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Nummer 517, 30 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 
 

Biedvragen 
a West  Oost  Oosthand 

 1  1   H V 3 2 

 1SA  ??   H 8 7 6 

      5 4   
     ♣ 7 6 5 

 

b 
 West  Oost  Oosthand 

   1   H 8 3 2 

 1SA  ??   H V 7 6 

      H V 9 8   
     ♣ 9 

Wat is jouw tweede biedactie met deze twee oosthanden? 
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Biedantwoorden 
a West  Oost  Oosthand 

 1  1   H V 3 2 

 1SA  pas!!!   H 8 7 6 

      5 4   
     ♣ 7 6 5 

 

Als partner west een 4-kaart schoppen had gehad, had hij die beslist na jouw 
1-bod geboden. Ook hoef je geen extra kracht te verwachten; west kan 

12/14 punten hebben. Anders gezegd: Je kunt met een gerust hart passen.  
 

 

b 
 West  Oost  Oosthand 

   1   H 8 3 2 

 1SA  pas!!!   H V 7 6 

      H V 9 8   
     ♣ 9 

 

Nu kun jij als openaar met een gerust hart passen. West heeft immers 6-9 
punten. Maar 1SA spelen met slechts één klavertje? 

Inderdaad, partner west heeft namelijk minstens vier jongens in klaveren. 
Een hoge 4-kaart zou hij beslist hebben geboden, en zonder hoge 4-kaart had 

hij met een 4-kaart ruiten, jouw openingskleur verhoogd. Maximaal een 3-
kaart in ruiten, harten en schoppen garandeert minstens een 4-kaart 

klaveren! Dan zijn we dus nog bijzonder pessimistisch ook! 

 
Spel 2 

  H 2 

  3 2 

  3 2 
 ♣ H V B 10 9 8 7 

 

  A 4 3 

  A H 5 

  A H 7 6 5 
 ♣ 3 2 

 
 Je speelt 6SA; west komt uit met V. 

 Hoe boen je dit varkentje schoon? 
 

 Nee, ook nu geen overpeinzing . 
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Spel 2  Speelplan 
  H 2 

  3 2 

  3 2 
 ♣ H V B 10 9 8 7 

 
  A 4 3 

  A H 5 

  A H 7 6 5 
 ♣ 3 2 

 

 Je speelt 6SA; west komt uit met V. 

 Hoe boen je dit varkentje schoon? 

 
Telde je ook zes vaste slagen AH, AH en AH? Naast deze slagen, ga je op 

zoek naar ‘te ontwikkelen’ slagen. Die vind je snel in de klaverenkleur. 
 

Waar je wel op moet letten is dat je al die klaverenkaarten vooral moet 
kunnen máken! Dat lukt NIET als je de uitkomst zou nemen met H en OW 
niet meteen de eerste klaverenslag pakken met ♣A!!! 

 
Dus win je de schoppenuitkomst met zuids A om dan net zolang klaveren te 
spelen tot ♣A zijn feestje heeft gevierd. Daarna is noords H de toegang naar 

de resterende klaveren! 

 

 
Voor de meer ervaren spelers 
 
Spel 1 Noord gever / Allen kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost   Zuid  Zuidhand 

   3  doublet pas   H 2 

 3  pas  pas  ??   10 9 8 7 2 

          V 5 4 3 
         ♣ 5 4 

 
 Wat is je tweede biedactie met deze zuidhand? 

 
 Alleen voor de minder ervaren spelers geef ik mijn overpeinzingen vrij… 
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Spel 1   Overpeinzing voor de minder ervaren spelers 
 

 Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost   Zuid  Zuidhand 
   3  doublet pas   H 2 

 3  pas  pas  ??   10 9 8 7 2 

          V 5 4 3 
         ♣ 5 4 

 
 Wat is je tweede biedactie met deze zuidhand? 

 

Ik kan mij voorstellen dat je in je eerste beurt al 4 overwoog. Om het OW 

lastiger te maken in 4 te komen. Eén keer beheersen moet kunnen, en de 

tweede keer zéker! Partner belooft met zijn verdedigende opening 6-9 
punten. OW hebben samen dus minstens 26 punten, voldoende voor een 

manchecontract. Alle reden om zeker nu te zwijgen! Door 4 te bieden drijf je 

de tegenstanders naar een waarschijnlijk goed te maken manche in 

schoppen. 
 

