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Nummer 512, 25 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 
 

Biedvraag 
 

Voor welk bod kies je in je 2e beurt met de gegeven oosthand? 
 

West  
1 
2♣ 

Oost 
1 

?? 

Oosthand 
 V 7 6 5 

 A 9 8 7 3 

 7 4 2 
♣ 9 

1 

3 

2 

?? 

 
Ik geef een overpeinzing! 
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Biedvraag  Overpeinzing 
 

Voor welk bod kies je in je 2e beurt met de gegeven oosthand? 
 

West  
1 
2♣ 

Oost 
1 

?? 

Oosthand 
 V 7 6 5 

 A 9 8 7 3 

 7 4 2 
♣ 9 

1 

3 

2 

?? 

 
Ik beperk mij tot een inschatting van wat west met zijn 2♣-rebid vertelt. 

Geen extra openingskracht.  

Ook over het minimale aantal klaveren- en ruitenkaarten geeft west 
openheid van zaken.  

Naast het minimum in de lage kleuren, zegt west ook iets over het 
maximum aantal kaarten in de hóge kleuren.  

En met al deze gegevens moeten wij ons ideale tweede bod 
vaststellen… 

 
 En wat vertelt west in de tweede biedserie, met zijn 3-bod? 

Dat is vooral een kwestie van afspraak!  
Gebruikelijk is dat west daarmee aan oost vraagt om met een 

maximum de manche uit te bieden, een zogenaamd limietbod. In dat 

geval kijk je niet alleen naar je ‘’ plaatjespunten’, maar beslist ook naar 
je verdeling… 

 
Wat minder voorkomt, en vaak beter uitpakt, is om dit 3-bod te 

spelen als ‘barrage’. West heeft dan juist een zwakke hand met een 
grillige verdeling. Als hij dan op jouw 2-bod past, zal zijn 

linkertegenstander, vooral niet kwetsbaar, graag nog even meebieden 
voor de deelscore. Die kans wordt verkleind met het 3-bod. Als dat 

jullie afspraak is, zul je daarnaar moeten handelen.  
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Biedvraag  De antwoorden 
 

Voor welk bod kies je in je 2e beurt met de gegeven oosthand? 
 

West  
1 
2♣ 

Oost 
1 

2! 

Oosthand 
 V 7 6 5 

 A 9 8 7 3 

 7 4 2 
♣ 9 

1 

3 

2 

4/pas 

 
West kan zwak zijn, 12-14 punten is heel goed mogelijk. West belooft 

minstens een 5-kaart ruiten; met twee lage vierkaarten was west 
begonnen met 1♣. 

 
2 mag je in geen geval op tafel leggen! Om twee redenen: 

1. Je belooft extra kracht als je een nieuwe kleur biedt voorbij de grens 
van 2 in je eerst geboden kleur.  

2. Als west een 4-kaart schoppen heeft, had hij na jouw 1 1 

geboden. 

 
In de tweede biedserie bied je 4 als west met zijn 3 vraagt naar iets meer 

dan het minimum van jouw 1-bod. Vooral die ene kaart in klaveren is veel 

waard. Bovendien heb je een extra troef. 

 
Als je 3-bod speelt als ‘barrage’ moet je met deze oosthand passen! 

Partner is immers super zwak. 
 

En als partner wél naar 4 wil met 8-9 punten bij jou? Dan vraagt hij 

dat met 2SA*! Dat moet wel een aparte betekenis hebben na 1 - 2; 

de fit in de hoge kleur is immers al gevonden. Met die afspraak op zak 
zou je na 1 - 2 - 2SA natuurlijk wél 4 bieden. 

 
*In plaats van het 2SA-rebid kan ook met het bieden van een nieuwe 

kleur naar extra kracht worden gevraagd. Na 1 - 2 is dat net zo 

‘vreemd’ als het 2SA-rebid. 
 

Speelplan 
   H 2 

   H 2 

   B 10 5 3 2 
  ♣ H 10 3 2 

 
   A V B 10 9 3 

   A 4 3 

   A H V 
  ♣ 6 

  Tegen jouw 6-contract start west met V.  

 
  Hoe pak je dit aan? 
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 Speelplan 
   H 2 

   H 2 

   B 10 5 3 2 
  ♣ H 10 3 2 

 
   A V B 10 9 3 

   A 4 3 

   A H V 
  ♣ 6 

  Tegen jouw 6-contract start west met V.  

 
  Hoe pak je dit aan? 

   
Een troefcontract, dus logisch dat je begint met een inventarisatie van de 

verliezers. En daarbij stuit je op één mogelijke hartenverliezer en een 
verliezer in klaveren. 

