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Nummer 510, 11 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!!! 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 

Spel 1  H V B 10 

  2 

  V 7 6 4 
 ♣ 5 4 3 2 

 

 
  - 

 A H 4 3 

 A H 9 2 
♣ A 9 8 7 6 

Tegen jouw 3SA start west met V. Hoe probeer je je slag te slaan? 

 
 Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

   H V B 10 

  2 

  V 7 6 4 
 ♣ 5 4 3 2 

 

 
  - 

 A H 4 3 

 A H 9 2 
♣ A 9 8 7 6 

 

Tegen jouw 3SA start west met V. Hoe probeer je je slag te slaan? 

 

Een SA-contract, dus beginnen we met het tellen van de vaste slagen.  
Dat zijn er zes: AH, AHV en ♣A.  

 
De tweede stap is het zoeken naar extra slagen. En die vinden we.  

 Drie in de schoppenkleur, mits we twee keer kunnen oversteken naar 
noord (de eerste keer om schoppen te spelen tot A zijn punt maakt, de 

tweede keer om de resterende schoppens in slagen om te zetten).  
 Eén in de ruitens; als de ontbrekende ruitens 3-2 zitten (gelukkig de 

grootste kans). 
 Drie in klaveren; als de vier ontbrekende klaveren 2-2 zitten (niet de 

grootste kans). 

 
Door de hartenaanval houden we nog maar één opvang over in harten. We 

mogen dus één keer van slag. Voordat OW dan wéér aan slag komen, moeten 
wij onze negen slagen op het droge hebben. We moeten daarom kiezen voor 

de grootste kans op drie extra slagen. Op het ontwikkelen dus van de 
schoppenkleur…  

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we twee keer kunnen oversteken naar 
noord. Is dat niet mogelijk, dan is de klaverenkleur onze enige kans op 

succes. 
Nu jij!  
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Spel 1  Aanpak 
 

   H V B 10 

  2 

  V 7 6 4 
 ♣ 5 4 3 2 

 

 
  - 

 A H 4 3 

 A H 9 2 
♣ A 9 8 7 6 

 

Tegen jouw 3SA start west met V. Hoe probeer je je slag te slaan? 

 

Naam de uitkomst met A. Sla dan A en H.  

 

Als OW beide keren ruitens bekennen: 
steken we over met 9 (!) naar V en spelen we schoppen tot A ten 

tonele verschijnt. Zodra we weer aan slag komen, steken we over met 
2 naar 7 om de resterende schoppens te maken. Stel dat OW na A 

geen harten terugspelen maar klaveren, dan kun je één keer duiken. 
Zolang je H nog hebt, is het zeker niet verboden om cadeaus van de 

tegenspelers in ontvangst te nemen!  

Het is dus voor de communicatie cruciaal dat je 9 naar V speelt, en 

niet heel slaperig 2. 

Je moet dus heel alert op de kleintjes letten, net als die grootgrutter. 

 
Als OW niet beide keren ruiten bekennen: 

Dan kunnen we maar één keer naar noord oversteken, waardoor drie 
schoppenslagen niet mogelijk zijn. Na H speel je klaveren; ♣A kleine 

klaveren na, of eerst een kleine klaveren, om daarna - hopelijk - met 
♣A de laatste twee hoge klaveren te vangen, maakt geen verschil. 

 

Spel 2 
 

 H B 9 

 4 3 2 

 H V B 10 9 8 
♣ 2 

 
 A V 10 

 A H 6 5 

 - 
♣ A H 6 5 4 3 

Tegen jouw 6SA-contract start west met 8.  

Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Ik geef géén overpeinzing. 
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Spel 2  Aanpak 
 

 H B 9 

 4 3 2 

 H V B 10 9 8 
♣ 2 

 

 A V 10 

 A H 6 5 

 - 
♣ A H 6 5 4 3 

 
Tegen jouw 6SA-contract start west met 8.  

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
We tellen zeven vaste slagen: drie in schoppen, AH en ♣AH. 

