
1 

 

 

Nummer 514, 9 mei 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 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

     1  pas   4 3 
 2♣  doublet pas  ??   V 8 5 4 2 

          9 8 
         ♣ V 8 7 4 

 Welk biedkaartje leg je neer na partners doublet? 

Partner belooft met dit doublet openingskracht en interesse in de 
ongeboden kleuren. 

 

 Ik geef géén overpeinzing! 
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Spel 1  De beste keus 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
     1  pas   4 3 
 2♣  doublet pas  2   V 8 5 4 2 

          9 8 
         ♣ V 8 7 4 

 Welk biedkaartje leg je neer na partners doublet? 
Partner belooft met dit doublet openingskracht en interesse in de 

ongeboden kleuren. 
 

Je mag kiezen tussen twee kwaden. Je 5-kaart bieden, 2, is geen optie 

omdat oost daarin opende.  
2SA geeft wel een mooi beeld van jouw verdeling; dat moet iets van opvang 

beloven in de reeds geboden kleuren en niets aantrekkelijks in de kleuren van 
partner. Ook kan partner noord jouw kracht niet te hoog inschatten. OW 

beloofden immers samen een minimum van 23 punten. Als noord zelf 13 
punten heeft, blijven er maximaal 4 voor jou over. Nadeel van 2SA is dat 

partner dan op 3-hoogte zijn beste kleur moet bieden, want met samen 17 
punten 2SA spelen, is vragen om zeer grote problemen. 

Bied daarom zo goedkoop mogelijk in één van partners kleuren. Hoe minder 
kaarten jij in zijn kleur hebt, des te meer hij er kan hebben…  

 
AvG: 

Waarom ruiten en geen schoppen? Als je bij het bieden moet kiezen 

tussen twee ‘kwaden’ (dus twee slechte mogelijkheden, maar het is niet 
anders), kies dan het laagste bod. 

 
Spel 2 

  A V 2 

  3 

  A H 5 4 3 
 ♣ B 10 9 2 

 

  4 3 

  A H 

  B 10 9 2 
 ♣ A H 5 4 3 

 
 Tegen jouw 3SA start west met 7. Hoe probeer je je contract te maken? 

 
 Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 

  A V 2 

  3 

  A H 5 4 3 
 ♣ B 10 9 2 

 9 7 6     H B 10 8 5  

 8 7 6 5 4 2    V B 10 9 

 6      V 8 7 
♣ V 8 7    ♣ 6 

  4 3 

  A H 

  B 10 9 2 
 ♣ A H 5 4 3 

 
 Tegen jouw 3SA start west met 7. Hoe probeer je je contract te maken? 

 
 Jij en ik tellen zeven vaste slagen: A, AH, AH en ♣AH. 

Dat maakt één ding duidelijk: we zullen in ieder geval extra slagen moeten 
slepen uit de klaveren- of ruitenkleur. Zowel de klaveren- als ruitenkleur is 

goed voor minimaal twee extra slagen.  
 

Waar we ook op moeten letten is of de tegenpartij vervelend kan doen. En 
dat kunnen ze. Dat blijkt al uit de uitkomst in onze zwakste kleur. 

 

Wat we moeten voorkomen is dat OW vier schoppenslagen in hun zak steken 
voordat wij ons contract binnen hebben. Dat is het kernpunt van dit spel.  

 
Natuurlijk beginnen we met het meest onaangename scenario: de dames van 

de lage kleuren werken tegen. En datzelfde geldt voor H. Een verdeling dus 

zoals hierboven is gegeven. 

 
Een goed speelplan is zelfs tegen deze verdeling bestand… 
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Spel 2  Speelplan 
 

  A V 2 

  3 

  A H 5 4 3 
 ♣ B 10 9 2 

 9 7 6     H B 10 8 5  

 8 7 6 5 4 2    V B 10 9 

 6      V 8 7 
♣ V 8 7    ♣ 6 

  4 3 

  A H 

  B 10 9 2 
 ♣ A H 5 4 3 

 
 Tegen jouw 3SA start west met 7. Hoe probeer je je contract te maken? 

 
 Leg meteen A!  

