Nummer 521, 27 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
HV2
A2
♣V2
43
VB
♣H43
Je speelt een klaverencontract. OW hebben geen troefkaarten meer.
Je bent in zuid aan slag en je mag maar één slag verliezen.
Hoe flik je dit kunstje? Ik geef géén overpeinzing…
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Spel 1 Aanpak

HV2
A2
♣V2
A65
654
5
♣-

87
H3
432
♣43
VB
♣H43

Je speelt een klaverencontract. OW hebben geen troefkaarten meer.
Je bent in zuid aan slag en je mag maar één slag verliezen.
Hoe flik je dit kunstje?
Minder ervaren spelers kunnen gemakkelijk enige schroom voelen om een
kleur aan te spelen waarin ze niet het aas hebben. Dan is immers zeker dat
de tegenpartij aan slag komt, en daar houden ze niet van .
De snit op de hartenkleur oog veel aantrekkelijker, met H bij west maak je
toch even mooi twee hartenslagen.
Het nadeel van snijden is echter dat je zonder verdere informatie over het
bezit van de tegenstanders maar 50% kans hebt op succes. Soms kun je een
snit voorkomen, zoals in dit spel!
Begin met 3 naar H!
Als west meteen A legt is je contract al veilig. Je speelt dan uiteraard
2 bij. Daarna verdwijnt op HV jouw laatste schoppenkaart en B.
Geen hartensnit dus en dus slechts één verliezer.
Als west duikt, maak je H. Dan ♣2 naar ♣H en 4 naar V. Duikt west
weer, dan ben je binnen, want dan verlies je geen schoppenslag .
En als west in de tweede schoppenslag A legt, ben je eveneens veilig.
Stel dat west dan harten naspeelt, dan leg je uiteraard A, om daarna
op V zuids laatste hartenkaart op te ruimen.
En wat als A niet bij west maar bij oost zit?
Dan kun je niet noords beide schoppenplaatjes maken. Als oost het
goed doet na zijn A is je enige kans de hartensnit. Maar oost moet het
dan inderdaad goed doen. Want als oost bijvoorbeeld ruiten terugspeelt
ben je eveneens binnen! Dan troef je aan de ene kant en ruim je aan de
andere kant een harten op! Alleen als oost na A schoppen terugspeelt,
en H verkeerd zit, geef je twee slagen af. Maar je hebt dan wel alles
geprobeerd! Onthoud dit spel; dat kan snel van pas komen…
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Spel 2
432
32
 A H V 10 9 2
♣82
AH765
A54
B
♣A543

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

2
3
pas

pas
pas
pas

Zuid
1
3♣
4

Hoe probeer je dit 4-contract te maken? West start met ♣H.
Toelichting op het bieden
Noord bood 2 met negen punten. Dat lijkt tegen de biedafspraak; je mag
pas een nieuwe kleur op 2-niveau bieden met minstens 10 punten, denk je
wellicht. Dat is correct, maar… deze prachtige ruitenkaart compenseert die
ene punt ruimschoots. En als zuid met zijn 1opening minstens een 5-kaart
belooft, mag noord met zijn 3-kaart mee één punt extra tellen voor zijn
dubbeltons, dat maakt samen 11 punten. En onder ons. Als de 5-kaart
schoppen van zuid vast staat, wil je met die mooie ruitenkaart beslist niet
passen onder 4. Zelfs als zuid minimale openingskracht zou hebben!
Ik geef een overpeinzing.
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Spel 2 Overpeinzing
432
32
 A H V 10 9 2
♣82
AH765
A54
B
♣A543

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

2
3
pas

pas
pas
pas

Zuid
1
3♣
4

Hoe probeer je dit 4-contract te maken? West start met ♣H.
Ik kijk alleen even mee naar het tellen van de verliesslagen. We zoeken
vanuit de hand met de meeste troefkaarten, de zuidhand dus.
 We gaan uit van een normaal (3-2) schoppenzitsel. Dan geef je in ieder
geval één schoppenslag af.
 In harten dreigen twee verliezers (5 en 4).
 In ruiten géén en in klaveren liefst drie.
Vaak is het ’t aantrekkelijkst om verlieskaarten, in dit spel zuids lage hartens
en klaveren, af te troeven met de hand waar de minste troefkaarten zitten.
Dit spel heeft echter een veel aantrekkelijker alternatief: de verliezers
opruimen op de lange sterke ruitenkleur van dummy noord.
Daar gaan we ons op richten. En we maken niet de fout om na A A, H en
een kleine troef te spelen om alle ontbrekende troeven uit het spel te halen.
Want na die derde schoppenslag zullen OW graag veel klaverenslagen
binnenhalen!
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Spel 2
432
32
 A H V 10 9 2
♣82
AH765
A54
B
♣A543