Noords ruitenkaart moet goed zijn voor de noodzakelijke vijf extra slagen. We 

hoeven ook nu ‘alleen maar’ tweemaal in noord aan slag te komen. En dat 
lukt als we goed omgaan met de schoppenplaatjes. Als je de uitkomst neemt 

met H, zul je daar beslist V onder moeten ‘gooien’. En als je B laat 

leggen, speel je 10 bij. Je mag in de eerste slag ook 9 leggen, onder de 

uitdrukkelijke voorwaarde dat je de eerste slag dan maakt met A! Ook dan 

kun je twee keer in noord komen (V naar H en 10 naar B). Dus als oost 

klein legt, niet heel zuinig de 10 leggen! 
 

 

Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
  A B 2 

 
  H 9 4 3 

 
Je wilt zoveel mogelijk schoppenslagen maken. In de nevenkleuren heb je 

aan beide zijden voldoende entrees voor een optimale behandeling. 
Hoe behandel je deze schoppenkleur? 

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

  A B 2 

 

  H 9 4 3 

 

Je wilt zoveel mogelijk schoppenslagen maken. In de nevenkleuren heb je 
aan beide zijden voldoende entrees voor een optimale behandeling. 

Hoe behandel je deze schoppenkleur? 
 

Ter geruststelling: zelfs een groot deel van ervaren spelers zal kiezen voor 
een minder kansrijke behandeling, zó moeilijk kan het zijn om op grond van 

kansberekening de optimale aanpak te vinden. 
 

Wat meteen in het oog springt, is de mogelijke snit op V. Als deze donker 

gekleurde dame bij west zit, is het spelen vanuit zuid naar B al goed voor 

een extra slag. 

 
Nu zijn er spelers die, vóór de snit op V, H slaan en dán pas snijden. 

Omdat ze met H zonder extra kosten V-sec bij oost kunnen vangen. 

Klinkt best redelijk. Er is echter ook een ander kamp. Daarin wordt gefluisterd 

dat de kans op V-sec bij oost veel kleiner is dan ‘schoppenvrouw-tweede’ 

(Vx) bij west. Die zijn daarom voor metéén snijden op V. 

 
Welk kamp trekt jou het meest aan? 
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Spel 1  De kansrijkste aanpak 
 

  A B 2 

 

  H 9 4 3 

 

Je wilt zoveel mogelijk schoppenslagen maken. In de nevenkleuren heb je 
aan beide zijden voldoende entrees voor een optimale behandeling. 

Hoe behandel je deze schoppenkleur? 
 

Het kansrijkst is om vanuit zuid 3 naar B te spelen, dus meteen snijden op V. 

Als B houdt, sla je A! 

 

  
 A B 2 

 
 10 8 7 6 5   V 

 
  H 9 4 3 

 

Alleen met deze verdeling vang je V 

door te beginnen met H. De kans op 

een 5-1-verdeling is echter klein, en de 
kans dat V dan juist op die ene 

schoppenplaats zit in plaats van op één 
van de vier schoppenzetels van west is 

nóg kleiner. Bovendien maak je maar 
drie schoppenslagen. 

 
    A B 2 

 

  V 5     10 8 7 6 

 

    H 9 4 3 

 

 
Deze verdeling komt veel vaker voor 

dan de vorige. Nu maakt de leider vier 

schoppenslagen.  
Na de snit op V, en A waaronder V 

valt, kun je over oost snijden op 10! 

 
    A B 2 

 
  V           10 8 7 6 5 

 
    H 9 4 3 

 

 
Net zo kansrijk als de eerste verdeling. 

Maar… door niet te beginnen met H, 

maak je nu ook vier slagen. Na A en 

B speel je 2 naar H 9.  
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Spel 2  Het juiste tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
 1  1  doublet pas 
 2♣  pas  3SA  pas 

 pas  pas 
 

  
   Partner noord  

 

 Dummy west  Leider oost 
  A B 8    

  9      

  A 9 5 4 3    
 ♣ H V 10 7    

 
   Jouw zuidhand 

    V 10 2  

    8 7 3 2 

    7 6  
   ♣ 9 8 4 2 

 
 Je speelt 3SA tegen. Je start in partners hartenkleur. 

 
 Partner wint de slag met B, de leider 4. 

 Partners terugkomst H neemt de leider met A. 

