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Nummer 497, 10 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 
 
Spel 1 

 West  Oost  Oosthand 1  Oosthand 2 
 1  1   H V 3 2    H V 3 2 

 2  ??   4 3 2    A B 2 

      B 5 4    V 4 3 

      10 7 6    8 7 6 

 
 Met beide oosthanden leg je na parters 1-opening 1 op tafel. 

 Wat doe je met deze twee oosthanden als partner west daarop 2 biedt? 

http://www.bridgevraagbaak.nl/
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Spel 1  Oosts tweede bieding 
 

 West  Oost  Oosthand 1  Oosthand 2 
 1  1   H V 3 2    H V 3 2 

 2  2 / 3SA  4 3 2    A B 2 

      B 5 4    V 4 3 

      10 7 6    8 7 6 

 

 Met beide oosthanden leg je na parters 1-opening 1 op tafel. 

 Wat doe je met deze twee oosthanden als partner west daarop 2 biedt? 

 
West biedt een nieuwe kleur ónder zijn openingskleur. Dat belooft geen extra 

kracht.  
 

Met oosthand 1 is de manche dan uitgesloten. Het gaat nu alleen nog 
om zo laag mogelijk uit te vinden waarín we moeten spelen. Dat is 

waarschijnlijk de ruitenkleur, omdat partner west daarin minstens een 

5-kaart belooft.  
 

Met oosthand 2 stond de manche al vast bij het zien van het 1-

openingsbod. Omdat een manche in hoge kleur meer scoort dan precies 

3SA, begonnen we met het bieden van onze hoge 4-kaart. Nu duidelijk 
is dat partner daar geen interesse in heeft, zijn we er helemaal klaar 

mee . Dus 3SA. 
 

Spel 2 
  - 

  4 3 2 

  A 6 5 2 

  B 10 9 8 7 6 

 

  A H 4 3 

  A V 5 

  H V 7 3 

  A H  

 

 Tegen jouw 6SA start west met V. Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

 Een overpeinzing lijkt mij niet nodig… 
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Spel 2  Speelplan 
  - 

  4 3 2 

  A 6 5 2 

  B 10 9 8 7 6 

 

  A H 4 3 

  A V 5 

  H V 7 3 

  A H  

 
 Tegen jouw 6SA start west met V. Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Na A sla je A en H. Dan met 7 naar A en klaveren na (eerst H en V 

slaan mag ook, áls je maar met 7 oversteekt). 

Zodra je na V van OW weer aan slag bent, steek je in de vierde ruitenslag 

over met 3 naar noords 6. Het essentiële van dit spel is dus dat je ziet dat 

je die 3 zuinig moet bewaren voor de tweede oversteek, een andere 

oversteekmogelijkheid is er immers niet. Toegegeven, de ontbrekende vijf 
ruitenkaarten moeten wel 3-2 zitten. En gelukkig is die kans het allergrootst!  

 

 

Voor de wat meer ervaren spelers 
 
Spel 1 

 West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
     1  pas   A H B 7 

 2  pas  ??     A B 9 8 3 

          2 

          9 7 6 

 Wat is je tweede bod met deze oosthand? 

 
 Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
     1  pas   A H B 7 

 2  pas  ??     A B 9 8 3 

          2 

          9 7 6 

 Wat is je tweede bod met deze oosthand? 

 
West belooft een 4+kaart ruiten en minstens 10 punten. Passen is dus geen 

optie, en helemaal niet met die ene ruitenkaart van ons . 
Op dit moment weten we nog niet of er voldoende kracht is voor de manche. 

Ook zoeken we nog op volle kracht naar de ideale speelsoort. 

 
Natuurlijk kijk je naar de mooie 4-kaart schoppen. Misschien heb je zelfs het 

2-biedkaartje al in je hand… 

 

Er is echter een heel goede reden om niet voor 2 te kiezen! Daarmee beloof 

je extra kracht. Na partners nieuwe kleur op 2-hoogte, wat al minstens 10 

punten belooft, maak je met 2 de situatie in één klap mancheforcing. En 

daarvoor is je hand helaas te zwak. 

 
Met een nieuwe kleur je openingskleur op 2-hoogte voorbijgaan, 

noemen we een reversebod [spreek uit: rievurs]. Kijk even mee. 
 

West Oost   West Oost   West Oost 
1 1SA   1 1   1 2 

2    2    2SA 

 

Alleen de eerste biedserie is een voorbeeld van reverse! West overschrijdt 
met 2 de grens van 2 in  (zijn openingskleur). 

