x!  

 Zuidhand 2 

Ruiten is door lengte en kracht de aangewezen uitkomstkleur. Met 
zuidhand 1 kozen we voor het uitkomen met de aller laagste klaveren. 

Dat moest wel, omdat de klaverenkleur geen ‘binnenserie’ heeft. Dat is 
anders met de ruitenkleur van zuidhand 2. Twee plaatjes aan elkaar 

grenzend noemen we al een serie. En als daar een honneur boven zit, 
noemen we die serie een binnenserie. En van die binnenserie starten we 

met de hoogste. En ook deze uitkomst schreeuwt uiteraard om 
terugkomst in de uitkomstkleur. 

 Zuidhand 3 

Toegegeven, AH is wel degelijk een serie. Toch komen we daar nu niet 

mee uit. Na AH zijn jouw overige klaveren immers onbereikbaar. 

Daarom starten we met 2, de schreeuw om terugkomst. De kans dat 

partner later aan slag komt is groot; hij kan namelijk een punt of zeven 

hebben… OW bieden immers met samen rond de 26 punten 3SA. En als 
noord dán klaveren terugspeelt, kan er iets heel moois gebeuren als 

leider en dummy maximaal een driekaartje klaveren hebben. 
 

Opmerking: na een 1SA – 3SA biedverloop kiezen we liefst voor een uitkomst in 
een hoge kleur, omdat de tegenpartij geen Stayman of Jacoby heeft gedaan en dus 

minstens een van de tegenstanders geen hoge vierkaart of langer heeft. Maar met 
een uitgesproken mooie lange lage kleur kiezen we daar natuurlijk voor. 
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Voor de wat meer ervaren spelers 
 
Spel 1 

 4 3 2 

 A 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

 

 A H 5 

 6 5 4 

 A V 7 6 

 A H V 

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

 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers… 
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Spel 1  Overpeinzing 
 4 3 2 

 A 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

 

 10 9    H B 8 

 

 A H 5 

 6 5 4 

 A V 7 6 

 A H V 

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

 
Je telt zeven vaste slagen: AH, A, A en AHV.  

 
Daar moeten nog twee slagen bij. En de enige kleur waarin je die kunt maken 

is de ruitenkleur.  
 

Om twee extra ruitenslagen te kunnen maken, moet H bij oost zitten. De 

snit over oost moet dus slagen.  

Ook staat vast dat OW - ook met H bij oost - altijd één ruitenslag zullen 

maken voordat wij de vierde ruitenslag kunnen winnen. En dat kan héél lastig 
zijn als wij op dat moment geen dekking meer hebben in harten.  

 
Wij moeten ons speelplan dus zó inrichten, dat als OW hun vaste ruitenslag 

maken, de hartenloper nog niet voor hen is uitgerold. Hoe flikken we dat 
kunstje? 
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Spel 1  Speelplan 
 4 3 2 

 A 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

 

 10 9    H B 8 

 

 A H 5 

 6 5 4 

 A V 7 6 

 A H V 

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

 
Wees blij dat west niet startte met harten .  

 

Begin de tweede slag met het weggeven van een ruitenslag: 6 naar 2… 

 

Op dat moment heb je de hartencontrole nog. Zodra je weer aan slag bent 
steek je over naar A (waarschijnlijk doen OW dat al ), dan ruiten voor en 

snijden op H. Als V houdt, zorgen A, je laatste ruiten en alle overige 

vaste slagen voor 3SA C! 

 
 

Spel 2 
  V B 3 2 

  A 2 

  4 3 2 

  H 10 3 2 

 

  A H 10 9 8 

 V 3 

 A 6 5 

 V B 4 

 
Je zit zuid en speelt 4. West komt uit met 8. Volgens de systeemkaart kan 

dat ‘top van niets’ zijn. 
 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 

  V B 3 2 

  A 2 

  4 3 2 

  H 10 3 2 

 
  A H 10 9 8 

 V 3 

 A 6 5 

 V B 4 

 

Je zit zuid en speelt 4. West komt uit met 8. Volgens de systeemkaart kan 

dat ‘top van niets’ zijn. 

 
Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Je telt vier mogelijke verliesslagen: 

Eén in harten, twee in ruiten en één in klaveren. 

 
Dat is één te veel. De klaverenverliezer is niet te voorkomen. Als west ónder 

H uitkwam, voorkom je een hartenverliezer door noord 2 te laten 

bijspelen. Maar hoe groot ís die kans? Als 8 inderdaad top van niets is, zit 

H gegarandeerd bij oost. 

En de twee ruitenverliezers. Staan die vast? Soms kan een andere bijkleur die 

aan de ene kant korter is dan aan de andere kant, redding brengen. 
Inderdaad hebben we de beschikking over zo’n ongelijk verdeelde bijkleur, de 

klaveren. Op noords vierde klaveren zou een zuidelijk ruitentje het front 
kunnen verlaten. 
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Spel 2  Speelplan 
 

  V B 3 2 

  A 2 

  4 3 2 

  H 10 3 2 

 
  A H 10 9 8 

 V 3 

 A 6 5 

 V B 4 

 

Je zit zuid en speelt 4. West komt uit met 8. Volgens de systeemkaart kan 

dat ‘top van niets’ zijn. 

