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Nummer 505, 7 maart 2013, verschijnt elke donderdag, Voor gewone bridgers! 
 

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

 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
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. 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 

SA als noodbodje 
 
Vooral beginners vinden het heel vreemd als ze een kleur moeten bieden waar ze 

weinig of zelfs geen enkele kaart in hebben. Klaveren is zo’n kleur. Na partners 
1SA-opening met 2 vragen naar een hoge 4-kaart, met iets als: 

 H V 3 2 

 B 10 8 7 

 A 8 7 6 4 

 - 

Voelt dan toch alsof je op een koord danst.  
Ook de beginners die meteen leren 1 en 1 te openen met minstens een 5-kaart, 

kijken dan gek naar een 1-opening met slechts een 2-kaartje klaveren. 

 

Toch heeft niet alleen de klaverenkleur een multifunctionele taak. Datzelfde geldt in 
twee veel voorkomende situaties voor SA. 
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  ??   3 2 

          5 4 

          H V 6 5 2 

          B 6 5 2 

 
Partner noord opent 1. Passen is geen optie met 6 of meer punten. Je moet 

dus een biedkaartje pakken. Wat wordt het? 
 

 
Spel 2 

 Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
  4 3 2  1  pas  2  pas 

  A 5 4  ?? 

  A H 5 4  

  V 9 2 

 

Jij opende 1, waarop partner reageert met 2. Partner oost belooft minstens 

10 punten, zonder maximum. Passen is dus beslist niet toegestaan.  

Voor welk bod kies je? 

 
Op de volgende pagina geef ik beide antwoorden. 
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  1SA!   3 2 

          5 4 

          H V 6 5 2 

          B 6 5 2 

 
Partner noord opent 1. Passen is geen optie met 6 of meer punten. Je moet 

dus een biedkaartje pakken. Wat wordt het? 
 

Dat kan alleen maar 1SA zijn! Noord weet dan dat je 6-9 punten hebt en 
geen 4-kaart schoppen. Je biedt namelijk nooit 1SA als je op 1-hoogte een 

kleur kunt bieden. Zelfs met 5 4 3 2 had je 1 geboden. 

 

Belangrijk voor partner is dat je met dit bod dus géén opvang belooft in de 
ongeboden kleuren! 

 

Wat weet noord wél? Dat als hij met zijn 1 minstens een 5-kaart belooft, jij 

geen 3-kaart mee hebt; dan had je immers zijn hartenkleur gesteund. In dat 

geval belooft zuid met zijn 1SA minstens acht kaarten in de lage kleuren! 
En als 1 op een 4-kaart mag, kan partner zuid een 3-kaart harten hebben; 

dus minstens zeven kaarten in de lage kleuren. 
 

Soms geeft het - letterlijk kleurloze - 1SA-bod heel veel informatie. 
 

 West  Oost 
 1  1SA 

 
Hoeveel klaverenkaarten belooft oost met zijn 1SA-bod? 

Ik geef het antwoord onder het antwoord op spel 2 
 

Spel 2 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

  4 3 2  1  pas  2  pas 

  A 5 4  2SA!! 

  A H 5 4  

  V 9 2 

 

Jij opende 1, waarop partner reageert met 2. Partner oost belooft minstens 

10 punten, zonder maximum. Passen is dus beslist niet toegestaan.  

Voor welk bod kies je? 
 

Ook nu heb je maar één alternatief: zo laag mogelijk SA bieden. En ook nu 
beloof je daar geen opvang mee in de nog ongeboden - hoge - kleuren! Met 

dit bod beloof je minimale openingskracht. 
 

En het antwoord op het tussenvraagje… Oost belooft minstens een 4-kaart 
klaveren. Want met een hoge 4-kaart had hij die kleur beslist geboden, en 

met een 4-kaart ruiten had hij jouw openingskleur verhoogt. Als die drie 
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kleuren allemaal maximaal 3-kaarten zijn, moet partner oost minstens vier 
klaveren overhouden. Op voorwaarde dat hij dertien kaarten heeft opgepakt… 

 
 

Spel 3 
 H 4 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 H 8 4 

 

 A 

  H V B 10 9 

  A 9 

  A 7 6 5 3 

 
 Tot slot een leuk speelplan. 

 
Je mag 4 spelen; west komt uit met H. Hoe probeer je je contract te 

maken? 