 
Ook de zoektocht naar het voorkomen van verliezers is een vast onderdeel 

van het speelbouwplan. En natuurlijk zien we dan dat we de hartenverliezer 
voorkomen door de derde harten in dummy te troeven. De klaverenverliezer 

lijkt op het eerste oog onafwendbaar.  
 

Maar… als we kijken naar de ruitenkleur zien we dat we vijf ruitenslagen 
kunnen maken. En op noords 4e en 5e hoge ruiten kunnen we in zuid twee 

verliezers opruimen; inderdaad: zuids derde harten en zuids enige klavertje.  

Met andere woorden, we maken achter elkaar dertien slagen, mits…  
- we de uitkomst nemen met A!  

- dan 3 naar H; 2 naar A en alle schoppens afdraaien.  

- Dan AHV en dán oversteken naar de zuinig bewaarde H, om dummy’s 

B10 de 12e en 13e slag te gunnen. 
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Voor de meer ervaren spelers 
 

De vraagstukken die nu volgen, komen uit een (ook voor mij) zeer leerzame 
mailwisseling met Kees Tammens. 

 
Spel 1 

Westhand  West  Oost 
 H V 2  1♣  1 

 A H 6  ? 

 A 5 4  
♣ V B 10 7 

 

 Welk biedkaartje leg je met deze westhand in je tweede biedbeurt? 
 

 Ik geef geen overpeinzing. 
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Spel 1 
Westhand  West  Oost 
 H V 2  1♣  1 

 A H 6  2SA! 

 A 5 4  
♣ V B 10 7 

 

 Welk biedkaartje leg je met deze westhand in je tweede biedbeurt? 
 

 
Kees: 

Ik adviseer om met 18-19 altijd 2SA te herbieden. Dit is een situatie 

waarin de andere hand dikwijls twee dingen wil uitzoeken: 
 

a) 5-3 fit in geboden hoge kleur 
b) 4-4 fit in andere hoge kleur 

 
en daarnaast wil de antwoordende hand ook wel eens op 

slemonderzoek. 
 

Dit alles gaat na 3SA veel lastiger. 
 

 Met wat voor hand kies je dan wél meteen voor het 3SA-rebid? 
Met een dichte 7-kaart die ongeschikt of te zwak is om 2♣ mee te 

openen. Bijvoorbeeld met: 
 H 3  

 3  

 A B 2  
♣ A H V 9 7 6 2 

 
1♣ - 1 

3SA 
 

3♣ in plaats van 3SA kan hier niet, want partner mag daarop passen. 

 

Spel 2 
 West  Oost  Oosthand 
 1♣  1   H V 5 4 

 2SA  ??   A V 

      A 9 8 7 6 
     ♣ 4 3 

 

 Wat bied je met deze oosthand in je tweede beurt? 
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Spel 2 
 West  Oost  Oosthand 
 1♣  1   H V 5 4 

 2SA  3♣*   A V 

      A 9 8 7 6 
     ♣ 4 3 

 

 Wat bied je met deze oosthand in je tweede beurt? 
 

Kees:  
Hier is het makkelijk en doeltreffend om 3♣ (na de 2SA-herbieding) als een 

soort van algehele vraag op te vatten. In de 2SA-herbieding kan makkelijk 
een vierkaart hoge kleur zitten! 
Na 3♣ geeft de 2SA-bieder alles aan wat er aan te geven kan zijn: 4-kaart 

harten, 4-kaart schoppen of geen van deze aspecten. 
Met de westhand uit spel 1 biedt west 3: ruitensteun zonder hoge 4-kaart.  

 
 

Spel 3 
 Westhand  West  Oost  Oosthand 
  H 9 2  1♣  1   3 

  V B 9  2SA  ??   H 10 8 7 3 

  A H 7  ??  ??   6 5 4 
 ♣ A V 5 4      ♣ H 7 3 2 

 

 Hoe bied je deze handen uit met jouw vaste partner? 
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Spel 3 
 Westhand  West  Oost  Oosthand 
  H 9 2  1♣  1   3 

  V B 9  2SA  3♣*   H 10 8 7 3 

  A H 7  3  4   6 5 4 
 ♣ A V 5 4  pas    ♣ H 7 3 2 

 

 Hoe bied je deze handen uit met jouw vaste partner? 
 

 Kees: 
Op oosts 3♣ kan west zijn 3-kaart harten aangeven. Met een 4-kaart mee en 

deze kracht had west immers geen 2SA herboden maar 4! 

