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Nummer 525, 25 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. 
Maar ik ben wel heel graag gastheer. 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 
  3 2 

  B 4 3 

  5 4 3 2 

  5 4 3 2 

 

  A B 4 

  V 2 

  A H V B 10 

  A H V  

 Aan alle tafels speelt zuid 3SA. 
 De helft van de westspelers start met H en de andere helft met 10. 

Hoe moet je als leider omgaan met de uitkomst van H en hoe met de 

uitkomst van 10?    Ik geef geen overpeinzing… 



2 

 

Spel 1  De juiste aanpakken 
 

  3 2 

  B 4 3 

  5 4 3 2 

  5 4 3 2 

 
  A B 4 

  V 2 

  A H V B 10 

  A H V  

 

 Aan alle tafels speelt zuid 3SA. 
 De helft van de westspelers start met H en de andere helft met 10. 

 
Hoe moet je als leider omgaan met de uitkomst van H en hoe met de 

uitkomst van 10? 

 

 Vooraf: je telt allereerst je vaste slagen! Dat zijn er liefst negen! 
 A, AHVB10 en AHV. 

Betekent dit dat je je verstand op nul moet zetten en je negen slagen meteen 
moet binnenslepen? Beslist niet; want als alle andere paren 3SA+1 scoren en 

jij als enige 3SA C, heb je ondanks je gemaakte contract evengoed een nul! 

 
Duik de uitkomst van H! Met deze uitkomst vertelt west je dat hij ook V 

heeft. En als je duikt maak je het west heel lastig. Moet hij nu wel of niet zijn 
schoppenaanval voortzetten? Doet hij dat wel, dan levert jouw B een extra 

slag op. Daarna pak je al je vaste slagen op voor 3SA+1. 
 

Leg niet B op wests uitkomst van 10! Ondanks de ijzeren wet van 

honneur op honneur! Het risico is bijzonder groot dat oost zich met een hoge 

harten ontfermt over dummy’s B, en harten terugspeelt voor wests andere 

hoge harten, waarna OW zoveel hartenslagen maken dat er geen negen 

slagen meer over zijn voordat jij aan slag bent! 
Als je dummy een lage hartenkaart laat leggen, kunnen OW geen serie 

hartenslagen maken zonder ook jou een slag in harten te gunnen. En zodra je 
die binnen hebt, maak je eveneens 3SA+1. 

 
Spel 2 

  A H 6 

  3 2 

  5 4 3 2 

  5 4 3 2 

 

  5 4 3 2 

  A V 10 

  A B 

  A H V B 

 Je mag weer 3SA spelen; west komt uit met V. Hoe was je dit varkentje? 
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Spel 2  Speelplan 
 

  A H 6 

  3 2 

  5 4 3 2 

  5 4 3 2 

 
  5 4 3 2 

  A V 10 

  A B 

  A H V B 

 

Je mag weer 3SA spelen; west komt uit met V. Hoe was je dit varkentje? 

 

 Je telt liefst acht vaste speelslagen! AH, A, A en AHVB. 

 

De 9e slag zal moeten komen uit de hartenkleur. Daarvoor moeten we 
tweemaal vanuit noord de harten aanspelen, de eerste keer 2 naar 10, en 

- als die slag door west wordt gewonnen met B – daarna 3 naar V. 

 

Alleen als B én H bij west zitten, hebben we pech. Overigens is die kans 

maar 25%; meestal zal het dus goed gaan! 

 

Als de ontbrekende schoppens 3-3 zitten, is de schoppenkleur ook goed voor 
de negende slag. De uitkomst van V slaat die hoop echter de bodem in. 

West zal op z’n minst toch wel van een vierkaart schoppen uitkomen. 
 

Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
  3 2 

  H 2 

  4 3 2 

  B 6 5 4 3 2 

 

  A H V 6 5 4 

  A 4 3 

  H B 5 

  8 

 
 Tegen jouw 4-contract start west de aanval met V. 

 Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 
 

 Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

  3 2 

  H 2 

  4 3 2 

  B 6 5 4 3 2 

 
  A H V 6 5 4 

  A 4 3 

  H B 5 

  8 

 

 Tegen jouw 4-contract start west de aanval met V. 

 Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 

 
Je speelt een troefcontract, dus begin je met het tellen van de mogelijke 

verliesslagen. 
Dat is vooral voor net begonnen bridgers gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

Wat is in godsnaam nu wel of geen verliezer, hoor ik verzuchten… 

 
Met enige regelmaat ga ik daar wat dieper op in. Zo ook in deze aflevering . 

