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Nummer 520, 20 juni 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 
  4 3 2 

  3 2 

 A H V 4 3 

 4 3 2 

 

  A H 5 

  A H 4 

 7 6 5 2 

 H V 5 

  
 Tegen jouw 3SA komt west uit met V. Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 1  Speelplan 
  4 3 2 

  3 2 

 A H V 4 3 

 4 3 2 

 

  A H 5 

  A H 4 

 7 6 5 2 

 H V 5 

  
 Tegen jouw 3SA komt west uit met V. Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Als de ontbrekende ruitens 2-2 zitten of 3-1, kun je vijf vaste ruitenslagen 

tellen. Met AH en AH zijn dat negen vaste slagen. Zitten de ontbrekende 

ruitens 4-0, dan heb je opeens zeven vaste slagen. Omdat je noords 5e 

ruitenkaart pas kunt maken nadat je OW een ruitenslag hebt moeten gunnen. 
 

Als OW allebei bekennen op je eerste ruitenslag, ben je al binnen. Maar 
voordat je al je hoge kaarten uitspeelt, speel je klaveren voor de overslag! 

Het liefst vanuit noord 2 naar H. 

 
En nog iets… heb je na de derde ruitenslag nog 2 in je hand? Alleen dán kun 

je noords vijfde en laatste ruiten maken!!! Anders gaat de vierde ruitenslag 
geheel tegen jouw zin naar de hand… 

 
AvG: 

Je spreekt in dat geval van een ‘blokkade’. Zorg er dus voor dat je de 
hoge kaarten 'aan de korte kant’ tijdig opruimt. 

 
Voor de fijnproevers 

 
Stel dat west géén ruiten bijspeelt in de eerste ruitenslag… Dan heb je 

opeens twee vaste ruitenslagen minder. Om vier ruitenslagen te maken moet 
je eerst van slag. Daarnaast is de klaverenslag opeens noodzakelijk om je 

contract te kunnen maken.  
 

Je moet dus twee keer van slag, en de vraag is nu: in welke kleur moet je het 

eerst een slag aan OW gunnen: in ruiten of klaveren? 
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Spel 1  Speelplan, voor de fijnproevers 
   4 3 2 

  3 2 

 A H V 4 3 

 4 3 2 

 

 V B 10 9 8   7 6 

 V B 10 9    8 7 6 5 

 -     B 10 9 8 

 A 8 7 6    B 10 9  

 
  A H 5 

  A H 4 

 7 6 5 2 

 H V 5 

 Tegen jouw 3SA komt west uit met V. Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
West speelde géén ruiten bij in de eerste ruitenslag… Je hebt nu 

opeens twee vaste ruitenslagen minder. Om vier ruitenslagen te maken moet 
je eerst van slag. Daarnaast is de klaverenslag opeens noodzakelijk om je 

contract te kunnen maken.  
 

Je moet dus twee keer van slag, en de vraag is nu: in welke kleur moet je het 

eerst een slag aan OW gunnen: in ruiten of klaveren? 
 

Vast staat dat oost én west schoppen willen spelen zodra ze aan slag komen. 
Als je oost als eerste zijn ruitenslag laat maken, speelt hij daarna zijn laatste 

schoppenkaart. Als west daarna aan slag komt met A, voltrekt deze 

onverlaat het downvonnis door zijn resterende schoppens te spelen. 

 
Begin je echter met klaveren, dan komt west het eerst aan slag. Met als groot 

voordeel dat na zijn schoppenterugkomst, oost geen schoppens meer heeft. 
Die kan dan na zijn ruitenslag niet voor de derde en fatale keer schoppen 

spelen. En als oost tóch nog een schoppenkaart heeft? Dan heeft west er een 
minder en kan je contract eveneens niet down. 

 
Opgelet!  

Geef niet pas de vierde ruitenslag weg, want dan kom je nooit meer bij 

noords vijfde ruiten! 
 

Met de vierkaart ruiten bij west, ben je kansloos als west ook A heeft. Ook 

nu kun je het beste allereerst op de klaveren afgaan: 

1e slag voor A.  

7(!) naar A. Je ziet oost niet bekennen.  

2 naar H. 

Als H houdt heeft oost zeker A. Anders zou west H beslist overnemen en 

schoppen vervolgen! Maar… vooral minder sterke spelers zijn zeer 
onberekenbaar. Je kunt nu voor alle zekerheid een ruitenslag weggeven: 6 

naar 3. Zodra je weer aan slag bent heb je negen slagen voor het oprapen. 
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Spel 2 
  H 2 

  A 10 9 

  V B 10 2 

  5 4 3 2 

 

  A 4 3 

  H V B 5 2 

  A H 4 3 

  6 

 
Tegen jouw 4-contract, start west met A, gevolgd door H. 

Jij troeft H. Hoe ga je verder? 

 

Ik geef geen overpeinzing. 
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Spel 2  Speelplan 
 

  H 2 

  A 10 9 

  V B 10 2 

  5 4 3 2 

 
  A 4 3 

  H V B 5 2 

  A H 4 3 

  6 

 

Tegen jouw 4-contract, start west met A, gevolgd door H. 