 

In de tweede biedserie belooft west géén extra kracht, omdat de 
reversegrens door wests 1-opening 2 is! 

 
En ook de derde biedserie is géén reverse. West gaat wel voorbij de 

reversegrens van 2, maar NIET met het bieden van een nieuwe kleur! 
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Spel 1  Herbieding 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
     1  pas   A H B 7 

 2  pas  2SA!!     A B 9 8 3 

          2 

          9 7 6 

 Wat is je tweede bod met deze oosthand? 

 
Oosts hand heeft geen extra kracht, dus geeft 2 een verkeerd signaal. Wees 

daarbij niet al te bang om ene goed schoppencontract te missen. Partner 
sloeg die kleur immers al over. En met een sterk spel een 4-kaart schoppen 

en langere ruitens, zal partner west degene zijn die na onze 2SA reserve zal 
bieden, met 3! 

 
Open je 1 op een 4-kaart, dan is het met deze hand niet gek om 2 te 

herbieden. 
 

 

 
Spel 2 

  V 3 

  A V 3 2 

  B 10 2 

  H 4 3 2 

 
  A 4 

  B 9 

  V 9 8 7 6 

  A V B 5 

 

Tegen jouw 3SA-contract komt west uit met 2. Hoe ga je dit varkentje 

wassen?  

 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers!  
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Spel 2  Overpeinzing 
  V 3 

  A V 3 2 

  B 10 2 

  H 4 3 2 

 

  A 4 

  B 9 

  V 9 8 7 6 

  A V B 5 

 
Tegen jouw 3SA-contract komt west uit met 2. Hoe ga je dit varkentje 

wassen?  
 

Je telt zes vaste slagen: A, A en vier klaverenslagen. We moeten dus drie 

slagen ‘creëren’. 

De eerste daarvan wordt waarschijnlijk al geboren in de eerste slag; met het 
leggen van V. Er is een grote kans dat H bij west zit. De lage uitkomst in 

die kleur belooft immers minstens één plaatje en vraagt daarom partner oost 
schoppen terug te spelen zodra hij aan slag is. Je hebt pech als west aan 

honneurs alleen B heeft… 

 

Het grootste vraagstuk van dit spel is welke kleur de twee andere extra 

slagen moet opleveren. Natuurlijk kijk je dan naar de lange ruitenkleur. Die is 
zelfs goed voor drie extra slagen, omdat je alleen je hoofd moet buigen voor 

AH. 

Toch is de ruitenkleur een kansloze missie! Voordat je drie ruitenslagen 

kunt maken, komen OW twee keer aan slag. De eerste keer is nog geen 
probleem, omdat je hun voorspelbare schoppenvervolg kunt keren met 

A. Maar zodra OW de tweede keer aan slag komen, krijg je alle nog 

niet verschenen schoppenkaarten naar je hoofd. Je bent dan al down 

voordat je weer aan slag bent… OW hebben dan het ‘tempo’ gewonnen. 
Zij hebben eerder hun schoppenslagen ontwikkeld dan wij onze ruitens. 

 
Onze tweede kleur die extra slagen kan opleveren is de hartenkleur. 

Merk op dat de hartens altijd goed zijn voor één extra slag. Als je OW 
met H een subtopper (V en B) laat verschalken, is die andere 

subtopper goed voor een slag. Eén extra hartenslag is echter niet 
voldoende. Dus zomaar V of B cadeau geven leidt nog niet tot 3SA C. 

 

Het leuke van bridge is, dat als de hartenkleur écht twee extra slagen 
moet opleveren, we de ontbrekende kaarten een plaats geven die 

noodzakelijk is om die twee extra slagen ook te kúnnen maken, om 
vervolgens te spelen alsof het ook zo zit! En het is dan natuurlijk geen 

geheim dat onze 9 een belangrijke plaats inneemt… 
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Spel 2  Speelplan 
 

  V 3 

  A V 3 2 

  B 10 2 

  H 4 3 2 

 H (x x x)    10 (x x x) 

    A 4 

  B 9 

  V 9 8 7 6 

  A V B 5 

 

Tegen jouw 3SA-contract komt west uit met 2. Hoe ga je dit varkentje 

wassen?  

 
Laat dummy V leggen. Die moet gewoon houden!  

