
1 

 

 

Nummer 509, 4 april 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. Geef bij een overmaking je 

voornaam in de omschrijving. Dan weet ik wie ik kan bedanken en kan laten 
meeloten!!! 

Opgelet! Vermeld in de omschrijving ook je voornaam!  
Ik weet anders niet wie ik moet bedanken en mee moet laten loten! 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 

Slagen creëren 
 
Spel 1 ♣ H 2 

 
 
  ♣ 4 3 

 

Stel dat je in 3SA zit. In de andere kleuren tel je maar acht slagen. Om je 
contract te kunnen maken heb je een klaverenslag nodig. Waar moet ♣A 

zitten om ♣H te kunnen maken, en hoe moet je de klaveren spelen om ♣H 

dan te kunnen maken? 
     Ik geef… géén overpeinzing . 



2 

 

Spel 1  Aanpak 
 
  ♣ H 2       ♣ H 2 

 
 ♣ …   ♣ A 6…            ♣ A…    ♣… 

 
  ♣ 4 3       ♣ 4 3 

 

Stel dat je in 3SA zit. In de andere kleuren tel je maar acht slagen. Om je 
contract te kunnen maken heb je een klaverenslag nodig. Waar moet ♣A 

zitten om ♣H te kunnen maken, en hoe moet je de klaveren spelen om ♣H 

dan te kunnen maken? 
 
♣H zul je nooit maken als ♣A achter ♣H logeert. Behalve als deze bezitter van 

♣A met dat aas was uitgekomen.  

 
Maar zit ♣A vóór ♣H, dan is ♣H voor dat aas ongrijpbaar. Op voorwaarde dat 

leider zuid vanuit de zuidhand ♣3 durft voor te spelen en ♣H legt als west met 

een lagere klaverkaart bekent. 
 

 
Spel 2  

 Dummy noord 

   A 
  ♣ H 2 

  

 West    Oost 
  3     4 
 ♣ A 7    ♣ 6 5 

  

 Leider Zuid 
   2 
  ♣ 4 3 

 
a. Stel dat jij zuid zit en aan slag bent. Met welke kaart begin je dan?  

b. En welke kaart zou je spelen als je op de westzetel zit en aan slag zou zijn? 
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Spel 2  
 Dummy noord 

   A 
  ♣ H 2 

  

 West    Oost 
  3     4 
 ♣ A 7    ♣ 6 5 

  

 Leider Zuid 
   2 
  ♣ 4 3 

 
a. Stel dat jij zuid zit en aan slag bent. Met welke kaart begin je dan? 

b. En welke kaart zou je spelen als je op de westzetel zit en aan slag zou zijn? 
 

Als leider speel je in a ♣3 naar ♣H. West mag dan alleen maar kiezen in welke 

slag hij ♣A zal maken. Nu meteen, of in de laatste slag. Vooral voor onervaren 

spelers is dat best lastig als je weet dat je met klaveren van slag kunt gaan, en 

in ruiten meteen een zekere slag kunt maken. 
Als je echter voor de zekerheid kiest van A, krijg je daarbij de zekerheid van 

twee verliesslagen in klaveren als dubieus cadeau… 
 

En daarmee heb je meteen het antwoord op vraag b: als tegenspeler west pak 
je eveneens niet meteen de zekere slag van ♣A. Want dat zou dan ook gelijk je 

laatste slag zijn. Nee, je ‘gunt’ dummy noord het maken van A, om daarna het 

zalige gevoel van de gevenden te ondergaan. Na A kan de leider niets anders 

doen dan jou twee klaverenslagen laten maken. 
 

Spel 3  
   B 3 2 

   V B 2 

   4 3 2 
  ♣ 5 4 3 2 

 
   A H 5 4 

   A H 5 4 

   A H 
  ♣ V B 9 

 

Je speelt 3SA; west start met V. 

Hoe probeer je je contract te maken? 

 
 Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

   B 3 2 

   V B 2 

   4 3 2 
  ♣ 5 4 3 2 

 

   A H 5 4 

   A H 5 4 

   A H 
  ♣ V B 9 

 
Je speelt 3SA; west start met V. 

Hoe probeer je je contract te maken? 
 

Een SA-contract, dus begon je met het tellen van je vaste slagen. De slagen 
dus die je achter elkaar zou kunnen maken, zonder van slag te hoeven. 

 
Ik tel er acht:  

A en H,  

V, B, A en H, 

A en H,  

en daarmee is de vaste slagenkoek op. 