 
Omdat veel ervaren happers er ook mee de boot ingaan geef ik een 

overpeinzing. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

 H 4 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 H 8 4 

 
 A 

  H V B 10 9 

  A 9 

  A 7 6 5 3 

 

 Tot slot een leuk speelplan. 
 

Je mag 4 spelen; west komt uit met H. Hoe probeer je je contract te 

maken? 

 
Je speelt een troefcontract. Dat betekent dat je begint met het tellen van je 

mogelijke verliesslagen. En dat gaat meestal het gemakkelijkst vanuit de 

hand met de meeste troefkaarten. In dit spel de zuidhand. 
 

 In schoppen tellen we - met alleen A - geen verliesslag. 

 In harten geven we beslist troefaas af. 

 In ruiten tellen we 9 als een verliezer. 

 En in klaveren? Zullen we beslist de derde klaverenslag afstaan. Na onze 

A en H heeft oost of west de hoogste kaart van het klaverenrestant. 

 

We komen dus aan drie verliesslagen. Na deze vaststelling gaan veel spelers 
in de fout. Het contract is immers ‘dicht’…  

 
Bedenk echter dat als de concurrentie 4 precies maakt, en jij 4+1 noteert, 

je een dikke top scoort. 
 

Dus zoeken we ook na deze geruststellende ‘vlootschouw’ naar listen en  
bedrog om verliesslagen te voorkomen. Vaak schuilen die als het om een 

troefcontract gaat in bijkleuren van ongelijke lengte.  
 

Zoom even in op de schoppenkleur. En op de ruitenverliezer die OW beslist 

zullen (willen) maken zodra ze weer aan slag zijn… 
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Spel 3  Speelplan 
 

 H 4 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 H 8 4 

 
 A 

  H V B 10 9 

  A 9 

  A 7 6 5 3 

 

 Tot slot een leuk speelplan. 
 

Je mag 4 spelen; west komt uit met H. Hoe probeer je je contract te 

maken? 

 
Neem de uitkomst met A. Speel dan A en 3 naar H. Dan H waarop je 

zuids 9 opruimt! 

Nu pas is het tijd op troef te spelen! OW mogen hun feestje vieren met A, 

maar dat verlengen met een ruitenslag kunnen ze vergeten!  
 

Je geeft dus alleen A af en een klaverenslag. Goed voor een (gedeelde) top! 

 

Voor de meer ervaren spelers 
 
Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid 
 1  2  pas  2SA 

 pas  3SA  pas  pas 
 pas 

  
  H B 

  3 2 

  4 3 2 

  H V B 10 9 8 

 

  V 10 2 

  A H 5 4 

  H V B 10 5 

  2 

 
Tegen jouw 3SA start west met 3; op dummy’s B speelt oost een lage 

schoppen bij. Hoe probeer je dit contract te maken? 

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

West  Noord Oost  Zuid 
 1  2  pas  2SA 

 pas  3SA  pas  pas 
 pas 

  
  H B 

  3 2 

  4 3 2 

  H V B 10 9 8 

 

  V 10 2 

  A H 5 4 

  H V B 10 5 

  2 

 
Tegen jouw 3SA start west met 3; op dummy’s B speelt oost een lage 

schoppen bij. Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Ik schreef duidelijk mínder gevorderde spelers! Dus moven als je al ruim twee 

jaar speelt!  
 

Een speelplan voor een troefcontract beginnen we met het tellen van 
verliesslagen.  

De opbouw van een SA-speelplan begint een stuk positiever: we tellen 
allereerst onze vaste slagen. Dat zijn de slagen die we achter elkaar, zonder 

dat de tegenstanders aan slag komen, in onze zak kunnen steken.  
 

Onze vaste slagen zijn snel geteld: slechts twee: AH. 

Dat maakt de tweede bouwsteen van ons bouwplan zeker niet onbelangrijk!  

Het zoeken naar te ontwikkelen slagen! En daar staat dit spel bol van! 

 
In de klaverenkleur tellen we liefst vijf te ontwikkelen slagen; alleen A 

geven we af. 
 

In de ruitenkleur mogen we rekenen op vier te ontwikkelen slagen; alleen 
als de ontbrekende ruitens 5-0 zitten lukt dat niet; maar die kans is te gering 

om mee te laten wegen. 
 