 

Dan speelt de leider 5, jij 2, voor wests B. Dan slaat de leider A, partner 

en de leider spelen een lage schoppen bij. 

 
 Welke schoppenkaart speel jij bij? 

 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing.
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Spel 2  Het juiste tegenspel  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
 1  1  doublet pas 
 2♣  pas  3SA  pas 

 pas  pas 
 

  
   Partner noord  

 

 Dummy west  Leider oost 
  A B 8    

  9      

  A 9 5 4 3    
 ♣ H V 10 7    

 
   Jouw zuidhand 

    V 10 2  

    8 7 3 2 

    7 6  
   ♣ 9 8 4 2 

 
 Je speelt 3SA tegen. Je start in partners hartenkleur. 

 
 Partner wint de slag met B, de leider 4. 

 Partners terugkomst H neemt de leider met A. 

 

Dan speelt de leider 5, jij 2, voor wests B. Dan slaat de leider A, partner 

en de leider spelen een lage schoppen bij. 

 
 Welke schoppenkaart speel jij bij? 

 
Allereerst moeten we ons even richten op de betekenis van oosts doublet. 

Gebruikelijk is namelijk dat in deze situatie het doublet precies een 4-kaart 
schoppen belooft. Vooral voor minder ervaren spelers is dat informatie die 

gemakkelijk onder water blijft. 
 

Nu je dit weet, weet je dus ook dat de leider een 4-kaart schoppen heeft, met 

H. En als diezelfde leider ook het vorige spel heeft gelezen, weet je ook wat 

hij van plan is… 
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Spel 2  Het juiste tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
 1  1  doublet pas 
 2♣  pas  3SA  pas 

 pas  pas 
 

    7 4 3 

    H V B 6 5 

    H V 2 
   ♣ B 3  

 
  A B 8    H 9 6 5 

  9      A 10 4 

  A 9 5 4 3    B 10 8 
 ♣ H V 10 7   ♣ A 6 5 

 
    V 10 2  

    8 7 3 2 

    7 6  
   ♣ 9 8 4 2 

 

Je speelt 3SA tegen. Je start in partners hartenkleur. 
 

 Partner wint de slag met B, de leider 4. 

 Partners terugkomst H neemt de leider met A. 

 
Dan speelt de leider 5, jij 2, voor wests B. Dan slaat de leider A, partner 

en de leider spelen een lage schoppen bij. 
 

 Welke schoppenkaart speel jij bij? 
 

Gooi V onder A! Dat kan je niets kosten, omdat V even hoog is als 10; 

B is immers al weg. Het voordeel van dit ‘schijnoffer’ is, dat de leider 

hoogstwaarschijnlijk zal verwachten dat jouw partner nog 10 x heeft. En 

daarom na A, 8 zal voorspelen om met 9 op 10 te snijden. 

 
Opgelet! Kijk bij het bijspelen van V niet extra slim; gewoon bijspelen zoals 

je een lage schoppen ook had bijgespeeld. Want… het spreekt vanzelf dat er 
bij de leider enige argwaan kan ontstaan als V onder A valt… Elke 

uitstraling van brille kan je dan fataal worden . 
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Lezers Mailen 

 
2- of 3SA? 

Hoi Rob, 

Ik heb een simpele vraag over 2/3 SA-herbieding. Ik heb hier wat over 
gelezen en vond dat heel duidelijk. Doch ik weet het niet meer. 

West Oost 
1 1 

West heeft 18-19 punten. Wanneer bied je 2SA en wanneer meteen 3SA? 

 

Mijn antwoord luidt: biedt meteen 3SA als jouw hand in waarde stijgt door de 
geboden kleur van je partner. 

 

 H V 2 

 4 3 

 A H 5 4 

 H V B 5 

Met deze hand zou ik braaf 2SA bieden in mijn tweede beurt. 
 

 H 10 3 

 V 3 

 A H 5 4 

 H V B 5 

En met deze 3SA, omdat V door het 1-bod daardoor in waarde stijgt. 

 

AvG: 
Ik bied eigenlijk altijd 2SA als ik 18/19 punten heb met een evenwichtige 

hand zonder steun voor partners (hoge) kleur. Waarom geen 3SA? Dat neemt 
nodeloos biedruimte weg op zoek naar het juiste contract. 
 

