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Nummer 503, 21 februari 2013, verschijnt elke donderdag voor gewone bridgers! 
 

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

BridgeService. 

Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: 
rob.stravers@upcmail.nl 

 
Redactie: 

Ron Jedema (spelregels) 

Siger Seinen (spelregels) 

Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 

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. 
 

 

Uitbreiding Redactie Bridge Training 
Door de vele vragen, ook over de spelregels, werd het noodzakelijk om een 

extra kracht aan te trekken. En met heel veel genoegen meld ik dat Ron 

Jedema - al geruime tijd vóór deze aankondiging - met zijn poten vol in de 
modder staat om de zaak drijvend te houden.  

 

Voor de minder ervaren spelers 
Bieden is een vorm van communiceren. Waarbij het - net als in een gewoon 
gesprek - meestal vervelend wordt als je in herhaling valt. Maar… minstens zo 

vervelend kan het zijn dat je past terwijl je partner nog rekent op een bod. 
 

Een bekend dilemma tijdens het bieden is of je wel of niet mag passen…  
 

Voor de goede orde: de spelregels geven je alle ruimte om te passen; zelfs 
als je paskaartjes op zijn! 

 

Met de volgende toets kun je vooral controleren of je goed omgaat met het 
paskaartje. Veel plezier ermee! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/
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Meten is weten! 
 

 
Toets  

Passend  
Passen 
 

 
 

 
 

 
Spel 1  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1   6 5 4 3 

 pas  1  pas  ??   A V 6 5 4 

          A H 2 

 Mag zuid passen?      3 

 

 
Spel 2  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1  1  ??   5 4  

          3 2 

          H 9 8 7 3 

 Mag zuid passen?      A 8 7 6    

   

Spel 3  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 1  doublet redoublet ??   8 7 3 2 

          7 6 5 4 

          5 

 Mag zuid passen?      8 7 6 5 

 

Spel 4  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  

 1  doublet pas  ??   7 6 3 2 

          B 8 7 6 2  

          V 2 

 Mag zuid passen?      8 7 
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Spel 5  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  

   1  pas  1   B 6 5 2 

 Pas  3  pas  ??   5 4 

          V B 2 

 Mag zuid passen?      V 8 6 4 

 
Spel 6  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  
   1  pas  2   4 3 

 Pas  3  pas  ??   3 2 

          H V 3 2 

 Mag zuid passen?      A B 6 5 4 

 

Spel 7  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  

   1  pas  1   H 8 3 2 

 pas  2  pas  ??   4 2 

          6 5 4 

 Mag zuid passen?      V B 4 3 

 
Spel 8  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  1SA   3 2 

 Pas  2  pas  ??   B 7 3 

          V 8 3 2 

 Mag zuid passen?      H 7 6 2 

 
Spel 9  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 1  doublet pas  1   V 8 5 4 

 Pas  1  pas  ??   H 8 5 4 

          7 6 

 Mag zuid passen?      V 9 5 

 

Spel 10  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  doublet pas   H B 3 

 1  1SA  pas  ??   8 7 6 

          H B 7 

 Mag zuid passen?      10 8 6 2 

 
Heb je jouw keuzes gemaakt? Vergelijk jouw antwoorden met die van jouw vaste 

bridgepartner. Situaties waarin jullie actie verschilt, zijn mooie onderwerpen voor 
gezamenlijk overleg. En als jullie niet met een goed gevoel tot één keus kunnen 

komen, zou je mijn gedachten kunnen lezen… 

 
Ik wens je in de eerste plaats een plezant onderhoud toe! 
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Toets Passend Passen, mijn gedachten… 
 

Spel 1  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

       1   6 5 4 3 

 pas  1  pas  ??   A V 6 5 4 

          A H 2 

 Mag zuid passen?      3 

 
Pertinent NIET! Partner noord belooft met zijn nieuwe kleur op 1-hoogte 

minstens een 4-kaart in de geboden kleur en minstens 6 punten. Er zit geen 
maximum aan; partner kan dus ook 13 punten hebben, 20, of nog meer! 