Jij troeft H. Hoe ga je verder? 

 
Wij tellen- naast de reeds afgegeven 6 – slechts één mogelijke verliezer: de 

derde schoppenslag. Die voorkomen we door meteen na de aftroever (naar) 
H te spelen, A en zuids laatste schoppen getroefd. Dan A slaan en de 

derde troef van de dummy; met ruiten naar de hand en de resterende 
troeven ophalen. Dan is het kat in ’t bakkie. 

Inderdaad, een zeer kansrijk klein slem. Dat je dat niet uitbood betekent niet 
dat je ook geen twaalf slagen mag maken! 

 

 

Voor de meer ervaren spelers 
 
Spel 1 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 A B 2 

 B 2 

 
 A V 

 A H V 10 9 

  H 4 3 

 H 10 3 

 

Je zit in 4. West komt uit met 6, oost B, voor jouw A. Je slaat daarna 

H waarop OW en west bekennen.  

 Hoe speel je verder?  
 

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

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 A B 2 

 B 2 

 
 H 9 8 7    B 10 6 

 7 6     B 8 

 9 8 7 6    V 10 5 

 A V 7    9 8 6 5 4 

 A V 

 A H V 10 9 

  H 4 3 

 H 10 3 

 

Je zit in 4. West komt uit met 6, oost B, voor jouw A. Je slaat daarna 

H waarop OW en west bekennen.  

 Hoe speel je verder?  
 

 Vanuit de zuidhand tel je vier mogelijke verliezers: 
 één in schoppen; 

 één in ruiten en 

 twee in klaveren. 
 

Ik zal jullie een geheimpje verklappen: alle snits gaan mislukken! 
Met dit spel wil ik namelijk aantonen dat snijden ook een nadeel heeft; dat 

kan mislukken! Niet zelden zijn er mogelijkheden die succes garanderen… 
Inderdaad, zoals in dit spel. Zelfs met de gegeven verdeling en het sterkste 

tegenspel kun je 4 irritant eenvoudig maken… 
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Spel 1  Speelplan 
 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 A B 2 

 B 2 

 
 H 9 8 7    B 10 6 

 7 6     B 8 

 9 8 7 6    V 10 5 

 A V 7    9 8 6 5 4 

 A V 

 A H V 10 9 

  H 4 3 

 H 10 3 

 

Je zit in 4. West komt uit met 6, oost B, voor jouw A. Je slaat daarna 

H waarop OW en west bekennen.  

 Hoe speel je verder?  
 

Laat OW hun twee klaverenslagen maken. De derde is voor jou, en daar gaat 
noords 2 op weg. Twee zekere klaverenverliezers tegenover de zekerheid 

van geen ruitenverliezer.  
Je speelt dus 3 naar B en later, nadat V zich over B heeft ontfermd, H. 

Weer wat later verdwijnt noords 2 op zuids 10.  

 
Siger: als je 3 naar de B speelt, maakt west V en blijft B liggen of – als 

west duikt – maak jij B. B valt niet onder V, tenzij jij hem eronder gooit, 

wat natuurlijk prima mogelijk is.  

 
 

Spel 2 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 1  doublet pas  ??   9 8 2 

          H 10 9 5 2 

          B 5 2 

          9 8 

 Welk biedkaartje pak je? 
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Spel 2 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 1  doublet pas  1!   9 8 2 

          H 10 9 5 2 

          B 5 2 

          9 8 

 Welk biedkaartje pak je? 
 

Het nadeel van 1SA is dat je daarmee 6-9 punten belooft; dat valt dus af. 
En je hand is veel te zwak om 1 gedoubleerd tegen te spelen. Bedenk 

daarbij dat de kans groot is dat partner juist kort is in de hartenkleur. 
 

Van alle kwaden voelt 1 op de 3-kaart het minst beroerd. Je kunt nul punten 

hebben. Partner zal met een gewoon doublet passen - als hij tenminste de 

moderne biedtheorie na een informatiedoublet beheerst, zoals die bij de 
laatste vraag van Lezers Mailen weer eens wordt aangestipt - en alleen met 

een sterke hand, van minstens 16/17 punten, doorbieden. 

 

Lezers Mailen 

Mag dummy dat wel doen? 

Ik zit op Oost. Leider noord speelt 3SA. 

 
Na de beëindiging van slag 5, zegt dummy zuid tegen leider noord: ‘Slag 

4 was voor ons’, en hij legt de kaart van de leider van slag 4 in de juiste 
richting. 

 
Mag dummy dat zeggen en doen?  

 
Antwoord 

In artikel 65.B.3 staat: 

De leider mag eisen dat een kaart die in de verkeerde richting 
gelegd is, gelegd wordt zoals hierboven bepaald.  

De blinde en de beide tegenspelers mogen erop wijzen dat een 

kaart in de verkeerde richting gelegd is, maar voor deze spelers 
eindigt dit recht zodra in de volgende slag voorgespeeld is. Als een 

van hen dit later doet, kan artikel 16B van toepassing zijn.  

