Nummer 524, 18 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
Welk klaverenkaart laat je dummy bijspelen in de volgende vier situaties?
A
B
B2
A92
Uitkomst: 5
Uitkomst: B
V43
 H 10 3
C
B2
Uitkomst: 10

V43

Troefcontract
Uitkomst:  3

D
HB
42
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Spel 1 De juiste klaveren
Welk klaverenkaart laat je dummy bijspelen in de volgende vier situaties?
A
B
B2
A92
Uitkomst: 5
Uitkomst: B
V43
 H 10 3
2! Dan maak je altijd B of V.
Zou je B laten bijspelen, dan kan
oost die winnen met een hoge
klaveren, en dan klaveren
terugspelen naar wests andere hoge
klaveren. Dan maak je geen enkele
klaverenslag.
C
B2
Uitkomst: 10

V43

Lijkt veel op A. En qua aanpak is er
volstrekte gelijkenis. Ook nu laat je
dummy 2 bijspelen. Dan alleen
ben je verzekerd van een
klaverenslag!

A! Als OW tenminste de vrij
algemeen geaccepteerde afspraak
hebben om met twee aangrenzende
plaatjes met het hoogste plaatje uit
te komen. Uitgaand van die
afspraak moet V bij oost zitten.
Door B met A in de kraag te
vatten, kun je daarna over oost
snijden op V.
Troefcontract
D
HB
Uitkomst:  3
42
Lastig dilemma. Maar niet als je
weet dat tegen een troefcontract
sterk wordt afgeraden om onder een
aas uit te komen. A moet dus bij
oost zitten. Dus leg je B, hopend
dat V bij west zit. Je enige kans.

Spel 2
Na 1SA – 3SA van je tegenstanders, start partner noord met 2.
Leider west

Dummy
HV2
 10 9
 A 10 7 6
B32

Jouw zuidhand
543
HB543
82
V76
Hoe speel je tegen?
a. Ik duik de eerste slag.
b. Ik neem met H; als die
c. Ik neem met H; als die
d. Ik neem met H; als die
e. Ik speel B.
Ik geef

houdt speel ik 3 terug.
houdt speel ik B terug.
houdt speel ik klaveren terug.
een overpeinzing!
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Spel 2 Overpeinzing
Na 1SA – 3SA van je tegenstanders, start partner noord met 2.

Jouw zuidhand
543
HB543
82
V76

Dummy
HV2
 10 9
 A 10 7 6
B32

Hoe speel je tegen?
a. Ik duik de eerste slag
b. Ik neem met H; als die houdt speel ik 3 terug.
c. Ik neem met H; als die houdt speel ik B terug.
d. Ik neem met H; als die houdt speel ik klaveren terug.
e. Ik speel B.
Ik peins alleen maar even over wat wij concreet weten na het bieden en de
uitkomst van partner noord.
Wat weten wij?
Leider west belooft met zijn 1SA-opening 15-17 punten en een SAverdeling; dus geen renonce of singleton, en één dubbelton mogelijk.
Partner noord belooft met zijn lagehartenuitkomst lengte in harten,
minstens een 4-kaart. En omdat hij met deze uitkomst vraagt om zodra jij aan slag bent - harten terug te spelen, mag je ook wel een
hartenplaatje verwachten.
Welke conclusies kunnen we trekken?
Met deze informatie kunnen wij in ieder geval twee conclusies trekken:
 Partner noord heeft precies een 4-kaart harten en leider west een 2kaart.
 Partner noord heeft 7-9 punten; de leider heeft er immers 15-17. Met
de kracht van dummy en onszelf mee, blijven er precies 7-9 punten
over voor partner.
Omdat partner precies een 4-kaart harten heeft, moet de vierde
hartenslag voor ons (zuid) zijn, zodat je ook je vijfde hartenkaart kunt
maken.
Tot zover deze overpeinzing.
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Spel 2 Ons tegenspel
Na 1SA – 3SA van je tegenstanders, start partner noord met 2.
Leider
AB8
V8
HV543
♣A98