 
Zelfs met minimale openingskracht zul je wat moeten bieden. En 

uiteraard steun je de schoppenkleur van partner met jouw 4-kaart mee! 

Ondanks je 13 punten mag je deze hand zeker niet zien als een 
minimale hand, dankzij je ene klavertje. Je mag daar twee extra punten 

voor tellen. Stel dat jouw partner na jouw 2 een bod doet waarmee hij 

aan jou extra kracht vraagt, dan mag je beslist 4 inkoppen! 

  
Spel 2  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1  1  ??   5 4  

          3 2 

          H 9 8 7 3 

 Mag zuid passen?      A 8 7 6    

  

Passen zou mogen! Want je partner komt nog aan de beurt. Maar je kunt 
het partner gemakkelijk maken als je iets vertelt over je kracht en verdeling.  

 
Een verantwoorde actie is: doublet! Dat kan geen strafdoublet zijn; op 

1-hoogte geven we namelijk zelden een strafdoublet omdat zo’n 
contract wel héél veel down moet gaan om iets op te kunnen leveren. 

Je belooft met zo’n zogenaamd negatief doublet minstens 6 punten mee 

en minstens vierkaarten in beide lage kleuren.  
Met opvang in schoppen, de kleur van de tegenpartij, had je met 6-9 

punten 1SA geboden. 
  



5 

 

Spel 3  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 1  doublet redoublet ??   8 7 3 2 

          7 6 5 4 

          5 

 Mag zuid passen?      8 7 6 5 

 
Passen mag, en dat raad ik je met deze zuidhand ook aan!  

 
Niet vanwege de zwakte van deze hand. Jouw zwakte is namelijk al 

bekend. West en noord beloven allebei openingskracht, en oost zal 
minstens 10 punten hebben met zijn redoublet. Met nul punten en een 

6-kaart harten, had je meteen 1 kunnen bieden. OW weten dat ze 

samen de meeste punten hebben; ze zullen daarom graag gedoubleerd 

tegenspelen. 
Je hebt nu een heerlijke hand om partners voorkeur af te wachten. 

Want welke kleur hij ook biedt, je hebt vier troeven mee!  

Partner weet - door jouw pas - dat je geen voorkeur hebt voor een 
bepaalde kleur. Daardoor moet je wel steun meenemen in zijn kleur. 

 
Spel 4  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  
 1  doublet pas  ??   7 6 3 2 

          B 8 7 6 2  

          V 2 

 Mag zuid passen?      8 7 

 

Beslist niet! Ondanks jouw 5-kaart harten, zal west zijn 1-contract wel 

maken.  

Je moet nu spreken. En dat kan gelukkig heel goedkoop met: 1.  

 

Spel 5  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  

   1  pas  1   B 6 5 2 

 Pas  3  pas  ??   5 4 

          V B 2 

 Mag zuid passen?      V 8 6 4 

 
Je mag zeker passen!  

Je neemt niet meer mee dan het minimum dat je met 1 beloofde.Als 

partner noord ook met 6 punten bij jou naar de manche had gewild, 
had hij een nieuwe kleur moeten bieden, met een sprong! 
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Spel 6  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  

   1  pas  2   4 3 

 Pas  3  pas  ??   3 2 

          H V 3 2 

 Mag zuid passen?      A B 6 5 4 

 
Beslist niet! Ondanks dat je ook nu het minimum hebt van wat je met je 2-

bod belooft. 
Net als in spel 5 belooft noord met zijn sprong extra kracht. Na jouw 

2-bod toch wel minstens een punt of 15/16. Met jouw 10 punten staat 

de manche dan vrijwel vast. Partners 3 belooft minstens een 6-kaart 

harten. Je kunt dus veilig 4 uitbieden. 

 

Spel 7  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  

   1  pas  1   H 8 3 2 

 pas  2  pas  ??   4 2 

          6 5 4 

 Mag zuid passen?      V B 4 3 

 
Zuid mag beslist NIET passen!  

Voor minder ervaren spelers is dit het moeilijkste onderdeel van het 

bieden. Noord biedt een nieuwe kleur en hij passeert daarmee de grens 
van 2 in zijn openingskleur (). Dat mag uitsluitend met extra kracht. 