Waarom juist weer nu? Ik heb geen idee, misschien omdat ik onderhand 
geniet van Serge Rachmaninovs 2e pianoconcert… 

 
Verliesslagen zoek je vanuit één hand. En meestal is het ’t overzichtelijkst om 

dat te doen vanuit de hand met de meeste troefkaarten. In dit spel de 
zuidhand. 

 
We bekijken elke kleur afzonderlijk. En we gaan dan uit van geen al te 

extreme verdeling van de ontbrekende kaarten. 
Schoppen:  Daar tellen we géén verliesslag in. We missen vijf troefkaarten; 

vijf ontbrekende kaarten zitten meestal 3-2. Daar gaan we op de 

voorhand vanuit.  
 Harten: Eén verliesslag. We hebben twee lage hartens, één daarvan kan 

weg op noords hartenheer. Tegenover de tweede hebben we geen 
hoog hartenplaatje, dus zou de tweede lage harten een verliesslag 

kunnen worden. 
Ruiten: Drie verliesslagen. Met AV bij west hebben onze twee  

ruitenmannen geen enkele kans op een slag. En 5 al helemaal 

niet . 

Klaveren: Eén slag. Alleen met A in noord zou je 8 niet als verliezer 

tellen. 

 
Een sombere uitkomst dus: vijf mogelijke verliezers. Onze tweede stap is 

positiever: het zoeken naar middelen en listen om zoveel mogelijk verliezers 
te voorkomen. Dat zou voor de tweede lage harten het aftroeven kunnen zijn; 

en voor de ruitenverliezers hopen dat oost minstens één ruitenplaatje heeft 

en daarom vanuit dummy naar onze ruitenplaatjes toespelen… 
Zie ook het vorige spel…   
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Spel 1  Overpeinzing 
 

  3 2 

  H 2 

  4 3 2 

  B 6 5 4 3 2 

  V 10 8     A 9 7 6 

  A H V 6 5 4 

  A 4 3 

  H B 5 

  8 

 

 Tegen jouw 4-contract start west de aanval met V. 

Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 

 
De klaverenverliezer is niet te voorkomen. DE hartenverliezer wél, door de 

derde hartenslag in noord te troeven. 
En de ruitens? Hopen op V en/of A bij oost. Daarvoor moeten we tweemaal 

ruiten spelen vanuit noord. Dus tweemaal in noord aan slag komen. 
 

Win de uitkomst met H en speel meteen 2 naar B. Oost zal A zeker niet 

leggen, waardoor onze B door V wordt overruled.  

Tien tegen één dat west dummy’s hartenaftroever ziet aankomen en met 

troef vervolgt. Dat kan geen kwaad meer; we winnen met A, spelen A, dan 

3 getroefd en wéér een lage ruiten, naar zuids H. Oost mag kiezen of hij 

deze slag wint of het risico neemt dat hij later die kans alsnog krijgt.  
 

Spel 2   
Na jouw 3-opening sprak jouw partner met 5 zijn volste vertrouwen uit in 

jouw bied- én afspeeltechniek.  
 

Bridgewijsheid:  
Hoe beroerder de kaarten die dummy neerlegt, des te groter is zijn 

verwachting van jouw afspeelcapaciteit! 

 
  A 4 3 2 

  H 

  A H 4 3 2 

  10 9 2 

 

  5 

  4 3 2 

  6 5 

  H V B 8 7 6 3 

 
Tegen jouw 5 start west met H. Aan jou de eer om te bewijzen dat je 
partner jouw afspeeltechniek met zijn 5♣ op de juiste waarde schat! 

 

 Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 2  Overpeinzing voor de minder ervaren spelers 
 

  A 4 3 2 

  H 

  A H 4 3 2 

  10 9 2 

 
  5 

  4 3 2 

  6 5 

  H V B 8 7 6 3 

 

Tegen jouw 5 start west met H. 

 

Zoekend naar verliezers vanuit de zuidhand, de hand met de meeste 
troefkaarten, tellen we vier verliezers: drie in harten en troefaas. 

 
Als we twee hartenslagen in noord kunnen troeven, zijn we binnen. Dan 
blijven er immers nog twee verliezers over: de eerste hartenslag en ♣A.  

 

Volksstammen zullen daarom na A H voorspelen, als ouverture voor de 

twee hartenaftroevers.   

 
Leiders die daarvoor kiezen, verplaatsen zich niet voldoende in hun 

tegenstanders. Die zien wat dummy heeft en onmiddellijk begrijpen wat jouw 
plan is. En vervolgens doen wat jij als tegenspeler ook zou doen: na die 
hartenslag tweemaal troefspelen: ♣A en klaveren na. Daarmee is jouw 

contract dan meteen kansloos, omdat je dan met dummy’s laatste troefkaart 

slechts één hartenverliezer kunt voorkomen. 
 