 
Nu op zoek naar de negende slag. De meest aantrekkelijke kleur daarvoor is 

de schoppenkleur. Als de ontbrekende zes schoppens 3-3 zitten, kunnen we 
het niet verkeerd doen: we maken dan altijd AH én de vierde schoppenslag. 

Helaas is de kans op dat 3-3-zitsel lagen dan 50%. Dat maakt het extra 

aantrekkelijk om niet alleen te ‘gokken’ op de schoppens 3-3. Wat kunnen we 
nog meer proberen, als we daarbij denken aan de eerste twee spellen van 

deze Training??? 
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Spel 3  Overpeinzing 
 

   B 3 2 

   V B 2 

   4 3 2 
  ♣ 5 4 3 2 

 

   A H 5 4 

   A H 5 4 

   A H 
  ♣ V B 9 

 
Je speelt 3SA; west start met V. 

Hoe probeer je je contract te maken? 
 

Sla, na de eerste slag te hebben genomen met A, A (V zal maar ergens 

sec zitten ). En na A speel je 4 naar B; je hoopt dat west V heeft. In 

dat geval maak je altijd B. Of nu, als west een lage schoppen bijspeelt, of 

later, als west nu V bijspeelt. En als oost V heeft? Dan heb je pech, maar 

dan wél nog steeds met de kans op de schoppens 3-3!  
 

Merk op dat je in ieder geval NIET naar noord moet oversteken om B voor te 

spelen. Met deze snit op V kun je namelijk nooit een extra schoppenslag 

maken. Kijk mee: 
 

 Je laat dummy B voorspelen… 

 

    B 3 2 

  V 10 9 8    7 6 

    A H 5 4 

 

… oost 7, jij 4, west wint met V! Jij maakt alleen AH. Kunst, hoor ik 

ergens besmuikt mompelen: V zit immers verkeerd. 

 

 
 OK, we spelen opnieuw B voor… 

 
    B 3 2 

  7 6     V 10 9 8 

    A H 5 4 

 
Je ‘boft’, V zit gunstig, oost legt V, jij H. Slag voor jou en V gevangen. 

En verder? Ook nu maak je alleen nog maar H, eveneens twee 

schoppenslag, ondanks dat V nu goed zat… 

 
Passen we de goede speelwijze toe: A; 4 naar B, dan maken we in het 

eerste figuur wél B. In het tweede figuur zijn we ook met deze speelwijze 

kansloos. En met het voorspelen van B altijd… 

 



6 

 

Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1   
 

Biedverloop West gever - Allen kwetsbaar 
  

West  Noord Oost  Zuid 
 1♣  1  1  pas 

 2  pas  4  pas 

 pas  pas   

 
 

    Partner noord 
 

 Dummy west    Leider oost 

  8 7 6 2  

  A V   

  9 8 7      
 ♣ A V 10 6  

    Jouw zuidhand 

     H 10 5 

     7 6 5 

     H 4 
    ♣ B 9 7 5 3 

 

Oost is dus leider in 4 en jij mag uitkomen.  

Je start (uiteraard) in partners geboden kleur: H.  

Jouw 4 is voor partner noords A, de leider bekende met 2 en 3. 

 
Dan speelt noord V; de leider troeft met B. 

 
Hoe ga jij hiermee om? 

a. Ik troef over met H en speel harten na. 

b. Ik troef over met H en speel troef (schoppen) na. 

c. Ik troef en speel klaveren na. 
d. Ik troef niet over. 

 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

Biedverloop West gever - Allen kwetsbaar 
  

West  Noord Oost  Zuid 
 1♣  1  1  pas 

 2  pas  4  pas 

 pas  pas   

 
  

We spelen dus 4 tegen, maakten met partner al twee ruitenslagen, en de 

leider troeft partners derde ruiten met B. 

 
Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken wat de leider aan 

schoppenkaarten kan hebben. We zoomen in op de schoppenkleur. 
 