En daarbij moet je denken aan minstens 16 punten! We noemen zo’n 
bod: reverse [spreek uit: rievurs]. Ook belooft noord daar minstens een 

5-4-verdeling mee; noord zal dus minstens een 5-kaart ruiten hebben. 
Omdat SA (veel) beter betaalt, heeft 2SA de voorkeur boven 3.  

Noord heeft wat in de rode kleuren en jij in de zwarte. In alle kleuren is 
dus opvang. Met 8-9 punten had je meteen 3SA geboden. 

 
Spel 8  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1  pas  1SA   3 2 

 Pas  2  pas  ??   B 7 3 

          V 8 3 2 

 Mag zuid passen?      H 7 6 2 

 

Nu mag zuid wél passen! Noord passeert nu namelijk niet de grens van zijn 
openingskleur () op 2-hoogte. Dus belooft noord ook geen extra kracht.  

Ja, en omdat zuid ook niet echt meer heeft dan het minimum van zijn 

1SA-bod, zou je mogen passen. 
 Maar… ook als partner noord met zijn 1-opening een 4-kaart 

schoppen kan hebben, weet je na het 2-rebid dat noord minsten een 

5-kaart schoppen heeft. En wat is aantrekkelijker: 2 spelen met een 

5-2-fit of 2 met een 4-3-fit? In de praktijk pakt een 5-2-fit vaak 

gunstiger uit dan een 4-3-fit. Daarom is met deze zuidhand 2 bieden 
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waarschijnlijk iets beter dan passen. Helemaal zeker is dat niet; 
bijvoorbeeld als noord twee hoge 5-kaarten blijkt te hebben…  

 
Spel 9  

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 1  doublet pas  1   V 8 5 4 

 Pas  1  pas  ??   H 8 5 4 

          7 6 

 Mag zuid passen?      V 9 5 

 

 Volgens de ‘moderne opvattingen’ mag zuid NIET passen! 
 

Ik noem dat bewust ‘moderne opvattingen’, omdat een belangrijk deel van de 

oudere spelers nog werkt met: 
 Een volgbod dat een 5-kaart met minder dan 13 punten belooft; 

 Een informatiedoublet met minstens 13 punten. 
Wat houden die ‘moderne opvattingen’ dan in?  

Dat noord kan kiezen uit twee doubletten: Het gewone doublet en het 
sterke doublet. 

 
Het gewone doublet: 12-16 punten met minstens een 3-kaart in de 

ongeboden kleuren.  
Het sterke doublet: minstens 17 punten. 

 
De antwoorden op het informatiedoublet: 

Met biedbare kleur(en): 
 0-8: bied een kleur; geef daarbij een hoge kleur voorrang; 

 9-11: bied een kleur met sprong; 

 
 Zonder hoge 4-kaart: 

 en met opvang in de kleur van de tegenpartij: 
 6-9:   1SA 

 10-11: 2SA 
  

 Sterk 
12+: 3SA of kleur tegenpartij 

 
Hoe weet zuid nu of partner noord een sterk of gewoon doublet heeft? 

 
Met een gewoon doublet zal partner noord passen op alle antwoorden 

die geen kracht aangeven. 
  

 Met een sterk doublet doet partner nog iets. 

 
In dit spel doet partner noord nog iets: 1. Dus belooft partner een sterke 

hand van minstens 18 punten. Met deze zuidhand kun je daarom 4 bieden!!! 

Mits je partner eveneens de moderne biedtheorie beheerst.  
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Spel 10  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  doublet pas   H B 3 

 1  1SA  pas  ??   8 7 6 

          H B 7 

 Mag zuid passen?      10 8 6 2 

 
 Zuid zou mogen passen, maar verstandig is dat niet! 

 
Van noord mag je namelijk 18-19 punten verwachten. Met minder zou 

zijn 1SA-rebid namelijk een redelijk zuivere vorm zijn van harakiri. Met 
de zuidhand heb je voldoende kracht om 3SA uit te bieden.  