Het meest aantrekkelijk lijkt dus om de klaverenkleur aan te spelen. Maar… 
daar zit een groot probleem aan: we hebben in zuid maar één klaverenkaart 

waardoor we maar één keer klaveren kunnen spelen . Na A zijn de 

resterende klaveren voor ons onbereikbaar. 

 
Dan maar meteen op de ruitens afgaan? Dat lijkt de enige weg, maar dan 

stevenen we af op 3SA-1 (vier ruiten-, twee harten- en twee 

schoppenslagen). Dus zullen we ons moeten verlagen tot list en bedrog… 
Eén tip: West weet niet dat we maar één klaverenkaart hebben.  
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Spel 1  Speelplan 
 

West  Noord Oost  Zuid 
 1  2  pas  2SA 

 pas  3SA  pas  pas 
 pas 

  
  H B 

  3 2 

  4 3 2 

  H V B 10 9 8 

 

  V 10 2 

  A H 5 4 

  H V B 10 5 

  2 

 
Tegen jouw 3SA start west met 3; op dummy’s B speelt oost een lage 

schoppen bij. Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Neem B over met V en speel 2 voor. 

 
West opende 1 en heeft dus zeer waarschijnlijk de drie ontbrekende azen. 

Hij weet niets van jouw mooie 5-kaart ruiten en verwacht daardoor dat je 
moet leven van dummy’s lange klaverenkleur.  

Als je twee klaveren hebt, doet west het verkeerd door meteen A te leggen. 

Want zodra jij weer aan slag komt maak je vervolgens alle klaveren, denkt 

west… En dat moet je hem vooral laten denken! 
 

Duiken OW deze slag, dan laat je de klaveren voor wat die zijn en val je de 
ruitenkleur aan. OW mogen A maken, en A, maar daarna maak jij 

probleemloos jouw 3SA. Die ene klaverenslag was jouw noodzakelijke 9e 
slag! 

 
AvG: 

Je kunt natuurlijk de klaveren ook vanuit noord spelen, want een goede 
west zal beslist niet de eerste klaverenslag met het aas nemen, 

bevreesd als hij is dat je nog een tweede klaveren hebt. 

 
Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1   A V 10 8 6 

pas  1SA  pas  ??   6 5 

         V B 10 9 

         A V 

 

Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt met deze zuidhand? 
 

Ik geef geen overpeinzing… 
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Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1   A V 10 8 6 

pas  1SA  pas  2   6 5 

         V B 10 9 

         A V 

 
Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt met deze zuidhand? 

 
Het begint met de kracht die noord belooft met 1SA. Dat moet wel sterker 

zijn dan 1SA na een normale opening van zuid. Met een normale opening 
belooft zuid minstens 12 punten. Een volgbod kan al op een puntje of 8!  

Noord  belooft daarom met zijn 1SA na partners volgbod zo’n 9-12 punten! 
Vraag even aan jouw partner wat hij daarvan verwacht. En… wat dacht je zelf 

voordat je aan dit spel begon? 
 

Als we het eens zijn over de kracht van 1SA, wordt het 2-bod van zuid ook 

wat duidelijker. De kleur van de tegenpartij vertelt maar één ding: partner 
volgens mij hebben we genoeg kracht voor de manche; ik weet alleen de 

speelsoort nog niet. Vertel! 
 

Het is het leukst als noord opvang heeft in harten. Dan biedt hij 2SA wat jij 
dan uiteraard verhoogt naar 3SA. Down gaan kun je niet, je bent immers 

dummy . Biedt partner 2… dan maak je er 4 van.  

Bedenk wel dat noord dit 2-bod moet alerteren. 
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Lezers 
Mailen 

 
 

 
In één adem… 

Ik ben het niet eens met onze clubarbiter! 
 

Ik ben leider, ben aan slag en speel 8 voor. 

Dummy heeft B en 3 op tafel liggen. 

 
Terwijl ik mijn linkertegenstander een kaart zie pakken zeg ik 

‘Hartendr oh nee, hartenboer’. In één adem! Omdat ik tijdens het 

uitspreken 10 zag verschijnen. 

 

Mijn rechtertegenstander had nog geen kaart gelegd. 
 

Van de arbiter moest ik echter hartendrie spelen! 
 

Ik zou het heel fijn vinden als je onze arbiter tot de orde roept. 