    Partner 

     9   Leider 

  8 7 6 2      A V B 4 3 

  
     H 10 5 

  
Kijk alleen naar het aantal schoppenslagen dat je zult maken als je overtroeft 

met H, en hoeveel schoppenslagen je maakt als je niet zou overtroeven…  
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Spel 1  Juiste tegenspel 
 

Biedverloop West gever - Allen kwetsbaar 
  

West  Noord Oost  Zuid 
 1♣  1  1  pas 

 2  pas  4  pas 

 pas  pas   

 
   9 

   B 10 9 8 

   A V B 10 6 5 
  ♣ 4 2 

 Dummy west    Leider oost 

  8 7 6 2      A V B 4 3 

  A V       H 4 3 2 

  9 8 7       3 2 
 ♣ A V 10 6     ♣ H 8 

    Jouw zuidhand 

     H 10 5 

     7 6 5 

     H 4 
    ♣ B 9 7 5 3 

 

Oost is dus leider in 4 en jij mag uitkomen.  

Je start (uiteraard) in partners geboden kleur: H.  

Jouw 4 is voor partner noords A, de leider bekende met 2 en 3. 

 
Dan speelt noord V; de leider troeft met B. 

 
Hoe ga jij hiermee om? 

a. Ik troef over met H en speel harten na. 

b. Ik troef over met H en speel troef (schoppen) na. 

c. Ik troef en speel klaveren na. 
d. Ik troef niet over. 

 
 Alleen antwoord d is goed; beslist niet overtroeven! 

 
De leider houdt dan  A V 4 3 over, waar jij met  H 10 5 achter zit; altijd 

goed voor twee schoppenslagen; dus 4-1! 

 

Troef je echter over, heel menselijk trouwens, dan kan de leider daarna 
zonder enig probleem met zijn AV jouw 105 ophalen; als je overtroeft 

maak je dus slechts één schoppenslag! 
 

AvG: Als je naast een zekere troefslag nog een hoge middenkaart hebt, 

bekijk dan secuur het troefzitsel om na te gaan of je door niet over te 
troeven mogelijk een tweede troefslag kunt maken. 
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Spel 2 
  5 4 3 2 

  7 6 

  H B 10 2 
 ♣ H 3 2 

 
  A 

  A H V B 10 9 8 5 

  3 
 ♣ A 5 4 

 

Nadat oost opende met 1 kwam jij uiteindelijk terecht in het respectabele 

contract van 6. 

 West start met 4, oost 2. 

 Hoe probeer je je contract te maken? 

  
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 2  Overpeinzing voor de minder ervaren spelers 
 

  5 4 3 2 

  7 6 

  H B 10 2 
 ♣ H 3 2 

 

  A 

  A H V B 10 9 8 5 

  3 
 ♣ A 5 4 

 
Nadat oost opende met 1 kwam jij uiteindelijk terecht in het respectabele 

contract van 6. 

 West start met 4, oost 2. 

 Hoe probeer je je contract te maken? 
 

Voordat je verder leest geef ik graag even een groot compliment! Een compliment 
voor je vechtlust om het moois van de speeltechniek te begrijpen! 

 
We spelen een troefcontract; dus tellen we eerst de verliesslagen. 

Vanuit de hand met de meeste troeven is deze vlootschouw het 
overzichtelijkst, dus tellen we vanuit de zuidhand: één ruiten- en één 

klaverenverliezer.  
Waarom één klaverenverliezer?  
Tegenover zuids ♣A54 hebben we in dummy ♣H32. ♣H kan maar één van de 

zuidelijke junioren opvangen, dus geven we een klaverenslag af, als we geen 

kunstgreep vinden om dat te voorkomen… 
 

Hoe je het ook wendt of keert, de ruitenverliezer staat vast. We moeten dus 
al onze energie inzetten op het voorkomen van de klaverenverliezer. Hoe 

flikken we dat kunstje. Wat weten we? Dat oost opende met 1. Oost heeft 

dus zéér waarschijnlijk AV. 

 
In noord is maar één kleur waarop we de klaverenverliezer kunnen opruimen; 

inderdaad, de ruitenkleur! Wetend dat oost AVxxx heeft, zouden we ruiten 

kunnen spelen naar B, voor oosts V. Als we daarna vanuit noord H 

voorspelen, en oost duikt, ruimen we de klaverenverliezer op. En als oost A 

legt? Dan troeven we om nog een keer naar noord over te steken; op 10 

kan dan alsnog een klavertje weg! 
 

Tot zover deze overpeinzing… 
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Spel 2 
  5 4 3 2 

  7 6 

  H B 10 2 
 ♣ H 3 2 

 
  A 

  A H V B 10 9 8 5 

  3 
 ♣ A 5 4 

 

Nadat oost opende met 1 kwam jij uiteindelijk terecht in het respectabele 

contract van 6. 

 West start met 4, oost 2. 

 Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Neem de uitkomst met een hóge harten. Minstens 8. 

Dan 3 naar B, voor oosts V. Zodra je weer aan slag bent, naar noord met 
de zuinig bewaarde 5 (!) en H voor. Dekt oost met A, dan troef, naar ♣H 

en op 10 de klaverenverliezer de deur uit! 
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Lezers Mailen 

Ongebruikelijk of verboden? 

Gisterenavond op de club spelen wij NZ. 
 

  (partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  2 (met een 7-kaart) 

3  pas  3 

 
Ik riep de arbiter, waarop deze zei:: "Dit is niet gebruikelijk doch mag 

wel." 
 

Volgens mij vervallen alle conventies na een tussenbod. Graag jouw 
antwoord hierop. 

 

Antwoord 
Het is een algemeen advies om na een tussenbieding conventies al Stayman 

en Transfers te laten vervallen. Een verbod is dit zeker niet. Spelers die liever 
deze afspraken - ook na een tussenbieding of doublet - handhaven zijn daar 

helemaal vrij in. Vermeld dan op je systeemkaart: ‘Na een tussenbieding 
blijven conventies van kracht’. 

 
Maar… zowel het 3-bod als het 3-bod moeten, net als transfers zonder 

tussenbieding, wél worden gealerteerd.  
 
De weg naar groot slem? 

Hoe zou jij deze handen bieden? 
 

Noordhand  Bieding 

 A H 9 8 4  Noord Zuid 

 4   1  2 

 A 6 5 3  3  3SA 

 A B 5  Groot slem gehaald 

  
Zuidhand   

 7 

 A H V 7 5 

 H V 8 

 H 10 7 6 

  
Vraag: 

Is slem uit te bieden voor een beginnende clubbridger? 
 

De  zaten 3-3 bij de tegenstanders en V kon eruit gesneden worden. 
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Antwoord 
7SA is een hachelijke onderneming. 6SA heeft wel kansen, maar is zeker niet 

waterdicht. 
De handen tellen 10 vaste slagen.  

 Daar komt één slag bij als de ruitens 3-3 zitten. Dat is echter een kans 
van slechts 35½%. 

 Voor de twaalfde en dertien slag moet je twee extra klaverenslagen 
maken. Alleen ♣V op de goede plek is niet genoeg. Zij zal geduldig 

wachten tot ♣10 of ♣B wordt voorgespeeld.  

Conclusie: 6SA heeft redelijke kansen, 7SA is voor waaghalzen. 
 

De biedserie zou kunnen zijn: 
 Noord Zuid 

 1  2 

 3  4SA (vraagt azen) 
 5♣ (0 of 3) 6SA 

Van belang is de wetenschap dat noords 3, nieuwe kleur op 3-hoogte,  

mancheforcing is. Met minimale openingskracht had noord 2SA moeten 

bieden. Ja, en omdat zuid veel meer heeft dan de eerder aangegeven 10+, en 

de mooie hartenserie, is een slempoging zeker verantwoord. 
 
Wie heeft gelijk: partner of ik? 

West gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

1  pas  3  pas 

pas  pas 

 
Kaarten van West: 

 A B 10 7 

 10 

 V 10 9 8 5 
♣ H V 9 

 

Wat belooft oost met zijn 3-bieding? 

Mag/moet West passen? 

 
Ik weet niet meer precies de kaarten van Oost, hij had wel 14 punten en 

A B. 

 

Reactie van Oost: West kan kiezen tussen 3SA of 4 Harten. 

 
Antwoord 

Als oost een sterke 6-kaart harten heeft en openingskracht, ligt een directe sprong 
van 2 voor de hand. 

 
De 3-sprong na het 1-rebid is voor mij niet mancheforcing. Alleen inviterend 

voor 4 met enige aansluiting in de hartenkleur. 
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Als oost niet wil eindigen onder de manche is zijn juiste reactie op 1: 2! Vierde 

kleur. Dat is mancheforcing en vraagt partner om nadere informatie. Daarop kan 
west met hartens mee de hartenkleur steunen. En met deze gegeven hand parkeert 

hij in 3SA. 
 

En op de vraag: ‘Wat belooft oost met zijn 3-bieding?’ is het antwoord: een 

inviterende hand met 6-kaart harten en 10/11 punten. 

Mag/moet West passen? 
Antwoord: ja. 

Wie heeft gelijk: partner of ik? 
West heeft gelijk. 

 
 