Honneur op honneur, mits? 

Op een gegeven moment werd ♣B voorgespeeld uit zuid, mijn partner 

west dekte met ♣H, terwijl ♣A in de dummy lag.  

Naast ♣H had mijn partner nog drie kleine klavertjes.  

 
Ik heb ergens gelezen, alleen weet ik niet meer waar, dat je alleen 

honneur op honneur legt als je daarmee een eigen 9 of 10 hoog maakt. 

Zo niet, dan kun je beter in dit geval je heer bewaren voor een mogelijk 
te maken slag. Mijn partner, tevens levensgezel houdt echter vol, dat 

honneur op honneur nu eenmaal zo geleerd is. O Salomon, vel uw 
oordeel. 

 
Antwoord 

Honneur op honneur is een vuistregel. En vuistregels kennen in ons 
grenzeloze spel veel uitzonderingen… 
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Meest duidelijke situatie is A-sec in dummy. Dan leg je zéker geen honneur 

op honneur! 
 

Een andere belangrijke regel om even te wachten met het leggen van H is, 

als de leider een dubbele honneur zou hebben. In jullie spel dus VB. 

Kijk mee. 
   Dummy 

    A 3 2 

 

 West      
  H 7 6 5 

 
   Leider 

   Speelt B voor. Moet west wel of niet dekken? 

 

 

 
   Dummy 

    A 3 2 

 

 West    Oost   
  H 7 6 5    10 8 4 

 
   Leider 

    V B 9 

 

Als de leider B speelt - en west meteen H legt - maakt de leider drie 

klaverenslagen. Na H met A te hebben genomen, speelt de leider met 

succes vanuit dummy naar 9. 

 

Als west B echter duikt - en B de slag dus maakt - kan de leider maar 

twee klaverenslagen maken. Vervolgt de leider met de tweede honneur, V, 

dan legt west wél H. Dummy mag die slag maken, maar oosts 10 is nu 

hoog. 

 
Als de leider was begonnen met V, weet west niet of de leider ook B heeft. 

Maar nu de leider B speelt, zijn er twee mogelijkheden. Of de leider heeft 

ook V, die wacht je dan graag op. Of de leider heeft die niet, in dat geval zal 

partner oost zich graag over B ontfermen.  

 

Met andere woorden: B beslist niet dekken! Het wordt helemaal dramatisch 

als je wel dekt en oost V sec heeft… Want dan vallen de twee plaatjes van 

OW in de eerste slag! 

 
AvG: 

Als je twijfelt of je een B wel of niet moet dekken, gebruik dan de vuistregel 
dat je een B in het algemeen beter niet kunt dekken. Meestal kom je dan 

goed uit. 
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Wel of niet alerteerplichtig? 

In de alerteerregels staat (volgens de NBB-site): 
 

Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal 
kunstmatig en moeten worden gealerteerd. De kunstmatige 

antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd.  

 
Wat is dat voor onzin dat ook alle kunstmatige antwoorden gealerteerd 

moeten worden? De hoofdregel luidt immers: 
 

U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de 
tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan 

toekent. Dit is de hoofdregel.  
 

Welnu: na 1 SA – 2 door partner (alert, wordt keurig uitgelegd als 

transfer voor harten) volgt 2 (door SA-openaar). Iedereen aan tafel 

weet nu toch (dat gaat verder dan een ‘vermoeden’) dat harten niet echt 
is. Dat is toch een gevolg van de gealerteerde 2-Jacoby transfer.  

 

Vanmiddag deed deze situatie zich op mijn bridgeclub voor. De arbiter 
wees inderdaad op de alerteerplicht bij het (verplichte) 2-antwoord. Ik 

word even niet goed.  
 

Wat vind jij daar nu van?  

 

Antwoord 
De toon van je vraag lijkt weinig tot geen ruimte te geven voor het correcte 

antwoord…  

 
Na het verzamelen van de nodige moed: Inderdaad is ook het voorspelbare 

antwoord alerteerplichtig!  
In de Alerteerregeling staat namelijk welke biedingen in ieder geval alerteerplichtig 

zijn. En alleen voor de biedingen die niet in de Alerteerregeling worden genoemd, 
geldt de hoofdregel. 