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

2
3
pas

pas
pas
pas

Zuid
1
3♣
4

Hoe probeer je dit 4-contract te maken? West start met ♣H.
Neem de uitkomst met ♣A en geef de eerste troefslag weg. OW maken die
troefslag en kunnen een klaverslag pakken, daarmee is voor hen de koek op.
Meteen daarna kom jij aan slag, haal je de ontbrekende troeven op en draai
je de ruitenkleur af.
Je kunt ook na ♣A AH slaan en dan meteen de ruitens afdraaien. OW
kunnen ‘in de lucht troeven’met hun laatste hoge troef, waarna jij - na
de oversteek met een klaverenaftroever - de ruitenoptocht kan
vervolgen. Alleen als OW al de tweede ruitenslag troeven, kost je dat de
overslag als OW dan meteen harten naspelen.

Voor de meer ervaren spelers
Spel 1
2
HV32
A432
♣VB32
 A H V B 10 9 8
54
H5
♣A5
Je hebt 6 uitgeboden. En west start met V. Hoe probeer je dit contract te
maken?
Ik geef alleen de minder ervaren spelers een tip…
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Spel 1 Tip voor de minder ervaren spelers
2
HV32
A432
♣VB32
 A H V B 10 9 8
54
H5
♣A5
Je hebt 6 uitgeboden. En west start met V. Hoe probeer je dit contract te
maken?
Even onder ons… Denk vooral aan ons eerste spel!
En nog een tweede tip… Natuurlijk gaan we ervan uit dat onze extra kans zich
zal uitbetalen. Bedenk dan wel dat je - na twee keer harten spelen - in noord
moet kunnen komen om op noords laatste hoge harten iets op te kunnen
ruimen…
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Spel 1
2
HV32
A432
♣VB32
 A H V B 10 9 8
54
H5
♣A5
Je hebt 6 uitgeboden. En west start met V. Hoe probeer je dit contract te
maken?
Met A bij west kun je H én V maken, door twee keer vanuit zuid harten te
spelen. In dat geval is de klaverensnit niet nodig, omdat je op noords tweede
hartenplaatje ♣5 ecarteert (prachtig woord voor ‘bij het vuilnis zetten’ ).
Neem de uitkomst met H en speel direct 4 naar H.
Als H die slag maakt, steek je met 2 over naar A, haal je de overige
troeven op van OW en speel je 5 naar V.
Je wachtte bewust met troefspelen voor de noodzakelijke oversteek naar de
zuidhand. Als OW pas de tweede hartenslag nemen, moet je immers nog een
keer naar noord kunnen oversteken. Als west de slag won met A, is die
oversteek noodzakelijk om op V ♣5 te kunnen opruimen. En als oost de slag
won, om vanuit noord de nog enig reddende klaverensnit te kunnen nemen.
Spel 2
B72
HV
 H V B 10 9
♣V82
AHV
3
8743
♣ A B 10 9 5
Zuid speelt 3SA. West komt uit met ♥10, oost speelt ♥5 bij.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers.
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Spel 2 Overpeinzing
B72
HV
 H V B 10 9
♣V82
AHV
3
8743
♣ A B 10 9 5
Zuid speelt 3SA. West komt uit met ♥10, oost speelt ♥5 bij.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Eén ding is duidelijk. We hebben de eerste slag binnen. En als we nog acht
slagen daaraan willen toevoegen, moeten we dat doen vóórdat OW aan slag
komen. Want vaststaat dat er dan iets vreselijks gaat gebeuren in de
hartenkleur.
We hebben naast de eerste slag in ieder geval drie schoppenslagen. En als ♣H
bij oost zit kunnen we daar de noodzakelijke vijf slagen bijtellen. Dus gaan
we ervan uit dat ♣H inderdaad bij oost zit!
Wacht nog even! Terug! Ik ben nog niet uitgesproken! Dat snijden kunnen we
- haast - niet verkeerd doen als oost ♣H x x heeft. Sommige oostspelers
hebben echter de onhebbelijke gewoonte om ♣H x x x te hebben, in vieren
noemen we dat. Als het even kan, moeten we ook rekening houden met een
eventueel klaverenkwartet rekening houden…
Ja, je mag nu aan de slag .
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Spel 2 Speelplan
B72
HV
 H V B 10 9
♣V82
♣6

