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Nummer 502, 7 februari 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 
 

Meten is weten! Wat gaan we meten? Het evenwicht binnen jouw partnerschap! 
 

 Op de volgende pagina staat een vragenlijst.  
 Vul die in volgens de afspraken met je vaste bridgepartner. 

 Vraag je partner hetzelfde te doen. 

 Leg de beide ingevulde lijsten naast elkaar en tel de antwoorden die van 
elkaar verschillen. 

 Trek voor elk verschil een ½ punt af van 10; de uitkomst is het schoolcijfer 
voor evenwicht binnen jullie partnerschap. 

Veel belangrijker: 
 Zoek en bespreek samen de verschillen. 

 Je kunt als hulp bij die gedachtewisselingen míjn antwoorden gebruiken. 
 Uiteraard kun je veel beter met je partner op dezelfde lijn zitten dan met mij! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/
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Spelnr. West  Oost  Oost belooft: 

1  1  1  _____________________________________ 

 
2  1  1SA  _____________________________________ 

 
3  1  4  _____________________________________ 

 
4  1  2  _____________________________________ 

 

5  1  3SA  _____________________________________ 

 

6    1 

  1  3  _____________________________________ 

 
7    1 

  2  3  _____________________________________ 

 

8  1  2SA  _____________________________________ 

 

9  1  3  _____________________________________ 

 

10  1  1 

  1  2SA  _____________________________________ 

 
11  1SA  2  _____________________________________ 

 
12  1SA  2 

  2  3SA  _____________________________________ 

 

13  1SA  3SA  _____________________________________ 
 

14  1SA  2  _____________________________________ 

 

15  1SA  2 

  2  4  _____________________________________ 

 

16  1SA  2 

  2  2  _____________________________________ 

 
17  1SA  pas  _____________________________________ 

 
18  1SA  2 

  2  3  _____________________________________ 

 

19  1SA  2 

  2  4  _____________________________________ 

 
20  1SA  2 

  2  3  _____________________________________ 
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Spelnr. West  Oost  Oost belooft: 
 

1  1  1  6-27 ptn.; 4+kaart  

 

2  1  1SA  6-9 ptn.; geen 4-krt ,  én ; dus 4+krt ! 

 

3  1  4  12-16 ptn; 3+krt  

 

4  1  2  6-9 ptn; 5+krt  (1 kan immers 2-krt. zijn) 

      ontkent hogere vierkaart 

 
5  1  3SA  12-16 ptn; geen 4-krt /; opvang alle kleuren 

 
6    1 

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

 

7    1 

  2  3  15-19 ptn; 6+krt.  

 

8  1  2SA  10-11 ptn; max. 2-krt  en max. 3-krt  

 

9  1  3  10-11 ptn; 3+krt  

 

10    1 

  1  2SA  18-19 ptn; te sterk voor 1SA-opening! 

 
11  1SA  2  0-25 ptn; 5+krt  

 
12  1SA  2 

  2  3SA  10-14 ptn; 5-krt  

 

13  1SA  3SA  10-14 ptn; geen 4-krt / 

 

14  1SA  2  0-7 ptn: 6+krt  of  

 

15  1SA  2 

  2  4  10-14 ptn; 4-krt  

 
16  1SA  2 

  2  2  8-9 ptn; 5-krt  en 4-krt  

 

17  1SA  pas  0-7 ptn; geen hoge 5+kaart 
 

18  1SA  2 

  2  3  10-14 ptn; 5-krt  en 4-krt  

 

19  1SA  2 

  2  4  10-14 ptn; 6+krt   
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Spelnr. West  Oost  Oost belooft: 
 

20  1SA  2 

  2  3  8-9 ptn; 6+krt  

 
Voor de wat meer ervaren spelers 
 
Ook voor meer ervaren spelers kan het geen kwaad zo af en toe te controleren of 

beide leden van het partnerschap dezelfde partituur voor ogen hebben. 
 

En dat moment is nu aangebroken! 
 

De spelregels zijn gelijk aan die van de minder ervaren spelers: 

 
 Op de volgende pagina staat een vragenlijst.  

 Vul die in volgens de afspraken met je vaste bridgepartner. 
 Vraag je partner hetzelfde te doen. 

 Leg de beide ingevulde lijsten naast elkaar en tel de antwoorden die van 
elkaar verschillen. 

 Trek voor elk verschil een ½ punt af van 10; de uitkomst is het schoolcijfer 
voor evenwicht binnen jullie partnerschap. 

 
Veel belangrijker: 

 Zoek en bespreek samen de verschillen. 
 Je kunt als hulp bij die gedachtewisselingen míjn antwoorden gebruiken. 

 
Uiteraard kun je veel beter met je partner op dezelfde lijn zitten dan met mij! 

