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Nummer 515, 16 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  pas   6 5 4 3 
 1  2♣  pas  ??   9 8 7 

          5 3 2 
         ♣ 7 4 2 

 

 Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt met deze zuidhand? 
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  pas   6 5 4 3 
 1  2♣  pas  2!!!   9 8 7 

          5 3 2 
         ♣ 7 4 2 

 

Inderdaad heb je nul punten; niet echt kracht om enthousiast mee te bieden. 
En dat maak je duidelijk met je pas in de eerste ronde. Met 6 punten had je 

niet gepast, dus weet partner dat je ‘kracht’ onder de 6 punten ligt. 
 

In je tweede beurt gaat het om iets anders; je spreekt daarin je voorkeur uit 

voor een ruitencontract.  
Met twee of drie 4-kaarten was partner begonnen met zijn laagste kleur: 
1♣.  

Met twee 5- of 6-kaarten is gangbaar om in de hoogste van die twee 
kleuren te openen.  

En met twee kleuren van ongelijke lengte beginnen we met de langste 
kleur.  

Partner moet dus minstens een 5-kaart ruiten hebben en minstens een 4-
kaart klaveren. Dat maakt voor jou een ruitencontract aantrekkelijker dan 

een klaverencontract. En dat is de enige boodschap die je met 2 geeft. 

 

Spel 2 

  6 5 4 3 2 

  5 4 3 2 

  3 2 
 ♣ 3 2 

 

  A V 

  A B 6 

  A H V 10 
 ♣ A H V 10 

 

 Met deze prachtige hand mag je 3SA spelen. West komt uit met H. 

 Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 
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Spel 2 
  6 5 4 3 2 

  5 4 3 2 

  3 2 
 ♣ 3 2 

 
  A V 

  A B 6 

  A H V 10 
 ♣ A H V 10 

 

 Met deze prachtige hand mag je 3SA spelen. West komt uit met H. 

 Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 

 
Je telt acht vaste slagen. Dat zijn de slagen die je achterelkaar kunt maken: 
A, A, AHV en ♣AHV. 

 
De negende slag kan ontstaan door het slaan van AHV en ♣AHV, in de hoop 

dat één van de beide boeren zal vallen. Maar er is een speelwijze die 100% 

zekerheid geeft op succes… En dat is H gunnen aan west; dus deze eerste 

slag duiken! En wat west dan ook naspeelt, hij speelt dan altijd in een vork 

waarmee je negende slag vanzelf zal ontstaan.  
 

 
Voor de meer ervaren spelers 

 

Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

       1SA   V 10 2 

 Pas  2*  pas  2*   A B 4 

 Pas  3  pas  ??   A 9 8 7 
         ♣ H B 6 

 

* 2 gealerteerd en uitgelegd als minstens 5-kaart harten. 

* 2 eveneens gealerteerd; verplicht antwoord; kan 2-kaart harten zijn. 

 
Welk biedkaartje kies jij in je derde beurt met deze zuidhand? 

 
Ik geef - uitsluitend voor de minder ervaren spelers - een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing voor niet ervaren spelers 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1SA   V 10 2 

 Pas  2*  pas  2*   A B 4 

 Pas  3  pas  ??   A 9 8 7 
         ♣ H B 6 

 
* 2 gealerteerd en uitgelegd als minstens 5-kaart harten. 

* 2 eveneens gealerteerd; verplicht antwoord; kan 2-kaart harten zijn. 

 

Welk biedkaartje kies jij in je derde beurt met deze zuidhand? 
 

Omdat we nu in gesprek zijn zónder ervaren spelers, kunnen we even lekker 

roddelen. Het aantal fouten dat wordt gemaakt met Jacoby is verbijsterend. 
Nee, ik treed niet in detail; het is voldoende om te melden dat net begonnen 

bridgers minder transferfouten maken! 
 

Wat weten wij van noords hand? 
 

Dat noord een 6-kaart harten heeft en daarom de hartenkleur vaststelt; zuid 
belooft immers met zijn 1SA-opening minstens een 2-kaart mee. 

 
En als dan toch voor noord het hartencontract al vaststaat, weten we ook dat 

hij met minder dan 8 punten op 2 kan passen, en al met 10 punten 4 kan 

bieden… 
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Spel 1  3e bod zuid 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1SA   V 10 2 

 Pas  2*  pas  2*   A B 4 

 Pas  3  pas  pas   A 9 8 7 
         ♣ H B 6 

 
* 2 gealerteerd en uitgelegd als minstens 5-kaart harten. 

* 2 eveneens gealerteerd; verplicht antwoord; kan 2-kaart harten zijn. 