 

Antwoord 
Zelfs als de leider de aanduiding niet afmaakt, en in één adem corrigeert, geldt 

hartendrie als gespeeld. 

 
Eén uitzondering: als je de arbiter ervan kunt overtuigen dat je geen moment 

hartendrie had willen spelen, én dat ook een onzinnige speelwijze zou zijn, mag de 
arbiter correctie toestaan.  

 
In deze zaak heeft jullie arbiter recht op een groot compliment. Want op het 

moment dat jij ‘Hartendr’ zei, wilde je ook echt hartendrie spelen.  
 

Leerpunt: wacht rustig tot je echt aan de beurt bent… 
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Om dit misverstand voor heel lange tijd op te heffen! 

In de arbitreerwijzer staat onder andere beschreven hoe om te gaan met 

situaties inzake het bijspelen in de dummy. 
 

Op een clubavond gaf de leider aan de dummy de opdracht : 
 

"Doe maar klaveren, oh nee, schoppenaas..." 
 

Beide kleuren waren ruim aanwezig in de dummy, waarop ik vriendelijk 

verzocht of er klaveren gespeeld kon worden. 
Leider werd ontzettend boos, heel jammer natuurlijk, waarop ik 

voorstelde om de arbiter het te laten oplossen. 
Leider gooide boos zijn kaarten op tafel en snauwde me nog iets toe. 

De dienstdoende arbiter gaf vervolgens aan dat de wijziging geoorloofd 
was en dus werd schoppenaas gespeeld. 

 
Na afloop van de avond heb ik aan de hand van de arbitreerwijzer de 

arbiter uitgelegd, waarom ik meende dat er een klaveren gespeeld had 
moeten worden. 

Commentaar van de arbiter was, dat de intentie was om schoppenaas te 
spelen en als dat in een adem rechtgezet wordt, dat toegestaan is. 

 
Graag verneem ik van je of het oordeel van de arbiter juist is. 

 

Overigens heeft de betreffende speler de week daarop netjes 
zijn excuses aangeboden voor zijn boze gedrag. 

 
Antwoord 

Allereerst verbaast het mij zeer dat de arbiter de betreffende leider geen preek gaf 
over artikel 74A. Daarin staat dat een hoffelijke houding verplicht is! Deze speler 

maakte met het neergooien van zijn kaarten en een tafelgenoot toesnauwen een 
zware overtreding waarbij zijn eerdere fout volledig in het niet valt! 

 

En ik leer heel graag iets bij. 
Van de arbiter verneem ik heel graag waar in de spelregels staat dat een 

aanduiding van een door dummy te spelen kaart in één adem mag worden 
gewijzigd.  

Dat moet dan soms namelijk een heel lange adem zijn, want het enige wat ík kan 
vinden is dat áls de arbiter ervan overtuigd is dat de aangeduide kaart geen 

moment kan zijn overwogen, dus heel onzinnig is om te spelen, die vergissing mag 
worden gecorrigeerd zolang de leider zelf niet heeft (bij) gespeeld… 

 
Ik wacht met spanning op zijn antwoord. Ook waarom de leider niet is 

aangesproken op zijn onhoffelijk gedrag. 
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Doe maar een troefje… 

Leider tegen dummy: “Doe maar een troefje.” 

Maar de linkertegenstander, ik, had nog geen kaart gespeeld 
Op het moment van zeggen naar dummy “doe maar een troefje“, troeft 

linkertegenstander. En meldt leider: “Doe maar een hoge troef.” 
De troeven in dummy zijn zowel hoog als laag aanwezig. 

Wat moet ik met zo iets??? 

 
Antwoord 

Je kunt maar één ding doen. Vragen of de arbiter hier even naar kijkt. Niet om 
lastig te doen, alleen maar om de kennis van de arbiter op peil te houden. 

 
En stel dat ik dan toevallig die arbiter ben… 

Ik proef niets van een absoluut onbedoelde aanduiding. 
Wel iets van nonchalance, wat - volgens de spelregels - tegen de normen van 

fatsoen is. 
Ondanks dat die aanduiding voor de beurt is, is wat mij betreft die lage troefkaart 

gespeeld… Want als de leider tegen de dummy zegt: ‘Een troefje’, is daarmee de 

laagste troef gespeeld! 

