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Nummer 500 

14 februari 2013, verschijnt elke donderdag 

 
Voor gewone bridgers! 

 
Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: 

rob.stravers@upcmail.nl 
 

Alle spelregelzaken worden behandeld door Ron Jedema, 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. Mits je dat 
uitsluitend doet over reeds gepubliceerd werk! 

Eindejaars bridgedrive en diner 

Winst wil ik niet maken, daarvoor vind ik het schrijven namelijk veel te leuk. 
Eind december bridge en dineer ik van dat geld met mijn vaste steunen en 

toeverlaten. Onder degenen die een bedrag overmaken verloot ik extra 
plaatsen aan zowel de bridge als dinertafels. 

 

 
Nummer 500, iets later uitgekomen dan gepland. Maar juist daarom gemaakt met 

een extra feestelijk gevoel! 
 

Elf jaar geleden begroette ik mijn nieuwe bridgepartner, onze lieve dochter, 

Simone. Ze had nog nooit aan de bridgetafel gezeten en ook nog nooit een 
bridgecursus gevolgd. De enige technische onderbouwing die ik haar had 

toevertrouwd was de kleurvolgorde…  
 

Mijn overtuiging is dat zelfs de vriendelijkste aanwijzing na elk spel ten koste gaat 
van het plezier in het spel. Om die reden gaf ik op de clubavond geen enkel advies, 

http://www.bridgevraagbaak.nl/
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alleen complimenten. In plaats van opmerkingen op de bridgeavond schreef ik na 
elke zitting een korte notitie met slechts één bied- of speeladvies.  

 
Toen een clublid een van die notities toevallig zag, wilde hij die ook ontvangen. Al 

snel volgden er meer; omdat ik grenzen haat, ging de wekelijkse notitie ook naar 
bridgers buiten de club. En nu, elf jaar later, gaat deze notitie, onder de naam van 

Bridge Training, elke week naar ruim tweeduizend liefhebbers. De enige die het niet 
echt meer leest, is degene waarvoor het is opgezet: Simone . 

 
Het ligt voor de hand om een opsomming te geven van het vele moois dat is 

ontstaan door het partnerschap van dochter en vader. Zoals de bijzondere 

vriendschapsband met mensen die ik zonder de Bridge Training nooit zou hebben 
ontmoet. Ook verschillende acties en publicaties zijn door die banden ontstaan. 

En niet te vergeten de jaarlijkse Hoffelijkheiddrive in mooi Amsterdam en de 
Eindejaarsdrive. Vooral die laatste is uniek. De lunch, de bridgedrive én het 

aansluitende diner worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van enthousiaste 
lezers. En omdat meer zielen meer vreugd brengen, pas ik het aantal deelnemers 

aan naar het bedrag dat eind van het jaar in kas zit. De extra plaatsen verloot ik 
onder degenen die een bedrag overmaakten.   

 
Samenvattend. Het wekelijkse kladje voor Simone begint steeds meer uit te lopen 

op een waar volksfeest! 
 

Genoeg ge praat. We kijken naar een paar nummers uit het verre verleden…  
 

Maar niet voordat ik het woord geef aan mijn rechterhand Ad van Gemert! 

 

Het was begin 2006 dat ik wat rond zat te neuzen op StepBridge en mijn oog viel 

op de systeemkaart van een mij onbekende speler, een zekere Rob Stravers. Op 
die kaart stond de mededeling dat belangstellende bridgers zich konden aanmelden 

voor een gratis elektronische lesbrief die hij, Rob Stravers, wekelijks samenstelde 
en rondstuurde. Nou, al ben je leergierig, dan aarzel je toch wel even. Want welke 

malloot besteedt zijn vrije tijd aan bridgelessen, en dan nog wel voor noppes? 
Daar móést iets achter zitten. Ik rook al de ongewenste reclame die zou volgen 

met dubieuze aanbiedingen en hoog abonnementsgeld na enige tijd. Maar op een 

onbewaakt ogenblik heb ik mij toch maar aangemeld, onnozele hals als ik was. Die 
bridgemaffia zou wel winst willen maken. 

 
De BridgeTrainingen kwamen wekelijks op mijn monitor. Heel aardig. Instructief, 

afwisselend. En de verwachte reclameboodschappen en hinderlijke effecten bleven 
uit. Blijkbaar toch een bonafide zaakje, ik was er dus niet ingestonken. 

