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Nummer 526, 1 augustus 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 
 West   Oost   Oosthand 

 1   ??    V 4 2 

        7 

        H V 3 

        A H 10 7 6 3 

 
 Wat bied jij met deze prachtige oosthand op partners 1-opening? 
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Spel 1  Het beste bod 
 

 West   Oost   Oosthand 
 1   1    V 4 2 

        7 

        H V 3 

        A H 10 7 6 3 

 

 Wat bied jij met deze prachtige oosthand op partners 1-opening? 

 

Als geen enkele afspraak hebt, en 2 alleen maar 6-9 punten belooft met 

klaveren, zul je moeten improviseren. 

Je hebt genoeg kracht om aan een manchecontract te mogen denken. De 
grote vraag is alleen: waarin! 3SA? 5?  

 
Zelfs als jouw partner minstens een 3-kaart klaveren belooft, of een 4-kaart, 

kan 3SA veel aantrekkelijker zijn dan 5. Dus meteen 5 bieden is te riskant. 

Ook als partner overwaarde heeft en slem kansrijk. 

 

Het is beter om even af te wachten met een lekker laag bodje: 1. Partner 

mag daar niet op passen, en heeft tegelijk alle ruimte om zijn hand optimaal 

te omschrijven. Stel dat hij 1 biedt, dan kunnen wij met een goed gevoel 

3SA bieden in onze 2e beurt.  

 
Dit soort problemen, en veel kracht en lengte in partners lage openingskleur, 

voorkom je met de volgende afspraak: 
 

West  Oost 
1  2 8-meer punten met echte klaveren (rondeforcing dus) 

  3 0-7 punten met echte klaveren (partner mag passen) 

Het 2- en 3-bod ontkent een hoge 4-kaart. 

 
Datzelfde kun je afspreken in de ruitenkleur. 

 
Deze afspraak heeft een naam: Inverted Minors. 

 
Met deze afspraak geeft spel 1 geen enkel probleem. Je biedt 2, wetend dat 

partner daar niet op mag passen!  

 
Spel 2    West  Oost 

       1SA 
     3SA  pas 

 
 Zuidhand a Zuidhand b Zuidhand c 

  4 3 2   4 3 2   3 2 

  3 2    3 2    3 2 

  3 2    3 2    A 2 

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

 Drie zuidhanden; dus drie uitkomsten. Voor welke uitkomsten kies je? 
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Spel 2  De drie uitkomsten 
 

     West  Oost 
       1SA 

     3SA  pas 
 

 Zuidhand a Zuidhand b Zuidhand c 
  4 3 2   4 3 2   3 2 

  3 2    3 2    3 2 

  3 2    3 2    A 2 

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

 Drie zuidhanden; dus drie uitkomsten. Voor welke uitkomsten kies je? 

 
 Zuidhand a. 

2! Als je de vierde van boven speelt: 4. Je hoopt dat partner noord 

later aan slag komt en klaveren kan terugspelen. Ook met Hxx bij de 

leider zul je dan heel veel klaverenslagen maken. Als je begint met A, 

en klaveren na, ben je onbereikbaar als partner noord slechts twee 

klaverenkaarten had… Daarom was je ook met een lage klaveren 

gestart als je AHxxxx in handen had gehad zonder entree in de andere 

kleuren.  

 
Zuidhand b.  

V! De hoogste van een ‘binnenserie’. De leider heeft een groot 

probleem met H10x in handen. Hij kan de slag winnen met H. Maar 

daarna kun jij alle klaverenslagen maken zodra partner aan slag komt 
en nog een tweede klaverenkaart heeft. 

 
Datzelfde lot is hem beschoren als hij duikt, en partner later aan slag 

komt en de klaverendraad weer oppakt. Als jij de eerste slag wint, speel 
je dus geen klaveren door. Partner weet wat hem te doen staat. 

 
Zuidhand c. 

H! Met deze 7-kaart pak je de kans dat V sec zit, bij dummy of 

partner. Die valt dan onder jouw H, waardoor je klaveren kunt 

doorspelen als A niet meteen op het podium verschijnt. Je 

klaverenkleur is dan klaar voor exploitatie zodra je met A aan slag 

komt! 
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
  A V 

  A 4 3 2 

  A 3 2 

  5 4 3 2 

 

  3 2 

  H 6 5 

  V B 4 

  H V B 10 9 

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

 
Ik geef een overpeinzing 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

  A V 

  A 4 3 2 

  A 3 2 

  5 4 3 2 

 
  3 2 

  H 6 5 

  V B 4 

  H V B 10 9 

 

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

 

Je begon met het tellen van je vaste slagen, de slagen dus die je achter 
elkaar kunt maken zonder van slag te hoeven.  

Dat zijn er vier: A, AH en A. 

 

In de klaverenkleur kun je vier slagen ontwikkelen, door OW het maken van 
A te gunnen. En de ruitenkleur is goed voor één extra slag. Je kunt V 

voorspelen en snijden op H. Je zult altijd V of B maken. 

 

Naast de vier vaste slagen kun je dus vijf extra slagen ontwikkelen. 

 
Over de bereikbaarheid van de ontwikkelde slag(en) in de beide lage kleuren 

ziet de lucht er wolkeloos uit. 
 

Blijft over: een kritische blik naar hoe lastig OW het voor ons kunnen maken.  
 

De hartenkleur baart ons niet echt zorgen. Als west een 5-kaart 
harten heeft, verliezen we daar hoogstens drie slagen in, dat mag.  