 

 
Op de volgende pagina staan de vragen, en op de daarop volgende pagina míjn 

antwoorden. 
 

Veel plezier, vooral bij het bespreken van eventuele verschillen. 
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Spelnr. West  Noord Oost  Zuid Zuid belooft: 

 

1  1  1  pas  2 _________________________ 

 

2    1SA  2  2 _________________________ 

 

3    1  1  1 _________________________ 

 

4  1  doublet redoublet 1 _________________________ 

 
5      3  3 _________________________ 

 
6    1SA  pas  2 

  pas  2  pas  3SA _________________________ 

 

7    2  pas  2 _________________________ 

    

8    3  pas  4 _________________________ 

 

9    1  1  1 _________________________ 

 

10    1  1  dbl. _________________________ 

 

11        1 

  Pas  1SA  pas  2 _________________________ 

 
12        1 

  Pas  2  pas  3 _________________________ 

 

13    1SA  pas  2 

  Pas  2  pas  2 _________________________ 

 
14        2SA 

  pas  3  pas  3 _________________________ 

 
15      1  dbl. 

  Pas  1  pas  2 _________________________ 

 

Wat bied je met de gegeven zuidhand? 
 

16      1SA  ?? Jouw zuidhand 
          4 3   

17      1  ??  H V 4 3 

          A B 7 

18      1  ??  A 10 9 3 

 

19    1  pas  ?? 

 

20    1  doublet ?? 
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Spelnr. West  Noord Oost  Zuid Zuid; aanbevolen  

 

1  1  1  pas  2 10+ ptn.; 3+kaart schoppen 

 

2    1SA  2  2 0-7 ptn.; 5+kaart ruiten 

 

3    1  1  1 6+ ptn.; 5+kaart  

 

4  1  doublet redoublet 1 0-4 ptn; lengte ruiten 

 
5      3  3 13-15; 6+harten 

 
6    1SA  pas  2 

  pas  2  pas  3SA 10-14 ptn; 5-krt  

 

7    2   pas  2 Multi: kan 3 verdragen! 

    

8    3  pas  4 Neemt 3-4 speelslagen mee. 

 

9    1  1  1 6+ ptn.; 4+krt ; geen 4krt  

 

10    1  1  dbl. 6+ ptn.; 4-krt  

 

11        1 

  Pas  1SA  pas  2 18-19 ptn: 5+krt  en 4+krt  

 
12        1 

  Pas  2  pas  3 15-19 ptn; 6+krt  

 

13    1SA  pas  2 

  Pas  2  pas  2 8-9 ptn; 5+krt ; 4-krt. 

 
14        2SA 

  pas  3  pas  3 (Niemeijer) 4-krt  en/of  

 
15      1  dbl. 

  Pas  1  pas  2 16-19 ptn.; 4-krt  

 

Wat bied je met de gegeven zuidhand? 
 

16      1SA  pas! Jouw zuidhand 
          4 3   

17      1  pas!  H V 4 3 

          A B 7 

18      1  dbl!  A 10 9 3 

 

19    1  pas  2 

 

20    1  doublet redoublet 
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Lezers 
Mailen 

 

 
 

 

Hallo Rob 

Heb een vraag aan je en hoop dat je ons een beetje wegwijs kunt maken. 
Vanavond ging het flink mis op een spel. 

 
West gever / OW kwetsbaar 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid  Oosthand   
 A B 9  1  pas  1  1   6 5   

 H 9   1SA  2  3  pas   V 7 6 5 

 A V 9 8 7  3  pas  pas  pas   6 5 

 7 6 5           H V 8 4 2 

 

3: Brengt meer op dan 3 en ga er vanuit dat ze een 5 kaart heeft 

omdat ze na 1SA nog naar driehoogte gaat.  

We gingen hierin drie down.  
Waar ging het mis? We slapen er allebei rustig om hoor. 
 

Antwoord 
Allereerst geef ik jullie een groot compliment voor jullie hoffelijke houding naar 

elkaar toe. Dat zie je na een ramp ook wel anders! 

 
De hand van oost is te zwak om de langere klaverkleur het eerst te noemen; 1 is 

uitstekend. 
Ook het 1SA-rebid van west kan de toets der hoffelijke kritiek uitstekend 

doorstaan.  
Maar dan… Na noords 2 is oost uitgepraat, omdat hij nauwelijks meer heeft dan 

de eerder beloofde 6 punten. Een nieuwe kleur op 3-hoogte, tegenover een 
openingshand van 12-17 punten kan gemakkelijk te veel zijn van het goede; vooral 

tegenover een openingshand van 12-14. 
 

