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Nummer 522, 4 juli 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 

  H 2 

  H 2 

  10 8 7 6 5 
 ♣ 8 7 6 5 

 
  V 

  A 4 3 

  V B 9 
 ♣ A H V B 10 9 

 
 Tegen jouw 3SA komt west uit met V. Hoe speel je dit contract? 

Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

  H 2 

  H 2 

  10 8 7 6 5 
 ♣ 8 7 6 5 

 

  V 

  A 4 3 

  V B 9 
 ♣ A H V B 10 9 

 
 Tegen jouw 3SA komt west uit met V. Hoe speel je dit contract? 

 
Stel je niet al te veel voor van mijn overpeinzing… Want veel meer dan het 

belang aangeven van de vaste bouwplanstructuur zal ik niet loslaten. 
 

Je speelt SA, dus begin je met het tellen van de slagen die je achter elkaar 
kunt maken, de zogenaamde vaste slagen. 

 
We tellen er acht: AH en het klaverensextet. 

 
De tweede stap is de zoektocht naar mogelijke extra slagen. IJzeren wet is 

dat die meestal te vinden zijn in de langste kleuren. En inderdaad, als we ons 
blik richten op de acht ruitenkaarten, zijn daar liefst drie slagen in te 

ontwikkelen, OW kunnen alleen AH maken. 

 
Ook in de schoppenkleur kunnen we een slag ontwikkelen, precies één! Want 

als we (naar) V spelen, maken we óf V (als OW deze slag duiken) óf H, 

als OW V meteen nemen. 

 
De zeker niet onbelangrijke 3e stap is ‘de leer van het tempo’… Dat is niets 

anders dan het gevecht met de tegenspelers om het eerst de eigen extra 
slagen te ontwikkelen. OW zullen graag hun hartenslagen maken vóórdat wij 

onze negen slagen op het droge hebben. En ons doel is omgekeerd 
evenredig. OW mógen hun hartenslagen maken, maar niet voordat ons 

contract veilig is. Je moet dus nagaan hoeveel keer je van slag moet voordat 
je slagen kunt gaan oogsten, én hoeveel keer je van slag mág voordat OW 

hun oogstfeest vieren. 
 

En dan is er ook nog een vierde punt van aandacht… De bereikbaarheid van 
onze vrije kaarten. 

 

Toch nog best een uitgebreide overpeinzing… 
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Spel 1  Speelplan 
 

  H 2 

  H 2 

  10 8 7 6 5 
 ♣ 8 7 6 5 

 

  V 

  A 4 3 

  V B 9 
 ♣ A H V B 10 9 

 
 Tegen jouw 3SA komt west uit met V. Hoe speel je dit contract? 

 
 Neem de uitkomst met A en speel dan meteen V voor! 

 
Als OW meteen A leggen en harten terugspelen, moet je na H meteen 

H maken en dan pas de zes klaverenslagen. 

 

Laten OW jou V maken, dan heb je daarmee je negende slag. Dus maak 

je H en je zes klaverenslagen voordat je OW weer iets gunt. 

 
Maak dus niet de fout om de uitkomst te nemen met dummy’s H. Dat maakt 

dummy’s H onbereikbaar. 

 

 
Spel 2 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  ??   9 4 3 2 

          A 2 

          V B 6 4 3 
         ♣ 9 8 

 
 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand? 
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Spel 2 
 

 
 Westhand  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

  A H 7 6    1  pas  1!!   9 4 3 2 

  V 6 5  pas  2  pas  pas   A 2 

  A 10 7 2  pas         V B 6 4 3 
 ♣ 5 4           ♣ 9 8  

 

 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand? 
 

Ondanks de mooie ruitenkaart mee, bied je allereerst je hoge 4-kaart 1! 

Partner west kán immers naast zijn ruitenkleur een hoge 4-kaart hebben. En 
een contract in een hoge kleur levert nu eenmaal meer op dan een 

lagekleurcontract. En, ook niet onbelangrijk, je maakt dan evengoed je 
ruitenslagen. Die leveren in een schoppencontract per slag wel even 10 

punten méér op! 
 

En als partner géén 4-kaart schoppen heeft? Dan kun je altijd nog kiezen 
voor een ruitencontract! Zoals: 

 
1 1    1 1   1 1  
1SA 2    2♣ 2   2 pas 

 

Mocht je denken dat west na jouw directe 2-bod altijd nog zijn 4-kaart 

schoppen kan bieden, dan moet ik je teleurstellen.  

 
Na:  1 2 

  2 

belooft het 2-bod een heel sterk spel. Met gewone openingskracht, zoals 

met de gegeven westhand, mag west dat niet doen. Dat heeft ook geen 

enkele zin, als jouw 2-bod een hoge 4-kaart ontkent.  

 

Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1, Oost gever / niemand kwetsbaar 
  

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  
     3  ??   H B 8 7   

          3 2 

          H V B 7 6 
         ♣ A 10 

 
 Wat doe je met deze zuidhand? 