 

Welk biedkaartje kies jij in je derde beurt met deze zuidhand? 
 

Noord belooft een 6-kaart harten; stelt dus de hartenkleur vast, maar wil 

alleen naar 4 als zuid tegen het maximum aan zit. Dat is niet het geval dus 

moet zuid passen.  

 
AvG 

Realiseer je dat je met je zuidhand ‘aan de korte troefkant’ eigenlijk geen 
aftroefmogelijkheden hebt door de 4-3-3-3 verdeling. Veel bridgers trekken 

met deze ongunstige verdeling consequent één punt af bij de telling. Zuid 
heeft dus in feite een minimale 1SA-hand. 

 
 

Spel 2 
 B 10 2 

 H 2 

 H 3 2 
♣ A 5 4 3 2 

 

 A H V 9 8 5 4 3 

 5 4 3 

 - 
♣ 7 6 

 

Nadat je partner en oost pasten, opende je preëmptief 4; en dat mag je 

spelen. 

 
 West start met V. Hoe ga je dit spelen? 

 
 Voor de onervaren spelers denk ik op de volgende pagina hardop. 
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Spel 2  Overpeinzing voor - uitsluitend - onervaren spelers 
 

 B 10 2 

 H 2 

 H 3 2 
♣ A 5 4 3 2 

 
 ♣ H B 9    ♣ V 10 8 

 

 A H V 9 8 5 4 3 

 5 4 3 

 - 
♣ 7 6 

 

 Nadat je partner en oost pasten, opende je 4; en dat mag je spelen. 

 

 West start met V. Hoe ga je dit spelen? 

 

Je telt allereerst je mogelijke verliesslagen. Dat is het gemakkelijkst vanuit de 
hand met de meeste troefkaarten; duidelijk de zuidhand dus . 

 

In harten tel je er drie en in klaveren slechts één. En als je weet dat OW 
slechts twee troefkaarten hebben, weet je ook dat noord in ieder geval één 

troef overhoudt na het troefophalen. En dat het aantal hartenverliezers dan 
maximaal twee is, omdat je de derde hartenslag in noord kunt troeven. Een 

heel eenvoudig spel dus. Maar… wacht nog even met achterover leunen. 
Vooral in een parenwedstrijd kan een extra slag van levensbelang zijn. Dus 

zoeken we nog even door! 
 

Als oost A heeft, geven we twee hartenslagen af. Maar… er is een kans om 

ook dan slechts één hartenverliezer te noteren. Namelijk als de ontbrekende 

klaveren 3-3 zitten! Nadat we drie keer klaveren hebben gespeeld, zijn de 4e 
en 5e klaveren van noord vrij. Daar kunnen we dan twee zuidelijke hartens 

op lozen. 

 
Je moet dan wel voorkomen dat west aan slag komt, want zijn hartennaspel 

zou dan roet in ons eten gooien.  
 

De kernvraag luidt; hoe voorkomen we dat west - in de klaverenkleur - aan 
slag komt? En dat moet je allemaal bedenken voor de afronding van de 

eerste slag. 
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Spel 2  Speelplan 
 

 B 10 2 

 H 2 

 H 3 2 
♣ A 5 4 3 2 

 
 ♣ H B 9    ♣ V 10 8 

 

 A H V 9 8 5 4 3 

 5 4 3 

 - 
♣ 7 6 

 

 Nadat je partner en oost pasten, opende je 4; en dat mag je spelen. 

 

 West start met V. Hoe ga je dit spelen? 

 
 Leg H, en ruim ♣6 op; ook als oost neemt met A! 

 

Oost mag aan slag komen, omdat noords H een slag wordt als oost harten 
speelt. Door ♣6 op te ruimen, gooi je de deur op slot naar west. Want als 

west harten speelt is H kansloos als oost A heeft. 

 
Zodra je aan slag bent speel je (naar) ♣A; dan klaveren na (hoog) getroefd; 

schoppen naar B, klaveren weer hoog getroefd. Met de klaveren 3-3 zijn 

noords laatste twee klaveren vrij. Daarop gaan twee hartens weg waardoor je 

maar één hartenslag afgeeft en een slag aan A, dus 4+1! 

 

En zitten de klaveren niet 3-3, dan gaat deze vlieger niet op. Dan kun je altijd 
nog vanuit zuid harten spelen naar H voor de overslag. En heeft oost dan 

inderdaad A, dan maak je in ieder geval je contract omdat noords laatste 

troef geduldig zal wachten op zuids laatste hartenkaart. 