 
Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Leg meteen A, haal de ontbrekende troeven op en speel dan de klaveren.  

Op noords vierde klaveren ruim je in zuid een ruitenverliezer op. 
 

Dat lukt je niet als je dummy de eerste slag laat duiken! Oost neemt met H 

en valt meteen de ruitenkleur aan. Daarmee verlaat jouw A te vroeg het 

toneel. Want als je nu na het troefspelen de klaveren aansnijdt, hebben OW 

twee ruitenslagen voor het oprapen! 
 

AvG: 
En wat doet een echt gevorderde bij een uitkomst met een kleintje harten, 

dus met H waarschijnlijk bij west? Dat zal de leider laten afhangen van het 

wedstrijdtype. Bij viertallen en Butler (waar een overslag niet belangrijk is)  

speelt de leider ook ‘veilig’ het aas, maar in een parentoernooi zal hij voor V 

kiezen, belust op die winnende overslag. 
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Lezers 
Mailen 

 

 

 

 

Spreuk van het jaar? 
Tijdens het afsluitend diner van de Eindejaarsdrive ving ik toevallig op:  
‘Wat ik vooral vanmiddag heb geleerd is dat echte toppers veel vriendelijker 

en begripvoller zijn dan bridgers die dénken dat ze een topper zijn.’ 
 
De volgende reactie ontving een dag na de publicatie van deze woorden!  

 

Ik wil even reageren op de opmerking hieronder betreffende echte toppers en 

topper-wannabees. Ik sluit me daar helemaal bij aan! Ik heb in het verleden het 
genoegen mogen smaken om tegen spelers als Jan Jansma, Jan van Cleef en Hans 

Kreijns te mogen spelen, en nog een aantal anderen. Stuk voor stuk toppers, 
zowel in het spel als aan tafel. Natuurlijk scoorden ze enorm tegen mij, maar 

waren inderdaad nooit te beroerd om (alleen nadat wij er om gevraagd hadden) op 

een vriendelijke manier uit te leggen wat we fout hadden gedaan en hoe we het 
beter hadden kunnen doen, en hoe we dat hadden kunnen weten. 

 
Maar dan die paren die nog net niet de echte topper-status hebben bereikt... ze 

komen aan tafel zonder te groeten terwijl ze zonder ons aan te kijken de 
tegenstanders van de vorige tafel belachelijk maken, ze kijken niet op 'het vodje' 

wat wij systeemkaart noemen en waar we onze stinkende best op hebben gedaan 
om alle conventies er netjes op te zetten, maar stellen op intimiderende toon 

vragen over bieden en uitkomsten. En als we dan een fout maken (niet 
onwaarschijnlijk) dan wordt met een sarcastische glimlach ongevraagd gemeld dat 

mijn harten terugkomst echt de enige manier was waarop hij het contract nog kon 
maken. 

 
Ik baseer dit niet op één voorvalletje, ik durf rustig te stellen dat dit een algemeen 

patroon is. En zoals je terecht opmerkt, zeker iets om eens over na te denken... 

 
Met vriendelijke groet, 

Ronald 
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Ik moest ineens denken aan een verhaal dat ik enkele jaren geleden hoorde van 
Berry. Die vertelde:  

‘Bridgers kun je indelen in drie categorieën:  
Categorie 1 is de grote massa recreatiebridgers. Grote niveauverschillen en in het 

algemeen aardige en prettige mensen.  
Categorie 2 zijn de bridgers die DENKEN dat ze bij de top horen. Dat zijn in het 

algemeen vervelende en botte mensen. 
Categorie 3 zijn de toppers en DAT zijn nu juist weer heel aardige 

mensen...  pauze ... zoals ikzelf bijvoorbeeld.’ Vergezeld van een zeer brede 

glimlach. 
 

Dat laatste klopt. Berry is een aangenaam mens om tegen te spelen.  
  

Siger 

 

Beste Rob en andere bridgegiganten. 
 

Het meedoen aan het Eindejaarstoernooitje in Amsterdam op 28 december jl. is 
me meer dan prima bevallen.  

 
Ik heb er veel van geleerd. Speciaal heb ik geleerd dat ik, als bridgedwerg (om in 

de terminologie van Rob te blijven) met amper 450 meesterpunten en slechts twee 

jaar bridge ervaring… nog heel veel moet leren. 
 

Dat mijn score nou niet bepaald was om naar huis te schrijven, ‘so be it’,  ik had 
niet anders verwacht!  