 

 Ik geef géén overpeinzing…
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Spel 1, Oost gever / niemand kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand  
     3  Doublet?!  H B 8 7   

          3 2 

          H V B 7 6 
         ♣ A 10 

 Wat doe je met deze zuidhand? 
 

Volgens de regels zou je moeten passen, je kunt immers niet elk bod van 
partner verdragen. Hij zal rekenen op minstens een 3-kaart in de ongeboden 

kleuren. 

Tegenover deze letter van de wet staat, dat je met een pas gemakkelijk een 
deelscore of zelfs een manchecontract kunt missen.  

Het dilemma gaat daardoor tussen:  
- het volgen van de regels, of  

- het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  
Want áls een doublet verkeerd uitpakt zal op de rekening beslist jouw 

postadres staan. 
 

Mijn persoonlijke voorkeur: eigen verantwoordelijkheid nemen . 
 

Spel 2, Oost gever / Allen kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid 

     3  doublet 
 pas  4♣  pas  4 

 pas  6  pas  pas 

 pas 

Noord is niet bang. Hij vertrouwt erop dat partner zuid met zijn 4 ná 

doublet ruime openingskracht moet hebben. Met een magere 

openingskracht moet zuid passen) openingskracht en lengte harten had 
zuid direct 3 geboden. 

 
  A 2 

  10 9 8 7 

  H 2 
 ♣ V B 10 9 8  

 
  H V 4 3 

  A V B 6 5 4 

  3 
♣ A 7 

 

West komt uit met B. Oost neemt dummy’s H over met A en speelt V 

terug. 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 



6 

 

Spel 2  Overpeinzing 
 

Oost gever / Allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
     3  doublet 
 pas  4♣  pas  4 

 pas  6  pas  pas 

 pas 
 

  A 2 

  10 9 8 7 

  H 2 
 ♣ V B 10 9 8  

 
  H V 4 3 

  A V B 6 5 4 

  3 
♣ A 7 

 
West komt uit met B. Oost neemt dummy’s H over met A en speelt V 

terug. 
 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Uiteraard troef je oosts V. Maar dan? Er dreigen na A nog twee verliezers: 
♣H en H, terwijl we geen slag meer mogen afgeven. 

 

Moeten we dan tweemaal snijden over oost op de beide heren? Dat lijkt een 
heilloze weg. Oost opende 3, preëmptief, en belooft daarmee een lange 

ruitenkleur met 6-9 punten. Zes punten liet oost al zien, met A en V. Met 

de beide heren daarbij zou oost dan 12 punten hebben. 

 
Ook weten we dat als je elf kaarten hebt in dezelfde kleur, en dus twee 

kaarten mist met de heer, het aas slaan het kansrijkst is. 
Met drie kaarten bij de vijand, waaronder de heer, geeft snijden de grootste 

kans op succes als we geen enkele informatie hebben van de tegenstanders. 
Alleen als we weten dat de heer niet voor het aas kán zitten, wordt snijden 

afgeraden en is slaan onze enige kans… 
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Spel 2  Speelplan 
 

Oost gever / Allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
     3  doublet 
 pas  4♣  pas  4 

 pas  6  pas  pas 

 pas 
  A 2 

  10 9 8 7 

  H 2 
 ♣ V B 10 9 8  

 

  H V 4 3 

  A V B 6 5 4 

  3 
♣ A 7 

West komt uit met B. Oost neemt dummy’s H over met A en speelt V 

terug. 
 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Om het contract te kunnen maken moet H goed zitten; bij oost dus. En 

omdat oost met zijn 3-bod te weinig kracht belooft voor de beide 

ontbrekende heren, moet H bij west sec zitten! En daar spelen we op.  

Sla na de ruitenaftroever A, steek over naar A en speel V voor de snit op 

H.  

Lezers Mailen 

Vierde kleur altijd vierde kleur? 

In mijn eenvoudige visie veronderstelt de vierde-kleur-conventie in haar 

oorspronkelijke vorm dat de eerste drie geboden kleuren (in een 

ongestoord biedverloop uiteraard) reëel zijn.  

 

De 1-opening is in het “vijfkaart-hoog-systeem” echter al mogelijk met 

een tweekaart. Noopt dit tot een aanpassing van de conventie (zeker in 

het biedverloop 1-1-1-1), en zo ja, op welke wijze?  

 

En in hoeverre valt de Vierde kleur te combineren met conventies als 

Montreal en Walsh, waarbij men geen zekerheid heeft over de “inhoud” 

van het eerste bijbod? 

 

Deze vraag schoof ik door naar Berry Westra; zijn antwoord: 
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Het feit dat 1 geen vierkaart belooft heeft geen invloed op de 4e kleur 

conventie. 1-1-1-1 is echt (6+ met 4 schoppens), 2 de vierde kleur.  