Dummy
HV2
 10 9
 A 10 7 6
B32
Jouw zuidhand
543
HB543
82
V76

Hoe speel je tegen?
a. Ik duik de eerste slag
b. Ik neem met H; als die houdt speel ik 3 terug.
c. Ik neem met H; als die houdt speel ik B terug.
d. Ik neem met H; als die houdt speel ik klaveren terug.
e. Ik speel B.
Leg meteen H!
Anders wint leider west deze slag en kom je pas weer op het toneel als
de leider 3SA+1 op het droge heeft getrokken.
Dan 3 terug, voor partners A. Speelwijze b is dus de juiste.
Maar… hiermee zijn we er nog niet; er is nóg een hoogstandje
noodzakelijk! Partner noord zal na zijn A de derde hartenslag inzetten
met 7 en… die moeten wij duiken!
Als je die zou overnemen zijn daarmee je hoge hartens op. Je volgende
hartenkaart moet partner noord overnemen, geheel tegen zijn wil! En
daarmee eindigt jullie hartensprookje één slag te vroeg… . Want,
zeggen we dan, de kleur blokkeert.
De leider moet een 2-kaart harten hebben, dus kun je de derde hartenslag
duiken. Noords vierde en laatste hartenkaart win je met B waarna je laatste
harten voor -1 zorgt.
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Voor de meer ervaren spelers
Spel 1
H
AB32
VB2
♣ V 10 9 7 5
A
V
A
♣H

B
5
4
B

2
4
3
86

Je speelt 3SA; west start met 3, voor dummy’s secce H.
Welke kleur heeft jouw tweede slag: harten, ruiten of klaveren?
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers…
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Spel 1 Overpeinzing voor de minder ervaren spelers
H
AB32
VB2
♣ V 10 9 7 5
A
V
A
♣H

B
5
4
B

2
4
3
86

Je speelt 3SA; west start met 3, voor dummy’s secce H.
Welke kleur heeft jouw tweede slag: harten, ruiten of klaveren?
We zijn nu even met minder ervaren spelers onder elkaar. Best misleidend,
de uitnodiging voor de overpeinzing. Want neem van mij aan dat misschien
wel het grootste deel van de ervaren spelers juist met dit spel de bocht
uitvliegt!
Alle reden om er gearmd naar te kijken .
Een belangrijke aanwijzing levert de vaste procedure op waarmee elk
speelplan begint. Het tellen van de vaste en te ontwikkelen slagen!
We tellen vier vaste slagen: H, A, A en A.
Ook zien we dat in de klaverenkleur de meeste slagen zijn te ontwikkelen:
vier!
Dat houdt in dat we niet alleen van de klaverenkleur kunnen leven; naast de
vier klaverenslagen zullen we in een andere kleur nóg een slag moeten
ontwikkelen. En dat betekent dat we dus twee keer een slag aan de
tegenpartij moeten toestaan voordat we onze negen slagen binnen hebben.
En als je mogelijk tweemaal van slag moet, is het zeker geen luxe om de
dekking in de andere kleuren te controleren. Daar moeten we dan immers
een dubbele opvang in hebben, anders zijn we al down voordat we onze
negen slagen kunnen tellen.
Voor de hartenkleur hoeven we niet bang te zijn. Laat ze maar komen! Maar
hoe staat het met de schoppendekking. Kunnen we nog twee
schoppenaanvallen pareren? Ook als de eerste schoppenaanval wordt ingezet
door oost?
Ik ben uitgepeinsd…
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Spel 1 Het juiste speelplan
H
AB32
VB2
♣ V 10 9 7 5
 V 10 8 6 3
 10 8 6
H9
♣432

9754
H97
 10 8 7 6 5
♣A
A
V
A
♣H

B
5
4
B

2
4
3
86

Je speelt 3SA; west start met 3, voor dummy’s secce H.
Welke kleur heeft jouw tweede slag: harten, ruiten of klaveren?
Speel na H V voor en snijd op H.
Zodra je weer aan slag bent kun je de klaverenkleur ontwikkelen.
Stel dat je was begonnen met de klaverenkleur, dan wint oost om meteen
daarna schoppen te vervolgen. In dat geval heb je maar één
schoppenopvang. West wint B met V en speelt daarna jouw A eruit. Als je
dan later de ruitensnit neemt, kan én zal west met zijn resterende schoppens
de zaak ‘afmaken’.
Door te beginnen met de ruitensnit kan alleen west aan slag komen. En als
wést dan schoppen speelt, hebben we wél een dubbele opvang daarin!
West mag ook harten terugspelen. Die slag neem je dan wel met A (!), en
dán is het tijd voor de klaveren. Naast de vier vaste slagen tel je de vier
klaverenslagen én de ontwikkelde B.
Een mooi TPO-spel! Tijd, Plaats en Omstandigheden kijken zeer nauwkeurig 
Spel 2
Noord gever, allen kwetsbaar
West
pas

Noord
1
2SA

Oost
pas
pas

Zuid
1
??