Na oost 3-bod zou ik met deze westhand voor 3SA kiezen. Alle kleuren zijn 

immers vertegenwoordigd, waarbij zowel de ruiten, harten als klaverenkleur een 

aantrekkelijk ‘lopertje’ kunnen zijn. Met meer kracht bij oost was die er ook beslist 
geweest . 
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We hebben een biedprobleem waar we niet uit komen! 
 

De kaarten van ons waren als volgt:    
Allen kwetsbaar 
 
Noord (mijn hand): 

 10 8 5 

 A V 7 

 V 6 5 3 

 10 5 2 
 
Zuid (Lydia): 

 H 7 4 

 H 

 H B 10 

 A H V B 9 8 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    2*  3 

pas  pas  3  doublet 

pas  4  pas  pas 

pas 

* Alerteerplichtig 
Wat is hier fout gegaan? 

 
Overweging: 

1. Hoe moet ik 3 interpreteren? Ik dacht dat er wel een opening zou 

zijn, maar niet heel veel meer. Voor mij is op dat moment niet 

duidelijk of oost een zeskaart harten of een zeskaart schoppen heeft, 
SA is daarom voor mij geen optie. Ik voelde dat pas niet goed was, 

maar wist niets beters. 
2. Volgens mij was doublet van Lydia na de Multi van oost beter geweest, 

maar ook dan is een bod met mijn hand lastig. 3 misschien? We 

hebben ook gedacht aan een volgbod van 4, maar het argument van 

Lydia om dat niet te doen was: dan ben je de 3SA voorbij. 
3. Na de 3 van mevrouw Oost gaf Lydia doublet. Op dat moment had ik 

natuurlijk moeten weten dat ze sterk was. Het doublet inlaten was 
achteraf het beste geweest, maar ik had bedacht dat alleen de A een 

slag zou worden, omdat ik de heer bij mevrouw Oost verwachtte. 
Overigens was dat echt een onverantwoord bod: met 6 punten en een 

zeskaart harten vanaf de 10, kwetsbaar… Maar wij zaten ermee en 

daarmee voor ons een nul!! Maar goed, ik had dus 5 moeten maken 

in plaats van 4. Nog beter was 3SA omdat de schoppen heer achter 

het aas zit, maar hoe moet je dat bieden? 
4. We hebben overigens 5 gemaakt. 

We zijn overigens wel hoffelijk gebleven tegen elkaar! 
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Antwoord 

Het belangrijkste ging dus goed: genieten met en van elkaar dankzij de hoffelijke 
houding. Moeten we het dan evengoed nog over dat stomme kaarten hebben?  

 
Inderdaad is het directe doublet op de 2-opening het aantrekkelijkst, omdat de 

combinatie ‘eerst doublet - daarna biedactie’ (zo goedkoop mogelijk klaveren in de 
volgende beurt), vooral veel kracht belooft. 

 
Ook dan is het uitbieden van 3SA best wel lastig door de secce H; om die reden is 

de Multi ook bedacht, niet om het de tegenstanders zo gemakkelijk mogelijk te 
maken. 

 

Maar… als zuid inderdaad de kracht aangeeft, 17+, heeft noord niet veel moed 
nodig om dan in 3SA aan te meren… 

 
En… als oost na het doublet-klaverenrebid er nog inkomt met harten, weet noord 

genoeg om te weten waar het goud ligt… 
 

Mijn partner en ik speelden gisteren 3SA tegen (bieding: 1SA - 3SA); ik moest 
uitkomen. 

 

Mijn kaartverdeling was 3-3-3 en vier harten: A H 8 3. 

Ik kwam uit met A (om risicoloos te kijken wat de dummy op tafel zou leggen). 

Mijn maat vindt dat ik beter eerst een andere kleur had moeten spelen, wat is de 
juiste uitkomst?  
 

Antwoord 
Ik sta helemaal achter je hartenaasstart! 

 
Vooral omdat de partner van de SA-openaar geen interesse toonde in een hoge 

kleur. Heel goed mogelijk dat hij 3SA bood op een lange sterke lage kleur. Als je 
dan op de verkeerde kleur gokt, ben je te laat.  

Dankzij H houd je de controle op de hartenkleur; bang voor een zeer lange 

hartenkleur die de leider wil ontwikkelen hoef je niet te zijn.  

Partner kan met aan- of afseinen veilig aangeven wat hij vindt van een 
hartenvervolg. 

 

Ik ben – waarschijnlijk met jou – zeer benieuwd naar de onderbouwing van jouw 
partner voor diens afwijkende voorkeur. En uiteraard ook naar zijn inhoudelijke 

reactie op mijn argumenten. 
 

Ik wens jullie een fijn en constructief gesprek toe met hartelijke groet. 
 
 

 

 