 

Interessante biedstof om over na te denken. Met de aantekening dat op het 2SA-
rebid ook met een minimale hand hoogst zelden zal worden gepast. Hoogst zelden, 

omdat we vooral in onze mooie en onbegrensde denksport nooit nooit kunnen 
zeggen . Passen na 2SA komt alleen in aanmerking met bij voorbeeld 5 punten of 

een magere 4-3-3-3 verdeling. 
 
Merk op dat Kees dit 3♣-bod geen Checkback Stayman noemt maar een Relay. Een 

soort van algemene vraag naar bijzonderheden. 

 
 

Lezers Mailen 
Arbitrage 

Ik speelde als tegenspeler voor de beurt voor. 
Ik ben zelf arbiter, maar een andere arbiter heeft de zaak keurig 

afgehandeld. 
Ik kreeg toen de volgende vraag van een tegenspeler:  

‘Is het toegestaan dat in zo’n geval de tegenspelers (zonder de arbiter er 
bij te roepen) zeggen, steek maar weer terug die kaart om vervolgens 

over te gaan tot de orde van de dag?’ 
Ik denk zelf van niet. 

 

Antwoord 
Zolang je niet gesnapt wordt mag alles . Maar wij raden dat wel af! Als de 

partner dan namelijk in de kleur uitkomt van de ten onrechte uitgekomen 
kaart, met een vreselijke nul tot gevolg, kunnen de rapen toch opeens heel 

snel gaar zijn, zo niet: aangebrand! 



9 

 

Biedvraag 

Ik ga met een nieuwe partner spelen. We zijn bezig de systeemkaart 

samen op te stellen. 
Mijn partner wil graag het volgende: 

- ACOL 
- Beide vijfkaarten hoog; 1♣ kan een tweekaart zijn. 

- De volgende afspraken als niet wordt tussengeboden: 
 

 Opening Antwoord Uitleg 
 

1 1  1   

Tenminste een 4-kaart schoppen en 6 of 

meer punten 
 

2 1  1             Een 5+ kaart schoppen en 6 – 9 punten 

 1SA  2 

      
3 1  2  Een 5+ kaart schoppen en 10+ punten 

 
Met name mogelijkheid 3, zou ongeveer drie jaar geleden in het 

bridgeblad van de NBB beschreven. 
Hij weet niet meer in welk nummer. Ik heb twee vragen. 

 

 Is dit een gewenste of meer voorkomende biedwijze binnen ACOL 
(met name mogelijkheid 3)? 

 Weet je misschien in welk nummer deze wijze van bieden in het 
bridgeblad beschreven is? 

 
Mijn mening op dit moment: 

Ik ben niet blij met deze biedwijze omdat ze onnodig veel biedruimte 
wegneemt en het zoeken naar een fit in een andere kleur lastiger maakt. 

 

Antwoord 
Ik heb geen idee in welk nummer van ‘Bridge’ dat staat, en ik wil er niet naar 

gaan zoeken ook . Liever gewoon 1 antwoorden, openaar mag niet passen 

waardoor je nog gelegenheid genoeg krijgt voor iets moois. 

 
Aanbevolen wordt om een enkele sprong te doen met een zeer sterke 

6+kaart en minstens 13 punten. Zoals enkele weken geleden in onze Training 
stond: alleen met een kleur van beton. 

 
Er zijn zelfs spelers die liever 17 punten als minimum nemen, waarmee de 

situatie dan meteen slem inviterend is… 
 

AvG: 
Overigens zijn in het eisenpatroon van je partner twee zaken onverenigbaar: 

het Acolsysteem en tevens Vijfkaart-Hoog. Het is het één of het ánder: ófwel 
is iedere vierkaart biedbaar (Acol) , ófwel je opent een hoge kleur met 

minstens een vijfkaart. Een vierkante cirkel bestaat niet. 
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Geanimeerde gedachtewisseling 

Onlangs hadden mijn partner en ik een zeer geanimeerd gesprek over het 

bieden met de volgende kaarten: 
 

Zuid   Noord 
 -    A H x x x x 

 A B 9 x x x  10 x 

 V B    x x x 

 H V 9 x x   10 x 

 

Zonder tussenbieden van de tegenpartij gaat het bieden als volgt: 

 
1  1 

2  2 

3 

 
Waar het om ging: 

1. belooft Zuid een 6-5 /?     

     Neen, minstens een 5+ in beide kleuren 

2. belooft Zuid minstens een 5-5 /? 

Yes! 

3. kan Zuid een 5-6 / hebben (niet genoeg voor reverse)? 

     Yes! Soms moet je improviseren… 

4. is het 3 bod correct, of moet dat 3 zijn? 