Dan A; V zal maar sec zitten! 
Steek over met ♣B naar ♣A (je wilt niet weten hoeveel spelers automatisch de 

vrouw leggen).  
Dan B voor en snijden op V. Oost mag aan slag komen, omdat dummy’s 

V dan veilig op de achterhand zit. West is hier ‘de gevaarlijke hand’. Als oost 

nu schoppen speelt, is V immers goed voor een slag. 

 
Opgelet! 

Volgens de kansberekening is het met vier kaarten buitenboord 
waaronder de vrouw, en zonder enige informatie over de 

krachtverdeling tussen de beide tegenstanders, iets kansrijker om AH te 
slaan dan alleen het aas slaan met daarna de snit op de vrouw.  

In dit spel is west de gevaarlijke tegenstander. Als west aan slag zou 
komen, gebeurt er immers iets heel vervelends als hij schoppen 

naspeelt. Om die reden moeten we kiezen voor de iets kleinere 
snitkans. In klaveren kunnen we wel ‘gewoon’ AH slaan. Als west ♣V in 

drieën heeft, kan oost - na V - geen klaveren brengen. 

 

AvG: 
En tenslotte: Misschien is je eerste neiging na de uitkomst om 

2 te leggen en oost ‘lekker’ aan slag te laten komen want die zal 

de 7 toch wel overnemen. Vaak zal dat gebeuren, maar als oost 

duikt zijn de rapen gaar!  
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
 West  Oost  Oosthand 
 1  2♣   9 8 

 2SA  ??   A 4 3 

      A H V 7 
     ♣ H B 7 5 

 

 Wat doe je in je tweede beurt met deze oosthand? 

 
 Een overpeinzing lijkt mij overbodig… 
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Spel 1  het beste bod 
 

 West  Oost  Oosthand 
 1  2♣   9 8 

 2SA  3SA!   A 4 3 

      A H V 7 
     ♣ H B 7 5 

 
Wat doe je in je tweede beurt met deze oosthand? 

 
Dat moet even slikken zijn. 17 punten tegenover een partner die opent, en 

dan toch genoegen nemen met slechts 3SA… Toch is dat de beste keus. Bij 

partner west mogen we niet meer verwachten dan 12-14 punten. Dus in het 
gunstigste geval hebben we samen 31 punten. Ook blijkt uit partners rebid 

een vrij vlakke verdeling, en zelf hebben we ook niet bepaald een lekkere 
lange kleur. Realiseer je dat je zonder een lange kleur voor 6SA toch wel 

33/34 punten moet hebben. En die zijn er beslist niet. Met een lange sterke 
kleur zou het opzetten van een nader onderzoek wél aantrekkelijk zijn. Zoals 

met: 
 9 8 

 A 4 

 H B 3 
 ♣ A H V 7 5 3 

 Want dan heb je - met dezelfde puntenkracht - opeens twee slagen meer. 

 
Spel 2 

 West  Noord Oost  Zuid 
   1  pas  1SA 

 pas  2  pas  3SA 

 pas  pas  doublet pas 

 pas  pas 
 

  A V 3 2 

  V B 4 3 2 

  H 3 2 
 ♣ A 

 

  H 5 4 

  6 5 

  V B 10 9 8 
 ♣ H 3 2 

 
 Tegen jouw, door oost gedoubleerde, 3SA, start west met 9. 

 
 Hoe probeer je dit contract veilig te stellen? 

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

 West  Noord Oost  Zuid 
   1  pas  1SA 

 pas  2  pas  3SA 

 pas  pas  doublet pas 

 pas  pas 
 

  A V 3 2 

  V B 4 3 2 

  H 3 2 
 ♣ A 

 

  H 5 4 

  6 5 

  V B 10 9 8 
 ♣ H 3 2 

 
 Tegen jouw, door oost gedoubleerde, 3SA, start west met 9. 

 
 Hoe probeer je dit contract veilig te stellen? 

 
Er is iets bijzonders aan de hand. Oost paste vanaf zijn eerste biedbeurt en 

komt nu toch opeens op de proppen met een duidelijk strafdoublet! De eerste 
vraag die je jezelf stelt is, waarom hij met zijn kennelijk sterke hand niet 

meteen in zijn eerste beurt een bod deed of een informatiedoublet plaatste. 