 

Opgelet!  
Als oost de dans van de tweede slag begint net troefnaspel, neem je die 

slag in zuid! Anders kom je in noord een entree te kort voor de vrije 
klaveren. 

 
A; ♣7 naar ♣A; ♣2 hoog getroefd; 3 naar B; klaveren hoog 

getroefd. Nu weet je of noords klaveren vrij zijn. Zo ja, oversteken naar 
10 en op de laatste klaveren twee hartens weg. 
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Lezers Mailen 
Verbod door tegenpartij 

Vanavond op de club kwamen we het volgende tegen. 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  2 (zonder  voorafgaand stopkaartje) 

pas 
Noord zit voorovergebogen te denken en murmelt in zichzelf: 

‘Een harten, twee schoppen’, kijkt in zijn kaart en weet niet 
wat te doen, denkt weer, neemt een besluit en biedt:  

Stop, 3SA. 
 

Waarna allen passen. 
 

Noordhand  Zuidhand 
 A 10 x    B 9 8 x x x 

 H V 10 x x   4 

 A 10 x    H V B 9 x 

 H x     V 

 

De tegenpartij zegt na afloop dat noord fout is en bovenstaande niet mocht 

doen. Verder heeft geen der partijen ook maar een woord gewisseld. 
 
Ondanks dat noord haast zeker weet dat zuid een 6 krt ♠ heeft met denkelijk 

ook een opening, heeft hij hier geen gebruik van gemaakt. 

Hij vindt zelf dat zijn gedachtengang te lang geweest is. 
Zuid heeft verder ook gepast. 

Zij waren de enigen die hier SA gespeeld hebben en gingen min 1. 
 
Het merendeel zit in 4- of 3♠, wat gehaald wordt of ook down gaat. 

  
Zelf ben ik van mening dat hier niet direct OI over tafel is gegaan. 

 
Wil je mij uit de droom helpen?  

 

Antwoord 
Het hardop denken van noord is een overtreding. Tijdens een denkpauze 

hoort een speler immers niets te zeggen. Een goed moment om te 
memoreren dat veel spelers de gewoonte hebben om tijdens het denken te 

prevelen, te mompelen of te murmelen. En duidelijk te stellen dat bieden 
alleen mag bestaan uit: 

- onhoorbaar denken; 
- dan in één beweging het betreffende biedkaartje pakken; 

- het neerleggen van dat ding, zónder zucht of andere uiting. 
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Relevante informatie uit noords hardop denken kan ik hier niet uithalen, 
omdat noord alleen herhaalt wat vriend en vijand al weten. Dat noord 

kennelijk een rebidprobleem heeft, zal ook zonder gemurmel blijken uit zijn 
denktijd. Onbekend is wat noords probleem is, wel of geen slempoging of wel 

of niet zijn eigen kleur herhalen, partners kleur steunen of een nieuwe kleur 
in de ring gooien.  

 
Wat mij wel oprecht verbaast, is de combinatie van oosts 2-bod zónder 

stopkaartje en wests 3SA-bod. Met een sterke 6-kaart schoppen bij oost ligt 
met wests verdeling en samen minstens negen schoppens een 

schoppencontract toch meer voor de hand. 
 

Die vraag zou ik west ook stellen. Ook zou ik de systeemkaart raadplegen, 
over de betekenis van die 2-sprong.  

 

Krijg ik daar antwoorden op die geen nieuwe vragen oproepen, dan beperk ik 
mij tot een advies aan noord om na te denken zonder gemurmel, en zuid om 

elke sprong te laten voorafgaan door het Stopkaartje. 
 

En noord krijgt uiteraard het dwingende advies om te bieden op de wijze die 
ik in mijn antwoord al aangaf. 

 
Wel of niet alerteerplichtig? 

(partner)   (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  2 

Pas  2*  pas  2* 

Pas  uiteindelijk kwamen NZ in 3SA terecht. 

 
* 2 en 2 is gealerteerd 

Het 2-bod is niet door Noord gealerteerd.  

 

Na afloop van de bieding vroeg ik of 2 niet moet worden gealerteerd. Op 

hun kaart staat namelijk ook vermeld: Inverted Minors.  

 
Antwoord: ”Nee, dat hoeft niet te worden gealerteerd. Het staat op de 

kaart en met alerteren geef je de partner vaak meer informatie dan de 
tegenstander.” 

 
Mijn partner en ik spelen ook Inverted Minors maar alerteren dat altijd. 

 
Vraag: wel of niet alerteren?? 