     Ik vind het 3-bod correct. 

5. op 3 werd gepast, is dat correct? 

     Mijn voorkeur gaat uit naar 3; om twee  

    redenen: harten betaalt beter uit en… de   
    hartenkleur kán langer zijn dan de    

    klaverenkleur. In dat geval heb je een  
     6-2-fit. 
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Reactie op de vorige Training 
 

De tekst in Training 511: 

Hard doch rechtvaardig? 

De leider zit west en speelt A voor.  

De linkertegenspeler dus noord, troeft en zijn partner (zuid) 

verzaakt, (speelt een harten bij).  
Het spel gaat verder en na het spel roept de leider de arbiter. 

 

Wat moet er gebeuren? Je kunt moeilijk de slag overdragen want 
hij is terecht gemaakt, nadien is er ook geen slag meer gemaakt 

door NZ. 

 

Antwoord 
Op dit onderdeel zijn de spelregels pijnlijk duidelijk! Als de 

verzaking werd ontdekt nadat noord of zuid in de volgende slag 
heeft (bij)gespeeld, dragen NZ de slag waarin is verzaakt over.  

 

Stel dat niet zuid verzaakte, maar noord, omdat hij troefde en nog 
een ruitenkaart had, dan dreigt een overdracht van twee slagen. 

Twee, als NZ na deze slag nog één of meer slagen maken, en 
precies één als NZ na deze slag geen slag meer maakten… 

 
Waarom deze harde, soms onbillijk voelende rechtzetting? Om te 

voorkomen dat na elke verzaking de arbiter het hele spel moet 
analyseren. En voor veel arbiters is dat een groot goed . En 

meestal ook voor 50% van de vier spelers, en daarmee voor de 
meerderheid . 

 

De ontvangen reactie 

Hard maar rechtvaardig? Was er in dit specifieke geval niet de ruimte 
geweest dat de niet overtredende partij afzag van de rechtzetting? Had 

de arbiter daar niet op kunnen (misschien zelfs moeten) wijzen? 

 
Mijn maat en ik hadden laatst een vergelijkbaar geval. De tegenstandster 

troefde met de op dat moment hoogste troef een slag van mijn 
maat(leider) af, terwijl ze nog wel kaarten in de gespeelde kleur had. 

Daarna werd door de tegenpartij geen slag meer gemaakt. Het was voor 
onze tegenstandsters bijzonder zuur, als ze één slag zou moeten 

overdragen, want het contract zou daardoor precies gemaakt worden 
i.p.v. regulier -1. 

Na een kort overleg met mijn maat hebben we van de rechtzetting 
afgezien. 

 

Antwoord 

Laten we eerst ingaan op de vraag van de inzender of de arbiter had moeten 

wijzen op het afzien van rechtzetting door de tegenstanders. 
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Daarover wordt gesproken in artikel 81 C punt 5: ik citeer: 

Taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider 

Het is de wedstrijdleider (niet de spelers) die de bevoegdheid heeft 
onregelmatigheden recht te zetten en schade te herstellen. De taken en 

bevoegdheden van de wedstrijdleider omvatten over het algemeen ook: 

 
5. het naar eigen goeddunken annuleren van rechtzettingen om 
enigerlei reden, op verzoek van de niet-overtredende partij.  

 

Als de niet-overtreders kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden, is de 

arbiter verplicht de niet-overtreders op de hoogte te stellen van de mogelijke 
keuzes.  

Ik heb begrepen dat in verschillende opleidingen de arbiters wordt 
geadviseerd het recht van artikel 81.C.5 niet in die opsomming mee te 

nemen. Door dat recht niet te vertellen, zal de mogelijke teleurstelling van de 
overtreders zich richten op de strengheid van de externe factor, de wet. Ook 

de arbiter staat dan in de luwte; hij heeft immers niet de bevoegdheid om op 

eigen gezag een rechtzetting na te laten. 
 

Maar… als de arbiter vertelt dat de niet-overtredende partij het recht heeft de 
arbiter te verzoeken de rechtzetting te annuleren, zijn het opeens de 

tafelgenoten die achter de harde straf staan. En áls zij dan vragen om 
annulering van die straf, en de arbiter handhaaft die liever, heeft de arbiter 

het gedaan. Dan denken we nog even niet aan een mogelijk dispuut tussen 
de beide niet-overtreders over het wel of niet binnenhalen van de extra 

oogst… 
 

Mijn puur persoonlijke mening is, dat we als volwassenen met deze ruimte 
moeten kunnen omgaan. Het zou toch van de gekke zijn als we een recht dat 

duidelijk in de spelregels staat, liever niet noemen uit angst voor molest… 
 

Overigens hebben de niet-overtreders alleen het recht om de arbiter te 

verzoeken van rechtzetting af te zien. Pas dan is het volledig aan de arbiter 
om dat verzoek wel of niet toe te wijzen. Bij een vorige zaak bleek dat het 

begrip ‘naar eigen goeddunken’ eveneens tot fricties kan leiden. Denk even 
aan het 6-contract. Dat gaat -1 door een verzaking met troefaas. De 

verzaker moet twee slagen overdragen, waardoor het resultaat 6+1 wordt. 