 
AvG: 

Je kunt het zo zien: Noord opent met 1, partner zuid past, is dus 

zwak. Als noord dan geheel zelfstandig nog 1SA biedt, is hij sterk met 

een verdeelde hand. Hij heeft niet met 1SA geopend en heeft dus meer 

dan 17 punten.  
 

 
Voor de meer ervaren spelers 
 
Spel 1 

  4 3 2 

  5 3 2 

  3 2 

  A H V 4 2 

 
  A 6 5 

  A V 4 

  A H B 

  9 8 7 5 

 

West  Noord Oost  Zuid 
       1 

 1  3  pas  3SA 

 pas  pas  pas  

 

Tegen jouw 3SA start west met H; oost 7. Jij duikt. 

West vervolgt zijn schoppenaanval met V; oost 8. Deze slag neem jij met 

A. 

 

Je slaat dan A en H. Op de tweede klaverenslag ruimt west een ruitentje 

op. 

 
Hoe probeer je jouw contract te maken? 

 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

  4 3 2 

  5 3 2 

  3 2 

  A H V 4 2 

 
  A 6 5 

  A V 4 

  A H B 

  9 8 7 5 

 

West  Noord Oost  Zuid 
       1 

 1  3  pas  3SA 

 pas  pas  pas  

 
Tegen jouw 3SA start west met H; oost 7. Jij duikt. 

West vervolgt zijn schoppenaanval met V; oost 8. Deze slag neem jij met 

A. 

 
Je slaat dan A en H. Op de tweede klaverenslag ruimt west een ruitentje 

op. 

 
Hoe probeer je jouw contract te maken? 

 
Spelen is vooral een kwestie van kijken…  

 
In een SA-contract begin je met het tellen van de vast slagen. Telde jij er 

negen? A, A, AH en vijf klaveren? Dan keek je waarschijnlijk niet goed 

naar de klaverenkleur. Deze kleur blokkeert namelijk! Want hoe je de 

klaveren ook speelt, de vierde klaveren is voor de zuidhand, daardoor is dan 
noords laatste klaverenslag onbereikbaar. 

 
Conclusie: Je kunt alleen vijf klaverenslagen maken als je in de hand een 

klavertje minder zou hebben.  
 

Dan de schoppenkleur. Die kleur is nu twee keer gespeeld; er zijn dus acht 
schoppenkaarten uit. We hebben zelf nog twee schoppenkaarten; west zal - 

vanwege zijn volgbod - de overige drie schoppens hebben. Hoe vervelend zou 

het zijn als west aan slag zou komen? 
 

Twee gedachten die de sleutel kunnen vormen naar het winnende spel… 
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Spel 1  Speelplan 
 

  4 3 2 

  5 3 2 

  3 2 

  A H V 4 2 

 
  A 6 5 

  A V 4 

  A H B 

  9 8 7 5 

 

West  Noord Oost  Zuid 
       1 

 1  3  pas  3SA 

 pas  pas  pas  

 
Tegen jouw 3SA start west met H; oost 7. Jij duikt. 

West vervolgt zijn schoppenaanval met V; oost 8. Deze slag neem jij met 

A. 

 
Je slaat dan A en H. Op de tweede klaverenslag ruimt west een ruitentje 

op. 

 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Gun west zijn schoppenslagen! Wellicht tot verbazing van de dummy speel je 

schoppen na. Als west zijn drie schoppenkaarten maakt, ruim jij op de laatste 
in zuid een blokkerend klavertje op. Daarna speelt west in jouw harten- of 

ruitenvork – klaveren bekende hij immers niet in de tweede klaverenslag – en 
maak je alle resterende slagen!  

 
Spel 2 

Welke biedacties onderneem je met de gegeven zuidhand? 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
a     1  ?? 

 
b     1  ?? 

 

c   1  doublet ?? 

 

d       1 

 doublet redoublet 1  ?? 

Zuidhand 
 H V B 2 

 A 6 2 

 6 4 

 H 10 3 2 
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Spel 2  Mijn biedacties 
 

Welke biedacties onderneem je met de gegeven zuidhand? 
 