En speel dan 2 naar 9! De hartenkleur is goed voor twee extra slagen als 

oost 10 heeft! Of 9 maakt die slag, waarna V óf B de tweede extra 

hartenslag maakt, óf west pakt 9 is, waarna V én B de twee extra 

hartenslagen maken.  

Als 9 ‘houdt’ speel je daarna B. Als west dan H legt, neem je met A. 

Dekt west niet, dan laat je B uitlopen. 

Afgaan op de ruitens pakt letterlijk uit. Voordat je de ruitens hebt ontwikkeld, 
pakken OW al hun schoppens uit! 

Lezers 
Mailen 

 

 

 

Wat nu? 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 1  pas  1 SA   9 

pas  2SA  pas  3   8 7  

        H 8 7 3 

        H 10 5 4 3 2 

Mijn partner bood met deze zwakke hand 3, waardoor we in een kansloze 3SA 

belandden. Wil jij hem voorzichtig uitleggen waarom hij dat nooit meer mag doen? 
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Antwoord 
Beste zuid, 

Dit mag je vaker doen. Maar dan alleen met een partner die jouw bieden begrijpt! 
 

Noord is sterk, en inviteert met zijn 2SA. Noord weet na het 1SA-bod dat zuid  
6-9/10 punten heeft en vraagt zuid met 6/7 punten te passen en met 8/9 punten 

de SA-manche uit te bieden. Zuid moet dit gehoorzaam doen, tenzij zuid heel zwak 
is en een lange kleur heeft die betere perspectieven biedt dan een 2SA-contract.  

Is zuid sterk binnen zijn marge, dan biedt hij 3SA, óók met een lange kleur. Noord 
moet dus passen op het klaverenbod van zuid. Is deze uitleg voorzichtig genoeg om 

noord te doen beseffen dat hij in deze situatie nooit meer 3SA mag bieden? 
 

Omgaan met een ‘leugen’  

Ik zat met een nieuwe partner te bridgen, we hadden wat conventies 
besproken. 

 
Ik leg 2 neer voor de Muiderberg. 

 
Waarop partner zegt: ‘Dat is sterk.’  

Ik corrigeerde dat door te zeggen: ‘Nee.’ Om de tegenstanders niet om 
de tuin te leiden. Ik kreeg commentaar, dat ik niets mocht zeggen dat 

moest na afloop van de bieding. 

Ik heb mijn boekje geraadpleegd en daar stond in dat je wel mocht 
corrigeren. 

Ik wil voor de zekerheid jouw oordeel. 
 

Antwoord 

Niets is zo moeilijk als stoïcijns te blijven kijken na een verkeerde uitleg van je 
partner. Toch ben je dat wel degelijk verplicht. Je moet verder bieden alsof je dat 

niet hebt gehoord. Je mag ook geen gebruik maken van die verkeerde uitleg. Je 
moet in jouw volgende biedacties zijn antwoorden zien alsof hij jouw opening goed 

heeft begrepen. 

 
Een verkeerde uitleg MOET je altijd vertellen; als je dummy of leider wordt meteen 

na afloop van het bieden, als je moet tegenspelen onmiddellijk na de 13e slag. 
Verkeerde uitleg moet je dus altijd melden, je rol, leider/dummy of tegenspeler, 

bepaalt het juiste moment. 
 

 
Wat is mijn recht? 

Ik ben leider en speel 2 voor; de linker tegenstander speelt V.  

 

Ik vraag dummy B bij te spelen, terwijl dummy ook beschikt over H.  

Dummy voldoet aan mijn opdracht zonder iets te laten merken.  

 

Op het moment dat dummy B wil pakken, zie ik dat H veel beter is. 

Mag ik dat dan nog corrigeren? 
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Antwoord 
Voor de kaarten van de leider en tegenspelers geldt: gespeeld is gespeeld. Alleen 

voor de kaarten van dummy is er een ontsnappingsclausule, als de leider een 
andere kaart aanduidt dan hij op dat moment bedoelt.  

Alleen als de arbiter ervan overtuigd is dat jij B nooit kan hebben bedoeld, mag de 

arbiter correctie toestaan. 

 
In deze zaak bedoelde jij op het moment dat je hartenboer zei, ook werkelijk 

hartenboer. Je lette kennelijk alleen niet op de gespeelde kaart van je 
linkertegenstander. Dat had je wel moeten doen! De ontsnappingsclausule is niet 

bedacht voor momenten van onoplettendheid, wél voor een soort kortsluiting 
tussen de wens en het gespreken woord. 

 
Conclusie: B is en blijft gespeeld. 