Wel viel mij op dat er in iedere aflevering hinderlijke en vermijdbare fouten 
stonden. Dan had West weer 12 kaarten, dan hadden Noord en Oost beiden 

ruitenboer. Ook vond ik de uitleg niet altijd optimaal: soms te wijdlopig, soms te 
beperkt. 

 
Ik trok de stoute schoenen aan en stuurde een mail. “Geachte heer Stravers, ik 

neem de vrijheid U op enkele onjuistheden te attenderen”. Op vriendelijke en 
correcte wijze kreeg ik de wind van voren. “Beste Ad, ik ben geen U, zelfs geen u, 

en ook geen mijnheer. Ik ben Rob of Roberto”. Zo, daar moest ik het mee doen. 
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Met de toevoeging dat opmerkingen en suggesties zeer welkom waren. En zo rolde 
de bal verder. Ik bleef af en toe correcties en tips insturen, waarna ik eind 2006 de 

uitnodiging kreeg vaste medewerker te worden. Dit naast Siger Seinen die al 
eerder als medewerker was aangetrokken. Medewerker van een wildvreemde man 

die ik nog nooit had gezien. “Maar ik houd de eindverantwoordelijkheid” schreef 
Rob er gelukkig bij. Na enig aarzelen gaf ik mijn ja-woord en in Training nummer 

220 van 25 januari 2007 stelde Rob mij aan de lezers voor als “medewerker, belast 
met controle op taal, duidelijkheid en inhoud”. 

 

Dit werk doe ik nu dus al zes jaar. Wat houdt het in? Rob stuurt aan Siger en mij 
de concepttekst van de Training toe. Die beoordeel ik allereerst op taal en stijl 

waarbij foutjes worden gecorrigeerd. Verder controle op duidelijkheid. Soms is de 
uitleg bij een bridgeprobleem wel erg uitvoerig en stel ik inkorting voor, soms niet 

duidelijk genoeg en suggereer ik uitvoeriger uitleg. Verder controle op inhoud. Af 
en toe is deze te gecompliceerd of te simpel. Dit heeft in de loop van de jaren 

geleid tot splitsing in een rubriek voor minder en meer gevorderden. En dan de 
stofzuiger nog door de tekst om oneffenheden weg te zuigen zoals dubbele 

hartenzevens en ongekleurde kaartkleursymbolen. 
De meeste discussies hebben we over de rubriek “Lezers mailen”. Vooral bij 

arbitrale kwesties stel ik nogal eens voor deze niet te plaatsen of over te hevelen 
naar Arbitrair, een periodiek dat enkele jaren geleden is gestart voor arbitrale 

zaken die het niveau van de Training overstijgen. Want de doelgroep van de 
Training vormen nu eenmaal “gewone bridgers”. 

 

Dit correctiewerk doe ik met veel plezier, het kost tijd maar is boeiend en 
aantrekkelijk. De samenwerking met Rob en Siger is fantastisch goed, en tussen 

zakelijke mails lachen we heel wat af. Ieder jaar teken ik weer voor een jaartje bij. 
Erg aardig dat Rob de binnengekomen complimentjes en bedankjes van lezers naar 

Siger en mij doorstuurt; zo zien we dat ons werk voor de Training gewaardeerd 
wordt. En de oergezellige eindejaarsbijeenkomst in een Amsterdams café van 

medewerkers, adviseurs en ingelote lezers waarbij we samen lunchen, bridgen en 
dineren mogen we sinds vorig jaar op kosten van dankbare donateurs doen. Via 

hun vrijwillige bijdrage. En dus niet via een door een malafide maffia verplicht 
bedrag, waar ik in de aanloopperiode heel even bang voor was. 

 
Ad van Gemert 
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We gaan terug in de tijd: juli 2002! In de oorspronkelijke lay-out. Zo werkte ik nog 
niet met gekleurde kaartkleursymbolen en werd nog niet gecorrigeerd door 

‘medewerkers’. 
 