 
Het grote voordeel van deze - in situaties als deze overdreven voelende -  plicht is 

dat daarmee elke onduidelijkheid wordt voorkomen. Zodra we - vanwege de 
vermeende logica - bepaalde kunstmatige biedingen niet meer alerteren, zal er snel 

een groot grijs gebied ontstaan. Dat voorkomen we door standaard en consequent 
elk kunstmatig bod te alerteren.  

 
Als we dat voordeel in gedachten nemen bij het alerteren van een min of meer 

verplicht en bekend antwoord, zal het risico van misselijkheid beslist afnemen. En 

bovendien: alerteren kost toch geen enkele moeite? 
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Aan de bridgetafel  
 

eS van Essen 
 

eS van Essen is reizigster in de geest. Ze was ruim zesendertig jaar yoga- 
meditatielerares en verdiepte zich in de astrologie. Zij schrijft, dicht, schildert, 

bridget en geniet het leven optimaal. Graag doorbreekt ze de vaststaande 
vorm en overschrijdt de van buiten opgelegde regels van het bestaan. 

Absurdisme, spot en zelfspot behoren tot haar favoriete stijlfiguren. 
  

 

Dat bridgen niet zomaar een kaartspelletje is, weet iedereen en dat het niet alleen 
door notabelen en theetantes wordt gespeeld is ook inmiddels duidelijk. Bridge is 

een denk- en geheugentraining en eigenlijk geschikt voor een ieder die z'n grijze 
hersenmassa wil scherpen. Het bijzondere van bridge is de ontmoeting met vele 

mensen van divers pluimage. Van professor tot taxichauffeur, van kunstenaar tot 
kantoorklerk, allen met hetzelfde doel. 

Een verhandeling over het bridgen is niet zo interessant voor de niet-bridger, graag 
zou ik het willen hebben over het gedrag aan de bridgetafel.  

Bridgen doe je samen met een partner. Uit ervaring kan ik alvast zeggen dat het 
niet aan te raden is je eigen man/vrouw, vriend/vriendin als bridgepartner uit te 

kiezen. Menig huwelijk heb ik zien stranden of op een echtscheiding uitlopen. Men 
permitteert zich doorgaans binnen de huwelijks- of vriendschapseigenheid een 

vitten en verwijten waar de respectievelijke gade niet goed van wordt en vice versa 
met als gevolg twee chagrijnige kijvende koppen aan tafel. 

Het bridgen zelf bestaat uit twee delen: het bieden en het spelen. 

De clou van het bieden is om goed te kijken en luisteren naar wat je partner en de 
tegenstanders -in een codetaal- te vertellen hebben. De slechte bieders zijn dan 

ook diegenen die zich verliezen in een egotrip en uitsluitend oog hebben voor hun 
eigen hand. 

Tussen de bedrijven door vind ik het interessant om ook mijn medebridgers gade te 
slaan waardoor het nodige mij is opgevallen. Een veelheid aan houding, gedrag en 

manifestatie. Als de concentratie toeneemt en men verdiept is in het spel heb ik de 
volgende geluiden en bewegingen waargenomen:  fluiten tussen de tanden, sissen, 

diep zuchten, roffelen met de vingers op tafel, hijgen, blazen, binnensmonds 
mompelen, op de stoel verschuiven, rechtop gaan zitten, gesticuleren en al 

vingerwijzend tellen, briesen, trillen, beven.  
Hoewel een pokerface voorwaarde is, is het tegendeel vaak de werkelijkheid. 

Overeenkomstig het spel lees je doorgaans op de gezichten van menig speler wat 
ze in hun handen hebben: goede of slechte kaarten. 

Er zijn snelle en trage spelers. De wikkers en wegers brengen de bliksemspelers 

vaak tot wanhoop vanwege hun getreuzel.  
Ikzelf verlies mijn concentratie als er te lang wordt nagedacht. Tot slot de 

stoorzender oeverloos nakaarten, daar zullen we het helemaal maar niet meer over 
hebben. 
 

eS van Essen 

http://essenloog.blogspot.nl/2011/10/aan-de-bridgetafel.html