 West  Noord Oost  Zuid   Zuidhand 
a     1  Doublet!   H V B 2 

           A 6 2 

b     1  Pas!    6 4 

           H 10 3 2 

c   1  doublet redoublet! 

 
d       1 

 doublet redoublet 1  Pas! 

 

Toelichting 
Het spreekt vanzelf dat jouw acties beter kunnen overeenstemmen met die 

van jouw vaste bridgepartner dan met die van mij! 
 

a. Doublet! 

Geen enkele vorm van discussie: een informatiedoublet, met het 
voornemen om op elk bod van partner dat minder belooft dan 10 punten, 

te passen. Want… als partner 1 zou bieden, beloven we minstens 18 

punten als wij daarop reageren met 1 of 1SA! 

 
b. Pas! 

Een infodoublet plaatsen is uiterst riskant. Je moet met ‘gewone’ kracht elk 
antwoord met een goed gevoel kunnen verdragen. 2 van partner kan 

geen goed gevoel geven en vormt daardoor gemakkelijk de inleiding tot 
een ware ramp! Wacht rustig af of partner misschien iets onderneemt. Zo 

niet, dan is het waarschijnlijk nog beter dat je in deze eerste beurt past! 
 

c. Redoublet! 
Veel interesse in partners kleur heb je niet; gedoubleerd tegenspelen oogt 

een stuk aantrekkelijker met samen minstens 26 punten tegen maximaal 
14. Dat vertel je met je redoublet aan partner: je bent op oorlogspad; als 

het even kan speel je liever gedoubleerd tegen dan dat je leider of dummy 

wordt. 
 

d. Pas! 
Een logisch gevolg van de boodschap die je net zelf overbracht. Partner wil 

graag gedoubleerd tegenspelen. Die mogelijkheid hef je op door een bod 
te doen. Mogelijk zit partner met een batterij ruitens tegen; dus geven we 

partner alle ruimte om in dat geval te doubleren.  
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Lezers 
Mailen 

 

 
Omgaan met vervelend gedrag 

Wat is bridge toch een lastig spel. Ik heb je hulp weer nodig! 
 

Maar allereerst wil ik je laten weten dat al jouw adviezen voor hoffelijk 
gedrag en over hoe om te gaan met hufterige tegenstanders hun 

vruchten afwerpen. Ik had altijd enorme moeite met mensen die hun 
partner maar blijven afzeiken en vijfmaal dezelfde fout blijven 

bekritiseren. Laatst had ik er weer zo een en ik dacht: hoe zou Rob 

Stravers nu reageren? Dat hielp! Ik kreeg, door jou geïnspireerd, een 
lumineuze ingeving en de hufter werd zo mak als een lammetje!!  

 
Heel graag gedaan, maar… ik hoor/lees heel graag meer over jouw lumineuze 

ingeving, vertel! 
 

Het is al weer een tijdje geleden, maar volgens mij ging het zo dat die 

meneer alsmaar bleef doorgaan dat z’n partner iets fout had gedaan en 
waarom en hoe het wel had gemoeten en waarom; en dat niet een of twee 

keer, maar het hield niet op. Ik heb ondertussen begrepen dat opvoeden 
geen zin heeft, maar kon even niets beters verzinnen dan m’n mond houden. 

Ook partner zat zich te verbijten. Tot ik na drie spellen jou “aanriep”. Toen 
kon ik vol “bewondering” vragen: Volgens mij heeft u heel veel bridge-

ervaring, klopt dat? “Ja”, zei hij trots, “50 jaar! Kun je dat zien?” “Nee, 
horen!” kon ik niet nalaten te zeggen. De spanning was gebroken en we 

hebben nog een rustig 4e spel gespeeld met een glimmende tegenspeler. En 

een partner die trots op me was. Ik heb jou de credits gegeven! 
 