 
Bovendien struikelt ook het beste paard wel eens. In het allereerste spel waarin 

Rob mijn partner was, kwam  laatstgenoemde vanuit het niets met een bod van 5 

en ging gedoubleerd gelijk 4 down. Dit was waarschijnlijk bedoeld om mij aan te 

moedigen om niet te bang te zijn te bieden!!!!!!!!!! 
[Rob: En dan te bedenken dat ik mij nog inhield; ik twijfelde tussen 6- en 7 ] 

 
Hoop put ik uit het feit dat ik van de laatste 9 spellen er zeven heb moeten 

afspelen en daarbij een score heb weten  te bereiken van 52 %. 
 

Iemand vertrouwde mij toe dat hij/zij best zenuwachtig was om tegen en met 
kampioenen te moeten spelen. Die persoon had waarschijnlijk een reputatie te 

verliezen.  “Ik niet”.  

 
Rob, ik zal gelijk weer 20 Eurootjes aan je overmaken om de volgende keer 

opnieuw een kans te maken om ingeloot te worden. Bedankt voor de prettige 
middag en de uitstekende verzorging. 

 
Vriendelijke groeten en, bridgegiganten,  de beste wensen voor 2013. 

 
Roel Wesstra 

 
Bridgedwerg 
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Biedvraag 

 
Partner opent 1SA.  

Ik heb: 
 Axxxx 

 Vxxxx 

 x x 

 x 

Wat moet ik bieden?  
 

Antwoord 
 Als je de non-forcing Stayman speelt, heb je geen probleem: 

 1SA 2 

Op partners 2/ pas je met een dankbaar gevoel. 

En op 2 bied je 2. Partner weet dan dat je zwak bent met een 5-

kaart harten en een 4/5-kaart schoppen. Met drie of minder schoppens 

had je immers voor Jacoby gekozen. 

 
 Als je niet zeker weet of partner  

‘1SA 2 

2 2’  

opvat als twee 5-kaarten en een zwakke hand, gaat mijn voorkeur uit naar:  
 1SA 2  

 2 pas! 

Om op partners 2 te passen. Mocht de tegenpartij daar een strafdoublet op 

loslaten, dan is het vroeg genoeg om alsnog 2 uit de kast te trekken. 

 

De grens van gespeeld door de leider 

In de spelregels staat:  
 

de leider moet een kaart uit zijn hand spelen als ze;  
(a) (de kaart)  met de beeldzijde naar boven zo wordt gehouden, dat ze 

de tafel raakt of nagenoeg raakt, of 
(b) (de kaart) zo wordt gehouden dat aangegeven wordt dat de kaart 

gespeeld is. 

 
Gisteren hield ik als leider een kaart met de beeldzijde naar beneden met 

gestrekte arm voor mij uit, maar de kaart bleef zo’n tien centimeter 
boven de tafel en één van de tegenspelers kon zien welke kaart het was. 

Ik bedacht mij, stak de kaart terug in mijn hand en pakte een andere 
kaart, waarop een tegenspeler om arbitrage vroeg. 

 
De arbiter besliste dat ik de eerste kaart moest spelen. 

 
Is dat correct? 
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Antwoord 
De eerst kaart was volgens de spelregels nog niet gespeeld. 

 
Alleen als een tegenspeler een kaart pakt en zo vasthoudt dat zijn partner de 

beeldzijde had kúnnen zien, geldt die kaart als gespeeld. 
 

Overigens adviseer ik je met klem om pas een kaart uit je waaier te pakken als je 
uitgedacht bent. Daarmee voorkom je elk misverstand. 

 
Speelvraagje 

NZ spelen 4. 

    Dummy noord 
     A 9 8 7 6 

       
West komt uit met B  

     
     H 5 4 3 

 
De leider laat dummy 6 bijspelen; oost legt V, voor leiders H. 

 
Zuid begint de tweede slag met 3, west 2. Wat moet de leider dummy 

laten bijspelen? 

    
Antwoord 

Wests B duidt in de meeste gevallen op de naastlagere honneur, dus op 10. 

Oost speelt V bij. Die kan gemakkelijk sec zitten. Maar… wat zou oost bijspelen 

met V10 in handen? Oost kan dan kiezen uit V en 10; dankzij partners B zijn 

ze even hoog.  

 
Oost weet - met 10 in handen - dat de leider de tien bij west verwacht. Dat maakt 

het voor oost heel aantrekkelijk om met V10 in handen V bij te spelen. Om de 

kans zo groot mogelijk te maken dat de leider in de tweede hartenslag over west 

zal snijden op 10. 

 

Dat maakt het voor de leider het aantrekkelijkst om in de tweede slag… A te 

leggen.  

 
Blijkt west dan toch uitgekomen te zijn van B 10 2, dan heb je in ieder geval 

gespeeld zoals je dat zonder deze uitkomst ook zou hebben gedaan.  
 

Het grote nadeel van snijden is dat je je (zwaar) geoetst zult voelen als oost wél 
10 blijkt te hebben. 

 
Veel spelers kiezen liever voor een minder kansrijke speelwijze als ze daarmee een 

oets uitsluiten… 

 
AvG: 

In de praktijk zul je natuurlijk ook een en ander laten afhangen van de vraag hoe 
onervaren of ervaren de oosthand is en of die al tot oetsen in staat is. 