 

Antwoord 
Jullie hebben allebei voor een deel gelijk… 

 
Omdat het 2-bod alleen interesse toont in de genoemde klaverenkleur, is 

het 2-bod niet alerteerplichtig. 
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Maar… verlies de hoofdregel niet uit het oog! Als je kunt vermoeden dat de 
tegenpartij een andere betekenis verwacht, maakt dat zo’n bod wél 

alerteerplichtig! 
 

In deze specifieke zaak, met tegenstanders die de systeemkaart bekijken en 
zelf ook Inverted Minors spelen, acht ik het 2-bod NIET alerteerplichtig. Je 

mag dan immers meer dan vermoeden dat de tegenstanders er alles van 
weten en begrijpen. 

 
AvG: 

Overigens: het alerteren van 2 en 2 is wel correct maar wordt vaak 

vergeten: NZ hebben niet de intentie in die kleur te spelen maar bieden stops 

aan op weg naar een eventueel SA-contract. 
 

 

Wel of niet toegestaan? 

1e spel 

Mijn partner opent in de eerste hand met 1. Ik alerteer en leg  op 

verzoek van Oost uit welke betekenis dit bod kan hebben. 

 
2e spel  

Mijn partner opent in de vierde hand 1. Ik alerteer. Geen vragen. 

Ik bied mee. 

Als West aan de beurt is vraagt hij aan mij (Zuid) naar de betekenis 
van het bod 1. 

  
Is dit nu toegestaan? Zie artikel 20. 

 

Antwoord 

Na een alert mag alleen naar de uitleg worden gevraagd door de speler die 
aan de beurt is. Dus goed dat west wachtte tot hij aan de beurt was.  

 
Het kan alleen vervelend worden als west iets moois heeft in klaveren. Vooral 

omdat we mogen aannemen dat west de betekenis al zou moeten weten. 
 

Daarom is het een goede gewoonte de systeemkaarten tevoren aan de 
tegenstanders te overhandigen; daarmee voorkom je dat nodeloze (en soms 

suggestieve) gevraag naar de betekenis van het klaverenbod. 
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Reacties op het vorige nummer 
 

Twee lezers reageerden op twee spellen van de vorige training. Ik geef telkens 

eerst de gepubliceerde tekst en daarna de ontvangen reactie. 

 

Spel 2 voor de minder ervaren spelers 

  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. 

 

De ontvangen reactie 

Volgens jouw speelwijze gaat deze 3SA 1 down:  de ruitens 

blokkeren, dus je moet onder A een hoge ruiten bijspelen. 

Bert Korterik 

 

Antwoord 
Je hebt helemaal gelijk, Bert. En het leuke is dat ik die blokkade juist had 

ingebracht als ‘extraatje’. Door alle aandacht voor het kernprobleem worden 
juist dit soort kleinigheden gemakkelijk over het hoofd gezien. En een beter 

bewijs van dat gelijk kan ik toch niet geven . 
 

 Samenvattend: koester zuids 2 tot de 4e ruitenslag! 
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Spel 2 voor de gevorderde spelers 

  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. 

 
De ontvangen reacties 

 

In dit spel ga jij ook 1 down als west nog een 2e harten naspeelt. Bij 

weer klein leggen namelijk neemt oost die slag met 10, dan A, H plus 

A, oftewel OW vijf slagen. Dat voorkom je door bij hartenvervolg door 

west in de dummy wel een hoge harten te leggen. Oost maakt dan alleen 

AH plus A, oftewel 3SA precies gemaakt. 

Bert Korterik 

 

 
Op het gevaar af mij aan te sluiten bij een mogelijk lange rij van critici, wil 

ik toch graag een kanttekening plaatsen bij je speelplan van dit spel. 
 

Indien west in slag 2 toch een hartentje kan nakomen (dus een 4-2 ziftsel 
bij OW), lijkt het niet verstandig om wéér te duiken. OW halen dan 

simpelweg vier hartenslagen en A. In dat geval vanuit noord dus wel een 

hartenhonneur erin gooien. 

Frans Verboon 
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Antwoord 
Bert en Frans hebben natuurlijk helemaal gelijk. Met het gegeven hartenzitsel 

is dat wel niet aan de orde, omdat ik één hartenkaart voor west genoeg vond 

, maar áls oost duikt en west nog een hartentje ophoest’, dan moet de 

leider dummy inderdaad een hoge harten laten leggen!  

Als west een tweede hartenkaart heeft, kan oost er maximaal vier hebben. 

Dan dreigen er maximaal drie hartenslagen. En dat mag!   

 

En uiteraard besluit ik met een groot dankwoord aan Bert en Frans voor hun 

correcte aanvullingen. 

 

 