Het antwoord kan weinig anders zijn dan dat hij in zijn eerste beurt niets kon 
doen, omdat zijn enige kleur al was geboden! En met alleen interesse in de 

openingskleur van de tegenpartij, geef je geen informatiedoublet. Je past, 
wachtend op betere tijden. Die komen heel snel als zuid zou passen en 

partner west een informatiedoublet geeft . Dan past oost uiteraard. 
 

In plaats van dat scenario bieden NZ 3SA waarop oost met zijn flinke batterij 
hartens tegen verwacht dat 3SA zal stranden. Zijn partner, west, leest deze 

gedachten ook, vandaar dat hij in noords geboden hartenkleur uitkomt. 
 

Samenvattend: jij als leider weet dat oost met een vracht hartens zit, 
waarschijnlijk toch wel een mooie 5-kaart, en met het grootste deel van de 

ontbrekende punten. 

 
Tot zover de informatie die het bieden ons geeft. 

 
Aan vaste slagen tellen we er slechts vijf (AHV en ♣AH). En het is ook 

duidelijk welke kleur de vier resterende slagen moet opleveren: de ruitens! 
 

Dat gaat allemaal lukken, mits we voorkomen dat OW eerder vier 
hartenslagen maken met A. En zoals vaak, hangt alles af van de eerste slag! 
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Spel 2  Speelplan 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
   1  pas  1SA 

 pas  2  pas  3SA 

 pas  pas  doublet pas 

 pas  pas 
 

  A V 3 2 

  V B 4 3 2 

  H 3 2 
 ♣ A 

 9    A H 10 8 7 

  H 5 4 

  6 5 

  V B 10 9 8 
 ♣ H 3 2 

 
 Tegen jouw, door oost gedoubleerde, 3SA, start west met 9. 

 
 Hoe probeer je dit contract veilig te stellen? 

 
Leg een lage hartenkaart! Als oost een 5-kaart harten heeft, en oost zou 8 

of 7 bijspelen, kan west geen harten vervolgen! En als oost wél 9 

overneemt; heb je dummy’s VB veilig in de achterhand. Als oost de 

hartenaanval voortzet, kun je die twee keer stoppen. 
 

En zou oost maar vier hartens hebben, dan kan west nog maar éénmaal met 
harten vervolgen, en die duik je wéér. 

 

Dat gaat anders als je dummy een hoge harten laat bijspelen. Oost neemt 
dan over en speelt net zolang harten door tot je laatste hartenplaatje is 

gevallen. Na A volgen dan oosts resterende hartens. 

 

Dit spel brengt mooi in beeld hoe belangrijk het is om de gedachten te lezen 
van je tegenstanders. Dan verschijnen de bijbehorende kaarten vanzelf  
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Lezers Mailen 
 
Welke doubletsoort? 

 

Spel 5 
N/NZ  

 V 10 6 

 H 9 4 3 
 V B 

 V 10 9 3  

  

 A H 

 A B 10 8 6 
 A 10 5 3 

 B 7  

  

    

  
 

 B 9 8 5 4 2 

 V 2 
 8 2 

 8 6 2  

  

 7 3 
 7 5 

 H 9 7 6 4 
 A H 5 4  

  

 
West  Noord Oost  Zuid 

  Pas  pas  pas 

1  pas  pas  2 

pas  pas  doublet 

  
Wat is de betekenis van dit doublet? Naar mijn mening moet het een 

strafdoublet zijn. Ik had immers al geboden. Volgens mijn partner was 
het een informatiedoublet. Mijn opmerking: waarom bied je geen 

2schoppen met een zeskaart? Ik weet dat ze weinig punten kon hebben 
na haar eerste pas. Ze was het niet met me eens. Ze was bang dat ik zou 

doorgaan met de bieding. 
Hoe zou jij bieden met deze OW-handen? 
 

Antwoord 

Duidelijk is dat oost - met zijn pas op jouw 1-opening - een zeer zwak spel 

heeft. 

De mogelijke gedachte van een flinke stoot ruitens tegen, met de wens om 
2 tegen te willen spelen, moet snel van tafel. Door jouw 4-kaart ruiten weet 

je immers dat partner hoogstens een 4-kaart ruiten tegen zal hebben. En met 
maximaal 4/5 punten is dat niet echt iets  voor een strafdoublet. 