 
De blinde mag de leider dus wel degelijk wijzen op een in de verkeerde 

richting gelegde gespeelde kaart. Maar… niet als de volgende slag al is 
begonnen. 

 
En wel of niet binnen de tijd, ook dummy blijft van andermans kaarten af! 

 

http://www.nbbportal.nl/spelregels2008/Art.65%20Rangschikken%20van%20de%20slagen.html
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Artikel 16B geeft de arbiter de ruimte het resultaat aan te passen als de 
informatie van de blinde het spel van de leider (waarschijnlijk) in hun 

voordeel heeft beïnvloed. 
 

Na Stop sprong verplicht? 

Stel ik wil ‘Stop 2’ bieden, want dat is met maat X sterk. 

Na het neerleggen van zijn Stopkaartje,  bedenk ik dat ik met de maat 
die nu tegenover mij zit, maat Y, de zwakke 2 speel.  

  

Mag ik nu gewoon 1 bieden, zonder arbiter? 

Of mag ik alleen met de arbiter erbij 1 bieden, waarbij de mogelijke 

informatie van het Stopkaartje niet mag worden gebruikt?  
 

Maar welke informatie is dan ongeoorloofd? 

 

Antwoord 
Stop is geen bod. Dus mag in plaats van de voorgenomen 2 1 worden 

geboden. Of… zelfs worden gepast. Dat 1-bod kun je gewoon neerleggen, 

zonder eerst de arbiter uit te nodigen. Hoe minder woorden over deze 

vergissing, des te minder ongeoorloofde informatie over tafel kan gaan… 
 

Als dan één van de tafelgenoten de discrepantie meldt tussen het stopkaartje 

en het gedane bod, is het vroeg genoeg om de arbiter uit te nodigen. Deze 
zal dan melden dat alle ogen gericht zijn op de partner. Die mag beslist niet 

de indruk wekken dat hij van de ‘stopinformatie’ gebruik maakt. De 
tegenstanders mogen dat wel, maar uiteraard voor eigen risico . 

 
Aan wat voor ongeoorloofde informatie mag je denken na ‘Stop 1’? Vooral 

aan extra lengte. En/of aan kracht rond een bepaalde grens tussen het bod 
zonder sprong en met.  

 
1SA-contract verantwoord? 

Ik heb in handen: 

 H B 3 2 

 A 10 9 2 

 A B 8 7 
♣ 8 

 

Op mijn 1-opening biedt mijn partner 1SA. Ik paste daarop. Mijn 

partner vindt dat ik dat niet mocht doen met een singleton in de 

ongeboden klaverenkleur. En dat ik geluk had dat hij toevallig een 5-
kaart klaveren had. 

Maar wat had ik dan moeten bieden na zijn 1SA? 

 
Antwoord 

Jouw enige goede rebid is… pas! Jouw lieve partner ontkent met zijn 1SA-bod 
namelijk een 4-kaart in een hoge kleur én een 4-kaart in jouw openingskleur. 

Als hij inderdaad dertien kaarten in zijn handen heeft, moet hij minstens een 
4-kaart klaveren hebben. 
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Te optimistische partner? 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  doublet  H V 6 5 

Pas  1  pas  2   A B 7 6 

Pas  4  pas  pas   4 3 
Pas        ♣ H 10 5 

 
4 ging kansloos -2. Mijn partner had slechts 8 punten. Had hij dan 

niet beter kunnen passen op mijn 2-bod?  

 

Antwoord 
Ik denk dat het misverstand ligt in een nog veel voorkomende oude opvatting 

van het informatiedoublet. Vroeger, ik zeg bewust niet ‘heel lang geleden’, 
werd door veel bridgedocenten geleerd dat je na een opening van de 

tegenstander een volgbod deed met een 5-kaart en minder dan 13 punten, en 
een doublet gaf met 13 punten of meer.  

 
De moderne opvatting is (volstrekt) anders. De kracht van een volgbod ligt 

tussen de 8 en 16 punten, met minstens een 5-kaart in de geboden kleur.   

 
En het doublet kent twee soorten; gewone kracht, tot maximaal 16 punten, 

en een sterke hand. Met de gewone kracht kan de doubleerder elk antwoord 
van zijn partner verdragen en daarop passen. Met 9 punten of meer zal 

partner sterk reageren, met een sprong (9-11 punten) of een bod in de kleur 
van de tegenpartij (12+ punten). 

 
Alleen met de sterke doubletvariant, zal de doubleerder op een zwak 

antwoord nog iets doen. Uitgaand van de moderne opvatting belooft jouw 2-

rebid dus minstens 17 punten. En dat maakt het voor partner heel 

aantrekkelijk en verantwoord om met zijn maximum van 8 punten de manche 
uit te bieden. Zuid had dus met deze 13-punter geen 2 mogen bieden, maar 

moeten passen. 
 

Alle reden om met jouw partner af te gaan stemmen welke doubleertaal jullie 

vanaf nu spreken. 
 

 
 