Dan nu mijn vraag: 

West  Noord Oost  Zuid (ik) 

    1  1SA (15 ptn, SA-verdeling en 

Doublet 2     klaverdekking) 

 
Wat is de standaardbetekenis van dit 2-bod? Wij spelen Acol met 5-

kaart hoog. Ik kan je de spelverdeling mailen, maar het gaat mij om de 
algemene betekenis (je begrijpt dat wij volledig de mist in gingen en ik 

zoek de schuldige ). 
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Antwoord 
Mijn advies is, om (ook) na een doublet Stayman en Jacoby te laten 

vervallen. Voordeel daarvan is dat je een extra vluchtweg hebt met een zeer 
zwak spel en lengte. Alle 2-antwoorden in een kleur beloven dan lengte in de 

geboden kleur en zijn bedoeld als eindcontract.  
 

Vraag 2 

Wanneer is het verstandig om tegen slem met je Aas uit te komen zonder 

de Heer te hebben? Is daar iets algemeens over te zeggen? (ook van 

deze situatie heb ik de spelverdeling, maar weer: iets algemeens als het 
kan…) 

 
Antwoord 

Het grote nadeel van de aasuitkomst is, dat je de leider een extra slag geeft 
als hij de H en de V in die kleur heeft. En die kans is heel groot, omdat ze niet 

voor niets naar slem gaan. 
 

Als het om groot slem in SA gaat… heb je geen dilemma. Je start met het aas 

waardoor het contract in ieder geval - en gedoubleerd - down gaat!  
 

Tegen een klein slem in SA start ik niet met het aas. Daarmee kun je de 
leider alleen maar in de kaart spelen. Eén uitzondering: als je uit het bieden 

kunt opmaken dat er minstens één lange kleur is! Dan dreigt immers het 
gevaar dat de leider niet alle kleuren nodig heeft om zijn twaalf slagen te 

maken. In dat geval kan de aasuitkomst beter uitpakken; waarbij je vooral 
goed kijkt naar het bezit van dummy en partners signaal! 

 
Heb je naast dat aas in een andere kleur HV, dan start je uiteraard met de H. 

Ook tegen een troefcontract. 
Heb je in een andere kleur alleen een H of V, dan kan een uitkomst in die 

(ongeboden) kleur eveneens goed zijn voor goud als partner het aansluitende 

plaatje (V of H) heeft. Maar… daar moet dan wel enige kans op zijn. Bedenk 
dat jij dan zelf al 6 of 7 punten hebt; met ruim dertig punten bij de 

tegenstanders blijven er dan verdraaid weinig poppen over voor partner… 
 

Samenvattend: Een universele richtlijn kan ik niet geven. Moet ik dat tóch, 
dan zou ik met het aas uitkomen als minstens één lange kleur waarschijnlijk 

is. Tegen een troefcontract zal ik sneller met een aas starten dan tegen een 
SA-contract. 

Heb ik een serie in een andere kleur (B1098 of VB10) dan heeft een start 
daarmee mijn sterke voorkeur. 

 
Ik vroeg ook Anton Maas naar zijn visie. Voor degenen die zich misschien 

afvragen wie Anton Maas is: Dat is de man die het hoogst aantal 
meesterpunten heeft. Misschien ook leuk welke vrouw de meeste 

meesterpunten achter haar naam heeft staan… Dat is de echtgenote van 

Anton, Bep Vriend. Zij staat op plaats nummer 2!  
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Anton: 

Je antwoord is okay lijkt me. Je zou kunnen toevoegen dat je met een aas 

start als je waarschijnlijk/wellicht een andere slag gaat maken. 
Bijvoorbeeld, je hebt troefheer ook. Dan ben je bang dat de verliezer in je 

aaskleur wordt opgeruimd als je niet met de aas start.   
 

Een bekend/berucht voorbeeld is Vxx in troef.  
Topspelers zijn over het algemeen geen aas-starters maar met Vxx in troef 

wil je toch die aas starten. Ze zijn dan bang dat de tegenstander je 

troefvrouw eruit gaat snijden als je vlot die aas op tafel legt. 
Hoewel ze al weten wat ze gaan starten, duurt het meestal een tijdje 

voordat ze die aas starten. Ze willen de show niet weggeven.  
Nou hoef je je kaart niet te verraden door a tempo uit te komen, maar twee 

minuten is weer niet netjes. Als je je pappenheimers een beetje kent snij je 
bij de 2 minutenman bijna blind de vrouw er uit. 

 
 