Je zult dus naar een andere weg moeten zoeken om het aantal 
hartenverliezers te beperken tot één. En als de oplossing niet ligt in 

aftroeven, ligt de meest voorkomende oplossing in het opruimen van zo’n 
verlieskaart. En daarbij kan de lengte van een andere bijkleur uitermate 

nuttig zijn… 
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Spel 2  Aanpak 
 

  A 4 3 2 

  H 

  A H 4 3 2 

  10 9 2 

  H V 10 7 6    B 9 8 

  B 9 7 6 5     A V 10 8 

  8 7      V B 10 9 
 ♣ 5     ♣ A 4 

  5 

  4 3 2 

  6 5 

  H V B 8 7 6 3 

 

Tegen jouw 5 start west met H. 

 
 Neem de uitkomst met A; sla AH; troef 2 (niet met ♣3!). 

 Speel nú 2. 

 
OW moeten na hun hartenslag ♣A en klaveren naspelen, om te 

voorkomen dat je twee hartenaftroevers maakt. 
 
Die tweede klaverenslag win je met noords ♣10. Dan weer ruiten na, in zuid 

getroefd. 
 

 Dummy’s laatste ruitenkaart is nu vrij! 

 
Troef nu 3 in noord en ruim op noords vrije ruitenkaart zuids laatste 

hartenkaart op.  
  
 Met dit speelplan geef je alleen ♣A af en één (de eerste) hartenslag. 
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Lezers Mailen 
De juiste biedserie 

   A H 10 4 

   5 4 3 

   H V B 2 
  ♣ B 3 

  V 9 8 3    B 7 5 2 

  B 10 6    9 8 7 2 

  7 6 4 3    9 8 
 ♣ 10 2   ♣ A 6 4 

    6 

    A H V 

    A 10 5 
   ♣ H V 9 8 7 5 

  
Even een vraag. Wij spelen Checkback Stayman.  

Het bieden gaat als volgt: 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

pas  1  pas  5 

pas  pas  pas 
 

Later nemen wij dit nog even door.  
 

Zuid vindt dat ik de ruitenkleur niet had moeten noemen, maar 1 

had moeten zeggen. 

Zuid had dan 2SA gezegd, waarna noord azen was gaan vragen. 
  

Noord z'n gedachten: 
Zuid           Noord  

1             1  

Stop 3 

Dan weet noord dat zuid een 6-kaart klaveren heeft en geen 4-
kaart in de hoge kleuren.  

Noord gaat alsnog azen vragen. 
  

Noord vindt het belangrijk om ruiten niet over te slaan, dat is 
vanwege een eventueel SA-contract, wat wet volgens noord ook 

had moeten worden. 

  
Graag, zou ik jullie mening hierover willen horen.  
  

Nou die krijg je, zet je alvast schrap!
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Antwoord 
Laat mij beginnen met te zeggen dat ook ik met deze noordhand na zuids 1 

zou beginnen met 1. Met het weldadige gevoel partner daarmee maximale 

ruimte te geven om zijn hand nader te omschrijven… Eerst 1 antwoorden 

heeft (ook) het nadeel dat partner op een 5-kaart schoppen rekent als noord 
daarna zijn 4-kaart ruiten noemt. 

 
Ja, en als we dan naar de hand van zuid kijken, heeft deze ondanks die 

geweldige biedruimte toch een rebidprobleem. We gaan de verschillende 
keuzes na: 

- 2SA is met die lage singleton schoppen geen optie.  
- 2, reverse, vertelt zuid in één klap zijn kracht, met één groot nadeel: 

partner noord zal minstens op een 4-kaart harten rekenen. Als partner 
een 4-kaart mee heeft, neemt hij het initiatief. Dat kan dan heel 

vervelend aflopen. 
- 3: klinkt redelijk; na partners 3-bod, bied je 3SA (je kracht gaf je 

immers al aan). Ook als 3 4e kleur is… 

 
Mijn voorkeur is dus: 

 1 

1 3 

3 3SA 

4SA twee azen 

6SA 
 

Ik vroeg de visie van Bep Vriend en Anton Maas: 
 

Met de noordhand bieden wij zeker 1. Met een zwakkere hand, bijvoorbeeld 

 H V x x 

 x x 

 H x x x 
♣ x x x   

zouden wij wel 1 antwoorden. Na een 1-bod komt de tegenstander er 

gemakkelijker in, misschien komen we dan niet meer aan de schoppenkleur 

toe.   