 
Spel 2 

 West  Noord Oost  Zuid 
       1 

 1  4  4  doublet 

 pas  5  pas  pas 

 pas 
  

  4 3 2 

  - 

  H V 8 6 4 2 
 ♣ A 4 3 2 

 
  A V 5 

  V B 2 

  B 10 9 7 5 
 ♣ H 5 

 
 Tegen jouw 5-contract komt west uit met 3. 

 Hoe probeer je dit contract te maken. 
 

 Ik geef een overpeinzing… 
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Spel 2  Overpeinzing 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
       1 

 1  4  4  doublet 

 pas  5  pas  pas 

 pas 
  

  4 3 2 

  - 

  H V 8 6 4 2 
 ♣ A 4 3 2 

  H 10 8 7 3      A 9 6 5 4 

  A V 5 

  V B 2 

  B 10 9 7 5 
 ♣ H 5 

 
 Tegen jouw 5-contract komt west uit met 3. 

 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

 Eerst even de verliezers tellen; we spelen immers een troefcontract. 
 

Vanuit de hand met de meeste troefkaarten is dat vaak het overzichtelijkst; in 
dit spel vanuit de noordhand dus! 

  
Tegenover noords drie lage schoppens, heeft zuid A V 2: Dat is één zekere 

verliezer en één mogelijke, namelijk als H achter V (bij west) zit. 

 

Naast de mogelijke twee schoppenverliezers zullen we in ieder geval ook 

troefaas afgeven.  
 

In klaveren zien we in noord twee mogelijke verliezers, maar… dankzij de 
vele ruitens hoeven we ons geen zorgen te maken over de derde en vierde 

klaverenslag; die troeven we in zuid! 
 

We zijn dus ‘binnen’ als we, naast troefaas, maar één schoppenslag verliezen. 
 

Nu kunnen we vanuit noord schoppen spelen naar V. Met H bij oost zijn we 

dan binnen. Dat heeft een slagingspercentage van 50%. En als het even kan 

kiezen we voor een aanpak die wat meer kansen geeft. 
 

Wat weten we van OW? 
West start met 3; hoogstwaarschijnlijk zal west dan H hebben; met AH 

start hij met A, en met alleen A zal hij zeker niet onder A uitkomen. 

 

Door deze uitkomst staat vast dat oost A heeft. 

Kunnen we met deze wetenschap onze kans op een tweede schoppenverliezer 
verlagen? 
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Spel 2  Speelplan 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
       1 

 1  4  4  doublet 

 pas  5  pas  pas 

 pas 
     4 3 2 

  - 

  H V 8 6 4 2 
 ♣ A 4 3 2 

  H 10 8 7 3      A 9 6 5 4 

  A V 5 

  V B 2 

  B 10 9 7 5 
 ♣ H 5 

 

 Tegen jouw 5-contract komt west uit met 3. 

 Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Ruim in de eerste slag 2 op; gun oost het maken van A. 

Stel dat oost schoppen terugspeelt, dan leg je A! 

Nu V voor;  

- als west H legt, troef je; later kan op B dummy’s laatste kleine 

schoppen weg; 

- legt west een lage harten, dan ruim je meteen noords laatste schoppentje 
op. 

 Je verliest dan troefaas, één hartenslag en géén schoppenslag. 
 

Lezers Mailen 
Mag je wel of niet doorvragen? 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

3 

Noord vraagt aan oost wat 3 betekent. Oost antwoordt dat west alleen 

harten wil spelen en tot maximaal 10 punten heeft.  
     Noord vraagt vervolgens, wat het zou betekenen, als west in dit geval 

2 zou hebben geboden.  

Oost vraagt de arbiter aan tafel en vraagt of hij op deze vraag antwoord 
moet geven.  

 
Artikel 20 erbij gehaald en de vraag is nu, of de vraag van noord een 

relevante vraag is in deze biedserie. Zelf vind ik van niet. 
De systeemkaart is aanwezig en goed ingevuld. 

Wat vind jij er van? Zijn er andere mogelijkheden? Ik ben benieuwd. 
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Antwoord 

Ik weet niet wat op jullie systeemkaart staat. Maar als het 2-antwoord 

eveneens kracht onder de 10 punten belooft, lijkt mij de vraag naar de 

boodschap van 2 wel degelijk relevant. Want waar ligt de grens? Wanneer 

2 en wanneer 3. 

 
Te ethisch? 

Gisteren gebeurde het volgende: 
 

West  Noord 

1  Stop, 2SA Gealerteerd en uitgelegd als Ghestem: 2 x 5 in de 

    lage kleuren 

NZ kwamen terecht in 5, kwetsbaar geredoubleerd -2; voor NZ een nul. 