Zuidhand
532
V95432
2
♣V85

Na ampele overweging besloot je toch maar 1 te bieden.
Daarop biedt partner 2SA, een SA-verdeling met 18-19 punten.
Wat is jouw tweede biedactie?
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Spel 2 Het juiste bod
Noord gever, allen kwetsbaar
West
pas

Noord
1
2SA

Oost
pas
pas

Zuid
1
3!!

Zuidhand
532
V95432
2
♣V85

Na ampele overweging besloot je toch maar 1 te bieden.
Daarop biedt partner 2SA, een SA-verdeling met 18-19 punten.
Wat is jouw tweede biedactie?
Er zijn leukere handen denkbaar na partners krachtbod… Je hebt nu minder
dan partner verwacht. Een SA-contract is geen optie; dan neem je
hoogstwaarschijnlijk geen slag mee. Alleen in een hartencontract voeg je iets
toe. Met een 6-kaart harten en zes punten zou je geen probleem hebben, dan
bied je fluitend 4.
Nu moet je je armoe vertellen, en dat doe je met dit 3-bod. ‘Partner, mijn
hand is alleen een goed voor een hartencontract, maar de waarde is intussen
sterk gedevalueerd… . Het is dan aan partner om wel of niet voor de
manchepremie te gaan.

Lezers Mailen

Wel of niet alerteerplichtig?
Er is wat onzekerheid over een bieding die wel of niet gealerteerd dient te
worden.
De meningen van onze arbiters lopen ook wat uiteen, vandaar dat ik het
jou voorleg.
Er wordt met een preëmptief bod van 3 geopend.
Achteraf is dat een 6-kaart, en niet gealerteerd.
Staat wel op hun systeemkaart (die niet op de tafel ligt).
Zij openen dus altijd (of vaak) 3 of 3 met een 6 kaart.
De hoge kleuren altijd met een 7-kaart.
Moeten de openingen van 3/3 nu WEL of NIET worden gealerteerd.
Antwoord
Een bod dat alleen interesse toont in de geboden kleur, hoeft niet te worden
gealerteerd. Als je kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere
betekenis - in dit geval lengte - verwachten, treedt daarmee de hoofdregel in
werking en is dat bod wél alerteerplichtig.
8

In het algemeen
Ik kan mij heel goed voorstellen dat in sommige situaties een speler afwijkt
van het afgesproken minimum, zoals een Muiderberg of Zwakke Twee met
een kaart meer dan de afgesproken lengte van respectievelijk een 5- en een
6-kaart, vanwege de pierigheid van die kleur. Met zo’n verdedigbaar verschil
heb ik geen moeite. Dat heb ik wel als de spelers standaard afwijken van
systeemkaart en uitleg.
In deze zaak
Hier gaat het om een paar dat een duidelijk afgesproken onderscheid maakt.
Dat is informatie die de tegenstanders moeten weten. Na een pre-alert waarin
deze informatie wordt gegeven, of na uitgebreide bestudering van de
systeemkaart, kan ik mij voorstellen dat je kunt vermoeden dat de
tegenstander precies weet wat de afspraak is. Geen hoofdregel dus en dus
ook geen alert.
Maar… zonder voorafgaande uitleg, en met de systeemkaarten in de kontzak,
vind ik dat deze 3-opening in een lage kleur wel degelijk moet worden
gealerteerd!
Ook al doet dat niets af aan de alerteerplicht, het is natuurlijk niet verboden
om naar een systeemkaart te vragen en die te raadplegen. Met de invoering
van de Alerteerregeling is die gewoonte flink weggezakt.
Tóch een keer arbitrage