Dat vindt de niet-overtreder te gortig en vraagt annulering van de 

rechtzetting. Volgens enkele toparbiters zou dat betekenen dat het weer 6-1 

wordt, want dat is het resultaat zonder de rechtzetting, terwijl vriend en 

vijand voor 6C pleiten… Tot zover artikel 81 C 5… 

 

Dan het vermelde besluit van de inzender en zijn maat. Formeel kun je dus 
niet van de rechtzetting afzien, wel de arbiter vragen om annulering. Ik kan 

daar alleen maar op zeggen dat het volgens de spelregels volledig correct is 
het voordeel van een overtreding te accepteren. Bridge is een denksport. 

Kenmerk van een denksport is dat elke fout punten kan kosten… 
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Bridgen met levenspartner, hoffelijkheid en het rebid van 2- of 3SA 

Ik wilde graag een paar opmerkingen maken. 

Een reactie over het niet bridgen met je partner, en overige reflecties:  
Ik heb als kind bridge geleerd van mijn ouders. Daarna jarenlang niet meer 

gespeeld, tot ik mijn huidige man ontmoette, die jawel, ook had leren bridgen 
van zijn ouders. Met erg veel plezier speel ik samen met mijn man op de club, 

en wanneer we de (schoon)ouders bezoeken is er altijd wat leuks te doen! 
Ook spelen we regelmatig met mijn oom en tante, die ook getrouwd zijn en 

samen spelen. Alle echtparen uit dit bericht zijn, ondanks jarenlang bridge, 

nog altijd gelukkig getrouwd. Toch herken ik wat in de opmerking - toen wij 
net op de club gingen spelen was er menig avond met wat ruzie! Gelukkig is 

onze communicatie over bridge verbeterd, net als overigens onze 
communicatie binnen het bridge.  

 
Nu hebben we beide erg veel plezier van het nakaarten en achteraf 

analyseren van spellen. Nakaarten wordt vaak als iets negatiefs neergezet, en 
dat vind ik jammer, want juist door analyse achteraf is erg veel te leren. Kijk 

maar naar de artikelen in Bridge magazin over Bridgecluk de Feniks: daar 
wordt standaard aan de bar het intressantste spel van de avond nagesproken.  

 
Overigens is de non-verbale communicatie wel een probleem: ik kan me nu 

levendig voorstellen dat tafelschermen nodig zijn. Als ik met schoppen 
uitkom, zie ik precies aan het gezicht van mijn partner of hij dat een goed 

idee vond of niet.  

Over hoffelijkheid:  
Natuurlijk is hoffelijkheid belangrijk tijdens het bridgen en jouw inzet wordt 

gewaardeerd. Maar je zou haast denken dat het zo slecht gesteld is met de 
hoffelijkheid, vanwege alle aandacht die hieraan wordt besteed! Misschien dat 

het op onze club zo anders is, maar ik vind bridge juist een heel hoffelijke 
sport, met erg gezellige mensen. Op een enkele uitzondering na, maar dat is 

in de categorie: "ik kende ooit iemand die..." zeer zelden valt er een 
onvertogen woord. Toch erg anders dan bijv. voetbal, waar schelden etc. 

bijna normaal geworden is!  
 

En deze had ik nog staan van vorige week: 
Over de 2SA / 3SA herbieding (na 1-over-1, 1e vraag in lezers mailen) heb ik 

het volgende begrepen: 
2SA: evenwichtige hand met 18/19 punten. Neem geen biedruimte weg, want 

partner kan nog slemonderzoek willen, hij is immers ongelimiteerd! 

3SA: Andere hand, waarmee je 3SA wil spelen. Dus NIET 18/19 en 
evenwichtig. Enige voorbeeld wat ik ken is een lange lage kleur met stoppers 

en 15-17 punten. 
Rianne 

 
Hartelijk dank voor je reactie. 

 
Toevallig gaat Kees Tammens in ditzelfde nummer al in op de hand die zich leent 

voor het 3SA-rebid (pagina 6)! 

 