 

Na de uitkomst legt noord een 5-kaart klaveren neer en een 4-kaart 
ruiten. Daarbij verontschuldigt hij zich met de opmerking: ‘Sorry partner, 

fout; ik had de stopkaart al neergelegd en wist uiteindelijk geen ander 
bod om de stopkaart te rechtvaardigen.’ 

  
Heel ethisch natuurlijk, maar was dat nu wel nodig? Had noord zich niet 

na het neerleggen van de stopkaart kunnen beroepen op een grijpfout? 
 

Antwoord 
Op het moment dat noord het Stopkaartje heeft neergelegd, kan noord zich 

niet beroepen op een grijpfout en het daarbij behorende artikel 25A. 
Alleen het Stopkaartje neerleggen is namelijk geen bieding! 

 
Met andere woorden, noord mocht ondanks dat Stopkaartje een bod 

neerleggen zónder sprong.  
 

Uiteraard mag partner zuid op geen enkele wijze gebruikmaken van de 
informatie die aan het weer ingetrokken Stopkaartje zou kunnen kleven. OW 

wel, maar dat is dan voor eigen risico. 
 

Noord zou ik als arbiter dringend adviseren om zijn hand pas naar de biedbox 
te bewegen als voor hem het te pakken biedkaartje vaststaat. 

 

Kun je één keer passen voor de rest van het biedverloop? 

Als een speler past en tegelijkertijd aanstalten maakt om zijn 
biedkaartjes op te ruimen omdat hij geen bod meer verwacht, mag hij 

dan helemaal niet meer bieden in dit spel? 
 

Ik weet ook dat als een speler geen paskaartje legt maar zijn biedkaarten 
opruimt, dat dat hetzelfde is als passen. 

 
Maar mag hij dan in die ronde, als er verder geboden wordt, b.v. een 

uitneembod doen? Of moet hij nu steeds passen?  
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Antwoord 
Biedkaartjes opruimen is geen bieding. Biedkaartjes opruimen om daarmee 

een pas aan te geven is een overtreding. Spelers behoren namelijk alle 
biedingen op dezelfde wijze te doen. Zelfs als dat de derde 

achtereenvolgende pas is. Door ook dan op dezelfde wijze te passen als in de 
voorgaande beurten, voorkom je elke schijn van argwaan. Want waarom de 

ene keer wel passen met een paskaartje en de andere keer niet? 
Tot zover de inleiding…  

 
Laten we ons nu even buigen over een soortgelijke situatie 

 
West  Noord   Oost  Zuid 

1  2    3  4 

pas  ruimt biedkaarten op 4!  pas  

pas  ?? 

 
Noord verwachtte geen 4 meer van oost en begint zijn biedhandel op te 

ruimen. Dat is dus een overtreding.  
Dat neemt niet weg dat het bieden door het bod van oost doorgaat en noord 

dus nog kan meedoen, en ook kan uitnemen als hij dat wenst. 
 

Wel heeft noord het volste recht op een uitleg van de spelregels, en als dat 
niet helpt op een korting van 25%. Het leuke daarvan is dat noord zo’n 

korting in dank zal aanvaarden. Die helpt hem dan immers van zijn verkeerde 
inzicht af .  

 
Smolen 

West  Oost  Oosthand 

1SA  ??   A x x x 

     V 10 x x x 

     x x 

     A 10 

  
Vraag : wat moet oost bieden? 

Ik vertelde dat wij als volgt bieden: 
 

1SA 2 (vanaf 8 punten) 

2 3  om aan te geven dat ik een 5 kaart harten heb en een 

  Vierkaart schoppen en naar de manche wil. 
Met minder dan 8 punten bied ik met deze verdeling jacoby 2. 

 
Mijn vriend zou als volgt bieden: 

1SA  2 Jacoby 

2  3 Sterk met 5-kaart harten en een 4-kaart schoppen. 

3SA/4/  

 
Wat zou Roberto bieden ? 
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Antwoord 
Mijn voorkeur gaat uit naar jouw biedserie: 

1SA  2 

2  3 (Smolen: mancheforcing met 5-kaart harten) 

3SA/4 

Het voordeel daarvan is dat de leider, de hand met de meeste kracht, speelt. 

Let er wel op dat je ook dit Smolen-bod alerteert. 
 

Ook in deze biedserie is oosts 4-kaart schoppen bekend. Omdat hij met alleen 
een 5-kaart harten voor Jacoby zou kiezen. 

 
 

 
 

 