Brios Elektronische Bridge Training 
 
 
Bridgevraagstuk nummer 1 
 
1. Probeer eerst de juiste ontbrekende biedingen te geven. 
 

  A 7  

 H V B 9 4 

 A H 8 6 

 6 4 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  H V 8 

 A 10 2 

 7 2 

 V 8 7 5 2 

 
 
 
 
 

 
Biedverloop (Noord is gever; OW passen) 
West Noord Oost Zuid 
 

 

 
    
2. Kijk vervolgens op het volgende blad naar het juiste biedverloop 
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Aanbevolen biedverloop (ook 1/1-opening mag op een 4-kaart) 
 
West Noord Oost Zuid 

 1 pas 2 

pas 3(!) pas 4(!) 
pas pas pas   
 

2: belooft minstens 10 punten 

3: belooft minstens 15/16 punten (2 zou 13/14 punten beloven; Zuid zou dan met 10/11 
punten (en meer ruitens dan klaveren) mogen passen, terwijl Noord weet dat NZ met zuids 10 
punten, voldoende punten hebben voor de manche (26).  

4: Zuid heeft zelf 10 punten, Noord belooft er minstens 15/16. Dan moet de manche worden 
uitgeboden. Doordat Noord in zijn tweede beurt ruiten biedt, en toch in harten opende, moet hij 
minstens vijf hartens hebben. Zuid zal daarom – met zijn drie hartens mee – kiezen voor een 

4 manche. Met een 2-kaart harten en een 3-kaart ruiten had je 3SA geboden. Toch? 
 

Aanbevolen biedverloop (1/1-opening belooft minstens 5-kaart) 
 
Door de beloofde 5-kaart harten en je eigen 3-kaart harten staat de speelsoort al vast. Maar 

ondanks dat is het goed eerst 2 te antwoorden. Het voordeel daarvan is dat je partner alle 

ruimte geeft om zijn hand nader te omschrijven. Daarbij heb je al de overtuiging niet onder 4 

te zullen stoppen. Stel, dat je meteen 4 zou antwoorden, dan geef je je partner met zijn 
overwaarde een vrij groot probleem: passen of een slempoging doen. 
 
 
 

Eindcontract: 4; uitkomst Oost: V. 
 
3. Stel je speelplan vast (bij sanscontracten begin je met het tellen van je vaste slagen en extra 
te maken slagen; bij troefcontracten begin je met te kijken naar je verlieslagen en zoeken naar 
listigheden om het aantal verliesslagen te beperken). 
 
Kijk daarna op het volgende blad voor het aanbevolen speelplan. 
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Speelplan 
 
Overwegingen 
Het is een troefcontract; je begint per kleur het aantal verliesslagen te bepalen. 

 geen 

 geen 

 geen (mits je in zuid troeven hebt om de 3e en 4e ruitenslag te kunnen troeven 

 twee 
Vervolgens zoek je naar mogelijkheden om verliesslagen te voorkomen. De schoppenkleur is 

zo’n heerlijk kleurtje. Daarop kun je een mogelijke verliezer in noord opbergen. Na A en 7 

naar H, is V hoog. In noord zijn er dan geen schoppens meer, dus mag je zelf bepalen wat 
weggaat. Ja, en omdat OW niet meteen bij het uitkomen twee klaverenslagen oppakten, kun je 
een klaverenverliezer op de derde schoppen dumpen! 
 
Aanpak 

A 

H 

6, in zuid getroefd met 10 (!) als de ontbrekende ruitens 5-2 zitten, kunnen OW toch niet 
overtroeven! In je hebt voldoende hoge troeven om dat zo te doen. 

8 naar A 

8, in zuid getroefd met A (om dezelfde reden hoog troeven) 

2 naar de hoge hartens in noord om alle troeven van OW op te halen 

7 naar H 

V, in noord 4 opruimen 
Als alle kruitdampen zijn opgetrokken heb je twaalf slagen gemaakt. Elf als OW waren 

begonnen met het oppakken van AH. In dit geval een extra voordeel van het 2-antwoord… 
Tegenstanders komen niet snel uit in een geboden bijkleur. 
 
Puntenwaardering 
biedingen 

1: 2 punten 

2: 1 punt 

3: 1 punt 

4: 1 punt 
 
Uitspelen 

Eerste slag nemen met A:   2 punten 
Niet meteen in de 2e slag troeftrekken:  1 punt 

6 troeven met een hóge troef:  1 punt 
Bijtijds op de 3e schoppen een 
klaverenverliezer opruimen:  1 punt 
 
Je puntentotaal is je schoolcijfer voor bieden en spelen. 
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Brios Elektronische Bridge Training 
 

Uit de eerste antwoorden op de enquête blijkt een duidelijke voorkeur voor afwisseling tussen één spel 

met bieden en spelen en de behandeling van een bepaald thema. In mijn onmetelijke voorkeur voor 

inspraak - zolang de gegeven voorkeuren ook de mijne zijn - zal ik proberen die afwisseling erin te 

houden. 