 

Met deze drie vragen, die ik net als alle vragen gewoon behandel in volgorde van 
binnenkomst, mogen we toch wel aannemen dat het héél lang duurt voordat we 

over dit onderdeel weer een vraag ontvangen… 
 

Ontvangen dankwoord 

Beste Rob, 

 
Je vraag en vooral de reacties zijn voor mij heel nuttig en toepasbaar gebleken. 

Mijn schoonzus weet sinds kort dat ze een agressieve hersentumor heeft. Haar 

vooruitzicht is drie maanden tot drie jaar, en dan dichter bij de drie maanden. 
Ik heb een lieve ouderwetse broer, waar ik zelden mee bel voor een prietpraatje. 

Uit de reacties bleek dat aandacht wel degelijk op prijs gesteld wordt. Nu bel ik 
hem elke week. Anders had ik dit meer aan hen overgelaten. Ook de reacties over 

concrete hulp aanbieden heb ik onthouden. 
 

Je wilt er graag zijn voor een ander, maar weet niet altijd hoe. Je wilt ook niet te 
veel zijn, of een ander belasten. Ik kan me voorstellen dat je meer van dit soort 

mailtjes krijgt. Dank aan degenen die op jouw vraag zo openhartig hebben 
gereageerd. 
 

Ik ontving zelfs opvallend veel dankwoorden voor die Opinieaflevering. De meeste 

schrijvers dankten mij, omdat ik de ervaringdeskundigen zelf om raad vroeg. Die 

vraag stellen is echter geen kunst. Het grootste compliment en woord van dank 
komt inderdaad degenen toe die mij konden en wilden schrijven wat bepaald 

gedrag, of het ontbreken daarvan, met hen deed. 
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Ontvangen tip 

Deze mail kreeg ik binnen van onze voorzitter: 

Beste bridgevrienden, 

 
Onze mooie sport heeft een hele duidelijke regel. 

Deze houdt in dat je aan je tegenspelers eerlijk en open aangeeft hoe je systeem 
van bieden én spelen is. 

Afgelopen dinsdag viel me het volgende op: 
Op een gegeven moment werd er met 4♣ azen gevraagd. 

Op het antwoord van 4♦ werd gevraagd wat dat betekende. 

De eerste reactie was dat ze dat niet hoefde te vertellen. 
Daarop aangegeven dat je conventies bekend moet maken. 

Na wat heen en weer praten werd aangegeven dat dit “gewoon” was. 
Omdat er nogal wat conventies zijn bij het antwoord op azen vragen bestaan 

werd om verder toelichting gevraagd. 
 

Ik weet dat er vorig jaar enkele leden hun lidmaatschap hebben opgezegd om 
dat verschillende malen tegen paren speelden die hun systeem niet kenbaar 

wilden maken. 
 

Verder is me opgevallen dat er enkele paren zijn die tijdens het bieden iets tegen 

hun partner zeggen, zoals “je begrijpt wel wat ik bedoel”. 
Achteraf blijkt dat het een niet voor de handliggende afspraak (conventies) is. 

 
Ik zou graag met jullie van gedachte wisselen hoe we hier mee omgaan. 

Openheid is een van de pijlers van onze mooie sport. 
We moeten m.i. voorkomen dat gedrag als hierboven geschetst (en dat zijn maar 

voorbeelden) tot onvrede onder onze leden aanleiding kan geven, en mogelijk tot 
verloop. 

 
Jullie voorzitter 

 

Wat moeten wij hiermee aan? 
 

Wij zijn maar een gezelschapsclub; een systeemkaart wil men niet. 

 

Antwoord 
Deze uitnodiging komt bijzonder sterk op mij over! 

 
Ook op een club met het label ‘gezelligheidsclub’ is het voor tegenstanders 

bijzonder aangenaam om te weten wat met een bepaalde bieding wordt verteld. 

Geheime afspraken zijn immers verboden, en daar is sprake van als geen uitleg 
wordt gegeven. Vooral op een club waar gezelligheid extra hoog in het vaandel 

staat, zullen de leden elke vorm van ongemak voor hun tafelgenoten graag 
voorkomen en daarom na elke hartelijke begroeting hun overzichtelijke 

systeemkaart spontaan overhandigen en elke vraag om een toelichting aanwenden 
om de aimabele kant van hun attitude te etaleren. 
 

 