Gisteravond deed ik een onvoldoende bod doordat het niet goed tot me
doordrong dat mijn rechtertegenstander had geboden.
Na 1 - 2, bood ik 2♣.
Ik werd daarop attent gemaakt door m’n linkertegenstander, die de
2♣ niet accepteerde.
Ik verving 2♣ door een doublet.
‘Nee’, zei de linkertegenstander, ‘je moet 3♣ bieden’.
Maar dat wilde ik niet en vroeg (onder protest!) om arbitrage. Ja, ik weet
het, dat was wat laat…).
Ik zei dat ik begrepen had dat ik een onvoldoende bieding kon
vervangen door een bieding die gelijke of preciezere informatie gaf dan
m’n onvoldoende bod. Arbiter zei dat ik niet mocht doubleren, een
voldoende bod moest doen en dat partner verder moest passen. Ik bood
2 en daar werd verder op gepast.
(Als toelichting voor het doublet-verbod werd gegeven dat sluwe
spelers die flink tegenzitten in de geboden kleur anders expres een
onvoldoende bod doen, dat vervangen door Dbl, waarop partner moet
passen, zodat het een strafdoublet wordt. Als dat zo is lijkt het me
logischer om de pas-plicht van partner in dat geval te vervangen door
een biedplicht!)
Nou las ik in de Gids voor bridge (pag 24 halverwege) dat “Zelfs een
straffeloze vervanging van het onvoldoende bod in een doublet” niet
uitgesloten is. Kun jij een voorbeeld geven van een situatie waarin dat
het geval is?
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Antwoord Ron Jedema
Je mag je onvoldoende bod in principe vervangen door elk bod wat minimaal
dezelfde informatie bevat als het onvoldoende bod.
In jouw geval en in dit biedverloop zal een doublet wel een vierkaart ruiten
aangeven, maar garandeert geenszins een vierkaart klaveren. Zo'n negatief
doublet doe je gewoonlijk vanaf 7 punten.
Met je 2♣-bod heb je inmiddels verteld over minimaal 10 punten en een
vierkaart klaveren te beschikken.
Het onvoldoende bod bevat dus informatie die niet gedekt wordt door het
vervangende bod.
Stel dat je een afspraak hebt, dat een negatief doublet altijd minimaal een
vierkaart garandeert in de hoogst overgebleven kleur.
Het biedverloop is 1♣ - 1, je hebt die schoppen niet gezien en je biedt 1. je
mag dan natuurlijk straffeloos 2 bieden, maar je mag ook een (negatief)
doublet geven: 4 kaart harten en 7+ punten. Partner zal daar niet op passen.
In dat geval gaat het bieden gewoon door, want het vervangende bod bevat
alle informatie die ook in het onvoldoende bod zat.
Het vervangende bod mag wel meer informatie bevatten dan het onvoldoende
bod, zolang het vervangende bod minimaal alle informatie bevat die in het
onvoldoende bod zat.
Nog een interessante:
1 (niet gezien) 1 (bedoeld als opening).
Volgens 27B1a mag je nu straffeloos 2 bieden. Je kan echter ook besluiten
3 te bieden volgens 27B1b. Je geeft daarmee aan, dat je een opening en
een zeskaart hebt en dat is dus meer informatie dan het onvoldoende bod.
Maar doubletten als straf mogen niet na een onvoldoende bod, tenzij het
doublet alle informatie bevat die in het onvoldoende bod zat. En dan maakt
het niet uit of partner nu wel of niet zou passen, want als het doublet minder
informatie bevat, heeft partner op onjuiste wijze meer informatie gekregen,
dan hij uit een correct biedverloop zou hebben gekregen. Dus een biedplicht
na een doublet lost het probleem van de volledige dekking niet op.
Biedvraag
Een vraag over het bieden.
West

Noord
1

Oost
1

Zuid
??

Zuidhand
 10 9 7
V9
H874
 B 10 3 2

Vraag: Wat moet zuid bieden?
- 1SA, om aan te geven dat hij 6/9 punten heeft;
- Doublet, om te vertellen dat je geen 3-kaart harten hebt, geen
schoppendekking en wel de lage kleuren; of:
- Pas omdat ik maar 6 punten heb.
10

Antwoord
Ik ga graag voor doublet! Dat vertelt in één klap wat ik wel en niet heb; ook
de minimum kracht van zes punten, waardoor partner met een geruster hart
zijn hand nader kan omschrijven. Ik denk hierbij vooral aan een gevecht om
de deelscore!
AvG:
na 1-1 bied je je lage vierkaarten aan vanaf 6 punten.
Maar na 1- 2 kun je ook je lage vierkaarten aanbieden met een
negatief doublet, maar daarvoor moet je wel sterker zijn want partner
moet dan naar het 3-niveau.
Wie heeft gelijk, mijn partner of ik?
In een SA-contract ligt op tafel:
V32
Ik heb in de hand:

H94

De linkertegenstander kwam uit met 10. Ik liet dummy V bijspelen.
Volgens mijn partner is het technisch beter om dummy 2 te laten
leggen. Zijn argument: in de tweede hand laag.
Wie van ons heeft volgens jou gelijk?
Antwoord
Jij! 
De uitkomst van 10 ontkent in de regel het naast hogere plaatje, B. dat
maakt het ’t aantrekkelijkst om over oost op B te snijden. En dat lukt alleen
als je zuids H9 nog even in de koeler laat zitten…
AvG:
Met een vrijwel identiek probleem zijn we deze Training in spel 1B voor
de minder gevorderden begonnen. Alleen maar goed om met zo’n zelfde
zaak af te sluiten. Nu kan dit nooit meer mis gaan. 
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