 

In deze trainingsaflevering richten wij ons op het prachtige onderdeel 'speelfiguren'. En schrik nu niet 

meteen, want onder een speelfiguur verstaan we alleen maar de aanpak van één gegeven kleur. Zo treffen 

we hieronder een speelfiguur aan van de schoppens. En we richten ons slechts op het zo goed mogelijk 

spelen van deze kleur. In de niet gegeven kleuren zijn aan weerszijden voldoende entrees om de gegeven 

kleur optimaal te behandelen. Hoe zou je deze schoppenkleur aanspelen? Stel dat eerst vast en lees daarna 

verder. 

 

 A H 4 3 

 

 B 7 6 
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Je speelt eerst (naar) A. Leuk als V ergens sec (kaal)zit. Dan vanuit noord een kleine schoppen naar 

B. Leuk als V bij oost zit. In dat geval is B altijd goed voor een slag. En zit V verkeerd, dan is er 

nog een kans op de ontbrekende schoppens 3-3, waardoor noords vierde schoppen goed is voor een slag. 

 

Nu zou je kunnen zeggen dat het spelen van een kleine schoppen naar B leuk kan zijn, maar onnodig 

verliezend als west Vx zou hebben. Als je dan gewoon AH zou slaan, valt V, en is B namelijk wél 

een slag. Die stelling klopt, maar… de kans dat V bij west zit is groter dan dat hij in tweeën bij oost zit. 

Als west twee schoppens heeft, heeft oost er vier. En het is net als in een loterij. De kans dat V bij de 4-

kaart zit is vier tegen twee.  

 

Ik geef tien speelfiguren. Probeer met de logica van de speelfiguur hierboven, en met je ongekende 

creatieve inzicht de meest kansrijke speelwijzen te vinden. 

Opgelet!!! Met de niet gegeven kleuren kun je probleemloos oversteken naar de zijde vanwaar je de 

hartens wilt aanspelen! 

 

  A B 5 4 3 

1 

  H 8 7  

 

  A H B 5 4 3 

2 

  7 6 

 

  A H B 10 3 2 

3 

  7 5 

 

  A V 10 4 3 

4 

  B 7 2 

 

  V 5 

5 

  H 7 6 4 3 2 

 

 H V 10 4 3 2 

6 

  6 5 

 

  A B 9 4 3 

7 

  7 6 2 

 

  A V 6 5 4  

8 

  H 10 9 2 
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  A H 6 5 4 

9 

 V 9 8 3 

 

  H V 9 4 3 

10 

  B 8 7 6 

 

De juiste aanpakken staan op het volgende blad. 
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Juiste aanpak 
 

  A B 5 4 3 

1 

  H 8 7  

 

Sla eerst H, je hoopt op V-sec. Dan kleine harten vanuit zuid naar B in de hoop dat V bij west zit. 

 

 

  A H B 5 4 3 

2 

  7 6 

 

Sla ook nu eerst A - hoopt op V-sec - en speel daarna vanuit zuid naar B in de hoop dat west V 

heeft.  

 

 

  A H B 10 3 2 

3 

  7 5 

 

Deze kaart lijkt op de vorige, maar door de aanwezigheid van 10 is de aanpak wezenlijk anders. Nu 

moet je niet eerst A slaan maar meteen vanuit zuid op V snijden. De kans namelijk dat west Vxxx 

heeft, is (viermaal) groter dan dat V sec zit. Door tweemaal vanuit zuid te snijden maakt zelfs Vxxx 

bij west geen slag!  

 

  A V 10 4 3 

4 

  B 7 2 

 

Speel een lage harten naar noord om te snijden op H. Niet B voorspelen. Want als H dan sec blijkt 

te zitten bij west, zou je onnodig een hoge harten (B) kwijt zijn. Daardoor wordt later oosts 9 hoog. 

 

 

  V 5 

5 

  H 7 6 4 3 2 

 

Een tochtig kaartje. Je kunt alleen vijf slagen maken als west Ax heeft. Helaas geen grote kans, maar 

extra fijn als het wel zo zit. Om vijf slagen te maken speel je 2 naar V en vervolg je met 5 naar 

3… A zal dan immers vallen. H kan zich vervolgens richten op het ophalen van oosts laatste harten.  
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 H V 10 4 3 2 

6 

  6 5 

 

Ga uit van Ax(x) bij west. Speel 5 naar H, en als die houdt, later 6 naar V. Het maakt dan niet 

uit waar B zit, want die doet dan niet mee. 