 
Na noords 1 heeft zuid een lastig bod. Eigenlijk is er geen goed bod, we 

zullen het minst slechte bod moeten zoeken. 
1) 2SA geeft de kracht aan maar dat kan niet met een singleton schoppen 

2) 5 komt niet in aanmerking. Waarom meteen al kiezen voor een 

mogelijke 4-3 fit. Op dit spel heeft noord goede ruitens maar wat als 

hij/zij Vxxx heeft? 

Dat moeten we eerst uitzoeken 
1) 3♣ Dat bod begrijpen we en is een stuk beter dan 2SA of 5. Je geeft 

een 6-kaart klaveren aan en overwaarde. Probleem is dat je iets te 
sterk voor 3♣ bent. Wij forceren liever naar de manche 

 
Daarom is onze keuze 2. Dit bod is MANCHEFORCING. Omdat het een 
sprong is. Dit in tegenstelling tot een biedverloop als 1♣-1-2, dat is een 
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gewone reverse, belooft wel overwaarde (16 punten) maar met een minimum 
bij partner kan er onder de manche worden gestopt. 

Omdat 2 mancheforcing is, zal partner ook niet zo gauw 4 maar 3 bieden 

met hartens mee. 

 
Het bieden op dit spel zou kunnen gaan 
1♣ 1 

2 2SA (rustig bieden om nadere informatie te krijgen, het bieden is 

immers 
  mancheforcing!!) 
3♣ 4♣ 

4 4 

4SA 1 aas melden volgens de geldende afspraak 
6♣ 

 

6SA is beter omdat noord ook schoppenheer heeft maar dat is moeilijk te 
bereiken. Misschien als noord over 4 zelf azen vraagt. 

 
En Kees Tammens: Geen gemakkelijke hand om te bieden. 

 
Zuid   Noord 

 6    A H 10 4 

 A H V   5 4 3 

 A 10 5   H V B 2 

 H V 9 8 7 5  B 3 

 
1♣   1 

2   2 
3♣   3 

3   3 
3SA   4♣ 

4   4SA 
5   6♣ 

pas 
 

In een systeem als de dutch doubleton gebruik je de 2-herbieding voor veel 

18-19 handen (niet 18-19 SA) Dit kun je in elk natuurlijk systeem eenvoudig 
inbouwen. 2♥ vraagt en 3♣ toont 18-19 met zeskaart ♣. Oost weet nu dat het 

met 18-19 tegenover 14 heel erg dicht in de buurt van slam is. 
 

En als noord opent 
Zuid   Noord 

   1 
2♣   2SA 

3   3SA 
4♣   4 

4   4 

4SA   5 
6♣    
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Oost herbiedt ondanks drie kleine harten toch 2SA omdat je alleen op die 

manier de oosthand goed omschrijft. Beetje pech als 3SA in de verkeerde 
hand terecht komt. Maar je kunt nu ook weer niet alles tegelijk. 
West moet dan met 3♥ een beetje vissen en daarna beslissen of ie na 3SA 
nog met 4♣ verder biedt. Maar tegenover veel 12 punters (haal ♠H maar eens 

weg) in oost is 6♣ nog steeds uitstekend. 

 
Onhoffelijk? 

Aan mijn tafel speelde zich dit biedverloop af: 

 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♣  1  

2      Oost, een minder ervaren speler, zegt nu: "Moment, ik weet 

niet 
     of ik dat moet alerteren. Noord wacht niet en biedt:  

  3 

De spelregels geven geen belemmering voor Noord’s snelle bieden, maar erg 

hoffelijk vind ik dit niet, of zie ik dit verkeerd. 

 
Antwoord 

Noord heeft kennelijk geen behoefte aan jouw uitlegservice/speculaties  
 

Het is inderdaad eleganter als noord dat zegt. Als jouw opmerking tenminste 
door hem is gehoord en begrepen. Sommige bridgers gaan zo in hun spel op, 

dat ze heel weinig horen. En soms laat ook het gehoor hen in de steek. 
 

Samenvattend: ga er standaard van uit dat deze speler jouw opmerking 
beslist niet bewust negeerde. 

 

Dat is mijn mening en daar zul je het mee moeten doen!  
 

Verzakende dummy 

Een beetje apart probleem een verzaking in de dummy. 
Tijdens het spelen komt er onder een kaart een ruitenkaart vandaan  

die al eerder in het spel bijgespeeld had moeten worden, maar getroefd is. 
Op welke manier moet dit behandeld worden? 

 

Antwoord 
Als wordt verzaakt met een op tafel liggende open kaart, dus een kaart van 

dummy of een eventuele open liggende strafkaart van een tegenspeler, wordt 
daar géén slag voor overgedragen zoals dat voor een ‘gewone’ verzaking 

mogelijk is. De arbiter zal het resultaat corrigeren naar het waarschijnlijke 
resultaat zonder verzaking. 

 
 

 