 
Omdat ik een strafdoublet uitsluit, zie ik het doublet als een gevecht om de 

deelscore. 2 ziet oost kennelijk als een gelopen race. Ik zou rekenen op kort 

in ruiten en interesse in de ongeboden (zwarte) kleuren. Met een leuke 2-

kaart in harten als west geen zwarte handel heeft. Na zuids 2 heb jij immers 

zonder extra kracht een rebidprobleem: 2 zou reverse zijn en 3 
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waarschijnlijk te veel van het goede. Angst voor te hoge verwachtingen hoeft 
oost na zijn twee eerdere passen niet te hebben. 

 
Maar… met deze hand zou ik inderdaad op 2 reageren met 2. Dat moet 

dan wel een 6-kaart zijn met de eerder beloofde zwakte.  
 

AvG: 
Een (informatief) doublet zou meer in aanmerking komen met lengte in 

beide zwarte kleuren, waarbij een 2-kaart in harten vrij cruciaal is 
omdat partner zonder steun in een zwarte kleur zijn hartenkaart moet 

kunnen herhalen. 
 

Ik wijs op de eerste regel van het Wetboek voor Partners: maak het je 
partner zo gemakkelijk mogelijk! 

 

Wapperen toegestaan? 

Misschien wel een overbodige opmerking. 

Maar als iemand een bod alerteert wordt er meestal gewapperd of iets 
dergelijks en wordt het alert kaartje weer opgeborgen. 

Volgens de regels zou het kaartje tot de bieding van degene die alerteert 
op tafel moeten blijven liggen. 

Ik heb dit nog nergens meegemaakt. 

 
Antwoord 

Laten we even kijken wat het Biddingbox Reglement, achterin de Spelregels 
onder Diverse, hierover zeggen. 

 

Alerteren moet gebeuren door middel van de alertkaart; de speler die 

alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders zijn alert 

opmerken. 

 

Over het laten liggen van het Alertkaartje tot de alerteerder zelf aan de beurt 
is, wordt niet gesproken. Wél dat de alerteerder ervoor verantwoordelijk is 

dat de tegenstanders het Alert opmerken. Dat verklaart meteen het 
gewapper. 

 
Mijn tegenvraag luidt daarom: waar staat dat het Alertkaartje moet blijven 

liggen? 
 

In één adem… 

Ik kan het voor mezelf niet plaatsen. 
Het betreft het stuk dat beschreven was in een oude Training. 

Het onderwerp was."Aanduiding in een adem hersteld". 
De kaart die genoemd was, was ook gespeeld en mocht niet meer 

gewijzigd worden. 
Maar als ik nu naar artikel 45 4b kijk staat daar naar mij inzicht iets 

anders. 
Welke denkfout maak ik? 

Waarvoor is dat dat artikel toepasbaar? 
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Antwoord 

Voor alle duidelijkheid. Artikel 45 C 4 b gaat over een aangeduide kaart. 
Omdat alleen de leider de - door dummy te spelen - kaarten aanduidt, geldt 

dit artikel uitsluitend voor de leider.  
 

Ik geef de betreffende passage: 
Tot zijn partner een kaart gespeeld heeft, mag een speler een onopzettelijke 

aanduiding wijzigen, mits hij dit zonder denkpauze doet; maar als een 
tegenstander op zijn beurt een kaart heeft gespeeld die reglementair was vóór 

de wijziging van de aanduiding, mag die tegenstander de aldus gespeelde kaart 
terugnemen en vervangen door een andere (zie artikel 47D en artikel 16D1). 

 
Maar ook dan is er geen sprake van een correctiegrens van in één adem. Het 

enige wat geldt is of de door de leider aangeduide kaart geen moment kan 
zijn bedoeld. Een black-out dus, de mond noemt een andere kaart dan dat de 

geest wil. Voor een dergelijke kortsluiting geldt geen één-adem-limiet. Zelfs 
nadat de volgende speler heeft bijgespeeld, mag zo’n - overigens 

hoogstzelden voorkomende - fout worden gecorrigeerd. Pas nadat de leider 
zelf een kaart speelt, is deze correctiegrens gepasseerd. 

 
 

 
 

 
 

http://www.nbbportal.nl/spelregels2008/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
http://www.nbbportal.nl/spelregels2008/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html