♣H743
AHV
3
8743
♣ A B 10 9 5

Zuid speelt 3SA. West komt uit met ♥10, oost speelt ♥5 bij.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Speel na H ♣V voor, en wees zuinig op ♣5!!! Speel een hogere klaveren bij.
Dan dummy’s ♣8, waaronder je je zuinig bewaarde ♣5 legt. Daardoor blijf je
aan slag in noord. En dat is noodzakelijk om een derde keer klaveren te
kunnen spelen, omdat oost nog met ♣Hx zit.
Spelers die automatisch in de eerste klaverenslag op ♣V ♣5 bijspelen, moeten
daarna ♣8 geheel tegen hun zin overnemen.
Wil je met alle geweld tóch al in de eerste klaverenslag al van ♣5 af, dan kan
dat, mits je dummy laat beginnen met het spelen van ♣8… 

Lezers Mailen
Of ie terug mag…
A3

H654
Ik ben leider.
Ik speel vanuit de hand 4 naar A in de dummy toe.
Denk al een slag vooruit en zeg daardoor per ongeluk:
‘ruitendrie.’ Dat kan toch nooit mijn bedoeling zijn geweest?
Dit mag ik toch straffeloos veranderen? Ook wanneer mijn
rechtertegenstander al heeft bijgegooid toch?
Antwoord
De correctielimiet is inderdaad nog niet verstreken zolang je na die vergissing
nog geen kaart bijspeelde uit de hand.
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Of je jouw fout mag corrigeren, bepaalt de arbiter. Daarbij vertrouw ik je toe
dat het aantal arbiters dat correctie toestaat vrij dun is gezaaid.
Ja, dan komen we op jouw voorspelbare vervolgvraag: wat ík als arbiter zou
beslissen.
Uit jouw verslag blijkt dat je op het moment van spelen bewust ruitendrie
wilde spelen. Je noemde dus de kaart die je ook werkelijk wilde spelen. Om
die reden is ruitendrie wel degelijk gespeeld!
Biedmisverstand
Een vraag over een biedmisverstand tussen mijn partner en mijzelf.
We hebben een nieuw speeltje en bieden met een preëmptieve opening 3
in de kleur ónder de lengte. Een preëmptieve 3-opening, openen we dus
met 3. Deze afspraak heeft ook een naam: de Verdi-conventie.
Natuurlijk gaat dat de eerste keer mis en partner opent (niet kw. tegen
wél) 3, met een 7-kaart harten en zwak.
Tegenpartij komt er in met 3. Ik heb vier punten, met een 4-3-3-3verdeling, waarvan de 4-kaart in schoppen.
Ik leg 5.
Nu heeft partner de OI dat ik zijn bod verkeert interpreteer.
Mag hij nu nog naar 5 corrigeren? En mag ik dat (na Doublet) laten
staan?
Overigens eindigde het feestje in 6 gedoubleerd–4 en een (verdiende)
nul
.
Antwoord
Met het niet alerteren van noords 3-bod, weet de 3-openaar dat zijn
partner de nieuwe afspraak is vergeten. Dat is informatie waar hij absoluut
geen gebruik van mag maken. Hij mag zelfs niet de suggestie wekken dat hij
aan deze verboden vrucht ruikt!
Dat betekent dat hij moet reageren alsof zijn partner heeft gealerteerd en
heeft uitgelegd dat 3 een zwakke hand belooft met lengte harten. In dat
licht zal de 3-openaar het 5-bod opvatten als: ‘Ik heb geen enkele
interesse in jouw hartenkleur, maar wel een ruitenkleur die goed genoeg is
voor 5.’
Als partnerlief dan toch zijn harten herbiedt, riekt dat naar gebruik van de
ongeoorloofde informatie. Beschuldigen doe ik niet, omdat ik zijn hand niet
weet. Elke ruitenkaart méér, maakt het misdrijf ernstiger!
Omdat jij géén ongeoorloofde informatie hebt, heb jij vrijheid van handelen.
Dus mag jij bieden wat je wilt én moet je, zodra je achter de fout komt, de
verkeerde uitleg direct herstellen.
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Wie van ons is de angsthaas?
(Partner)
(Ik)
West
Oost
AV98
H654
4
VB983
AHB76
9
♣H94
♣VB6
Het bieden ging, met passende NZ-spelers:
1
1
1
pas
Mijn partner vindt mij de kakkebroek, met 17 punten had ik na zijn 1
moeten springen, vindt hij.
Ikzelf meen dat partner recht heeft op een luier; met zijn 4-kaart schoppen
en 9 punten kan hij toch nog wel iets doen!
Antwoord
Een regelmatig voorkomend misverstand. Als west op partners 1 reageert
met 2 belooft hij, net als met het rebid van 2SA, 18/19 punten. Zijn 1rebid kan een hand van (maximaal) 17 punten dus niet uitsluiten…
Met die wetenschap zal oost met zijn 9 punten zeker 2 moeten bieden.
Alleen met 6/7 punten is een pas verdedigbaar. En als oost inderdaad 2
biedt, heeft west geen lont meer nodig om 4 in de lucht te schieten! Oost is
dus de angsthaas.
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