Ook Walsh heeft geen invloed op de vierde kleur, je hebt in type biedverlopen 

als 1-1-1 nu eenmaal een forcingbod nodig om het bieden aan de gang te 

houden en nadere informatie in te winnen over partners hand.  

Voor wat betreft de Montreal relay doe ik geen uitspraken, in die conventie 

heb ik me nooit verdiept. 

  

Wel of niet Lebensohl? 

Ik kwam onlangs twee situaties tegen waarin we niet wisten wat te doen, 

we spelen nog niet zo lang samen en zo hobbelen we van misverstand 

naar misverstand (waarvan we overigens ook veel leren), graag je 

advies. 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  1SA (15-17) pas  pas 

2  pas   pas  2SA 

 

Ik dacht  ´Lebensohl`, maar mijn partner bedoelde een competitieve SA 

verhoging (6-7 pnt). 

Wat is de beste afspraak in deze situatie, is het logisch dat Lebensohl 

vervalt? 

 

Antwoord 

Met Lebensohl kun je zowel een sterke als zwakke hand aangeven. Na zuids 

pas kan er van een sterke variant geen sprake meer zijn. Om die reden zou ik 

na een eerste pas Lebensohl op stal laten staan. Als jullie een zwak spel met 

klaveren met 2 beloven, had partner meteen 2 geboden. Dus ook die 

variant valt uit. 

 

Om die reden zou ik 2SA nu liever gebruiken als een gevecht om de 

deelscore. Zuid zal kort zijn in harten met wél een opvang en 6/7 punten. 
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Muiderberg, kan de lage kleur ook een 6-kaart zijn? 

Wij spelen Muiderberg of Multi Landy. 

   Noord 

    x 

    H V B x x 

    x 

    A H B x x x 

West 

1SA 

   Zuid 

    A x x x x 

    x 

    V x x x x x 

    x 

 

Dat resulteerde na afloop in de vraag of de 4+ lage kleur bij een 

Muiderberg ook een 6 kaart of langer kan zijn? 

Ik verkeerde altijd in de veronderstelling dat het een 5 kaart max .was 

maar ik realiseer me dat 4+ een 6 krt of langer niet uitsluit. Maar hoe 

kom je daar achter op een zo laag mogelijk niveau? 

 

Antwoord 

Inderdaad sluit ‘4+’ een 6-kaart niet uit. Omdat de prioriteit allereerst uitgaat 

naar de hoge kleur, kan zo’n zeskaart een leuke verrassing zijn voor de 

tegenspelers.  

 

Zo’n 6-kaart kun je meestal niet aangeven. Na 2 bepaalt partner immers de 

muziek. Op 2SA, de vraag naar jouw lage kleur, zou je het liefst springen in 

klaveren. Probleem daarvan is dat je dan de grens van 3SA overschrijdt. Het 

is heel goed mogelijk dat partner het liefst klaveren hoort om een 

verantwoord 3SA-contract te kunnen uitbieden.  

 

Maar… ik vind deze noordhand te sterk voor Muiderberg (Multi Landy). Door 

de geweldige verdeling, en het nadeel dat we dit spel niet even ML kunnen 
vergeten, zou ik een doublet plaatsen. Op partners verwachtte 2- of 2-bod 

kan ik dan mijn hartenkleur laten horen. Om na een venijnig uitziend 

strafdoublet te vluchten naar 4… 
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Reactie op de vorige Training 
 

Spel 2 voor de minder gevorderden 

  4 3 2 

  3 2 

  A H V 10 9 2 
 ♣ 8 2 

     West  Noord Oost  Zuid 

  A H 7 6 5         1 
  A 5 4   pas  2  pas  3♣  

  
  B    pas  3  pas  4 
 ♣ A 5 4 3   pas  pas  pas 

 
 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.  

 
Op dit spel ontving ik de volgende reactie: 

Als je op dit spel eerst een schoppen afgeeft, en de tegenpartij daarna ruiten 

terugspeelt, gaat het contract misschien zelfs down, de tafel is immers 

onbereikbaar om eerst de troeven er uit te halen. Dus is alleen speelwijze 2, 

eerst 2x troeftrekken en daarna oversteken naar de ruiten de juiste 

speelwijze. Of niet? 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Marcel Felix 

 
Je hebt helemaal gelijk, Marcel! 

Eerst een schoppenslag weggeven om daarna AH te slaan werkt alleen 

winnend als de leider daarna kan oversteken naar de ruitenoptocht. Als OW 

na de eerste schoppenslag ruiten spelen, is het ruitenvervolg na AH 

uitgesloten. Door te beginnen met het slaan van AH en dán de ruitenkleur, 

houdt noord een troefkaart over. Na OW’s aftroever kan de leider altijd 
oversteken naar noord, door het aftroeven van de derde klaveren- of 

hartenslag. 

Mijn complimenten en hartelijke groet! 