 

 

  A B 9 4 3 

7 

  7 6 2 

 

Als H en V verdeeld zitten en 10 bij west, geef je maar één slag af. Speel 2 naar 9. Oost zal 

moeten nemen met H of V. Daarna snijden we wederom vanuit zuid het andere hoge plaatje eruit. 

 

 

  A V 6 5 4  

8 

  H 10 9 2 

 

Als de ontbrekende vier kaarten 2-2 of 3-1 zitten, heb je geen probleem. Zitten ze 4-0, dan is het van 

belang dat je B eruit kunt snijden. Door te beginnen met A, de zijde dus waar je twee hoge honneurs 

hebt, kun je daarna nog beide richtingen uitsnijden. Een van de tegenstanders zal immers niet bekennen. 

 

  A H 7 5 4 

9 

 V 9 8 3 

 

De beroemde broer van het vorige probleem. Het ligt voor de hand ook nu te beginnen met A, zodat je 

nog twee kanten kunt opsnijden. Maar helaas is dat fout! Je mist nu namelijk B10. Als oost B10 6 2 

heeft, kun je nooit voorkomen dat oost een slag maakt. V kan namelijk niet in haar eentje B én 10 

opvangen. Zit B1062 echter bij west, dan zorgen A en H voor de nodige opvang. Maar… het is dan 

wél zaak dat je niet al meteen A speelt doch V!!! Oost renonceert (mooi woord voor niet bekennen) 

waarna tweemaal met succes over west kan worden gesneden.  

 

 

  H V 9 4 3 

10 

  B 8 7 6 

 

Ook nu hoef je alleen maar bedacht te zijn op het mogelijk 4-0 zitsel. Door eerst H te spelen, houd je de 

mogelijkheid om daarna over beide zijden op 10 te snijden als een van de tegenspelers in de eerste slag 

niet bekent. 
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Score 
Noteer voor elke goede aanpak een punt. Het totaal is je schoolcijfer voor je behandeling van 

speelfiguren. 

 

Tot zover 2002! 
 

We sluiten af met een oeroud vraagstuk dat ik eveneens al heel lang geleden 
publiceerde in de Training. Een vraagstuk dat bewijst dat ook in bridge humor 

mogelijk is…  
 

Met de volgende twee vragen meet je je gevoel voor ‘inleving’… 
 

 Je zit zuid, en je hebt in handen: 

  - 

  A H V B 10 9 8 7 6 5 4 

  A 

  A 

 
Natuurlijk weet je al wat je gaat bieden. Maar, voordat jij jouw 7 op tafel 

kunt leggen, opent je rechtertegenstander, oost, met… 7! 

 

Om je optimaal te kunnen inleven, geef ik je de volgende informatie. 
 

Oost is een speler die nóóit enig risico neemt. Hij biedt uitsluitend wat hij 
beslist zal maken! 

 
Vraag 1: Welk biedkaartje leg jij op tafel? 
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   - 

  A H V B 10 9 8 7 6 5 4 

  A 

  A 

 
 

Vraag1: 
Welk biedkaartje leg jij op tafel na oosts 7-opening? 

 
Antwoord 

Je kunt veilig 7SA neerleggen. Omdat oost nóóit gokt, moet hij wel een 13-
kaart schoppen hebben; daarmee is een schoppenuitkomst van west 

uitgesloten! 
 

Tel 5 punten voor 7SA. 
 

Maar dan… 

Jij bood dus 7SA. En wat gebeurt er? West komt tóch uit met schoppen! Oost 
blijkt ‘slechts’ twaalf schoppens te hebben, en draait die ook achterelkaar af. 

 
Vraag 2: welk aas moet jij vasthouden om in ieder geval de laatste slag te 

kunnen maken? 
 

a. A 

b. A 

c. A 

d. is een gok 
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Het antwoord is A! (a). 

 

Oost moet zich hebben verkeken, dat kan alleen met een zwarte kaart, 
klaveren dus! 

 
En nu op naar Bridge Training 1000!  

 
Correctie bieding in het vorige nummer 

 
Vraag 6 in de Beginnerstoets. 

 

    1 

  1  3  17-19 ptn; 4-krt,  en 4+krt   

 
Ik orakelde dat het 3-rebid 17-19 punten belooft. Dat is fout! Moet zijn: 15-17. 

 
 