 
En de schoppenkleur? Als oost die kleur aanvalt hebben we een 

dubbele stop. Maar als west dat doet, hebben we maar een 
schoppenstop als oost H blijkt te hebben. Wel prettig dat west dan niet 

met schoppen begon. 
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Spel 1  Speelplan 
 

  A V 

  A 4 3 2 

  A 3 2 

  5 4 3 2 

 
  3 2 

  H 6 5 

  V B 4 

  H V B 10 9 

 

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

 

Neem de uitkomst met H; speel dan V voor en snij op H.  

 Als V deze slag wint, heb je al één extra slag. Schakel dan meteen over 

op de klaverenkleur voor de vier extra klaverenslagen. 
 Als west H legt, win je deze slag met dummy’s A. B kan dan de extra 

slag maken, maar daar wacht je nog even mee. Nu eerst de klaverenkleur 
spelen tot A het front verlaten heeft. Als je meteen B had gespeeld, 

kunnen OW na A hun resterende ruitens maken. Die lol gunnen we ze 

niet.  

 

Meteen na de eerste slag beginnen met de klaverenkleur levert een groot 
probleem op als west A heeft, schoppen naspeelt en oost H blijkt te 

hebben en schoppen naspeelt voor noords A. Je kunt dan wel je vier 

klaverenslagen maken, maar dat is met de vier vaste slagen mee nog steeds 

niet genoeg voor 3SA C. Met H bij oost zul je onnodig de boot ingaan. 

 

Spel 2 
 West  Noord Oost  Zuid 

     1SA  pas 
 2  pas  2  pas 

 2SA  pas  3SA  pas 
 pas  pas 

 
 Met welke zuidkaart kom jij uit? 

 
 Zuidhand 

  5 4 3 2 

  4 3 2 

  V B 3 

  V B 3 

 

 Ik geef alleen voor de minder ervaren spelers een overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 West  Noord Oost  Zuid 

     1SA  pas 
 2♣  pas  2  pas 

 2SA  pas  3SA  pas 
 pas  pas 

 
 Met welke zuidkaart kom jij uit? 

 
 Zuidhand 

  5 4 3 2 

  4 3 2 

  V B 3 

  V B 3 

 
Vergeet even dit spel… Ik leg een heel ander spel aan je voor. 

 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1SA  pas  2*  ??   7 6 

         9 8 7 6 

         A H B 6 5 

         6 5 

 

*2:  Belooft minstens 5-kaart harten; zegt niets over de kracht en de  

  geboden ruitenkleur (Jacoby  Transfer). 

 
 Wat zou je met deze zuidhand doen na oosts 2-bod? 

 
Je kunt natuurlijk gewoon passen; je bent er zeker niet op uit om leider te 

worden in een ruitencontract. Maar… als west leider wordt in een harten- of 
SA-contract - en partner dus moet uitkomen - zou je het zeker niet onprettig 

vinden als partner start in ruiten. Natuurlijk kun je hopen op intuïtie; er is 
echter een methode die wat meer zekerheid geeft. Het zogenaamde 

‘uitkomstdoublet’! Dat is een doublet op een kunstmatig bod van de 
tegenpartij. Daarmee vraag je partner in die kleur uit te komen. 

 

Nu is deze ruitenkleur wel héél sterk. Met iets minder mag dat ook.  
 

Tot zover dit volstrekt andere spel en terug naar het spel wat we aan het 
overpeinzen zijn. Misschien één minpuntje: ook over het actuele spel ben ik 

uitgepeinsd… 
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Spel 2  Overpeinzing 
 West  Noord Oost  Zuid 

     1SA  pas 
 2♣  pas  2  pas 

 2SA  pas  3SA  pas 
 pas  pas 

 
 Met welke zuidkaart kom jij uit? 

 
 Zuidhand 

  5 4 3 2 

  4 3 2 

  V B 3 

  V B 3 

 
Bekend is de vierkaart schoppen van oost. En het heeft er alle schijn van dat 

west met een 4-kaart harten zit. Dat maakt een uitkomst in een lage kleur 

aantrekkelijk. Maar in wélke lage kleur? 
 

Dat moet ruiten zijn!  Als partner graag een klaverenuitkomst had gehad, 
had hij wel een uitkomstdoublet gegeven op wests 2♣-bod! 

 

 De ruitenuitkomst is dus om twee redenen het veiligst: 
1. Als partner noord een mooie kleur heeft, zal dat in ruiten zijn. 

2. Als achteraf blijkt dat een klaverenuitkomst beter had uitgepakt kan 

partner jou niets verwijten. En jij verwijt jouw partner per definitie niets, 
dus blijft de sfeer bijzonder aangenaam, wat er ook gebeurt!  
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Lezers Mailen 
Strafpasuitleg gevraagd 

Is er ergens een duidelijke uitleg te vinden voor strafpas? De meeste 
bridgers hebben er nog nooit van gehoord en als ik het probeer 

uit te leggen, snappen ze er niets van.  
 

Wil jij een poging wagen? 

 

Antwoord 
Een strafpas is een ‘pas’ in een situatie waarin je het liefst een strafdoublet 

had gegeven! 
De betekenis van jouw doublet (in plaats van passen) zou niet voor straf zijn 

maar partner vragen om te spreken. 

 
Ook ik ken mijn beperkingen, dus pakken we er een voorbeeld bij. 

 
West  Noord Oost  Oosthand 

1  2  ??   3 2 

       7 6 

       V B 5 4 

       A V 9 8 7 

 
Met deze oosthand zou je het liefst een strafdoublet plaatsen. Maar dat zal 

partner west niet zo opvatten. Daarom pas je, in de hoop dat partner in zijn 
tweede beurt een doublet geeft om meer van jou te horen. Of - omdat 

partner als hij zelf kort is in klaveren - niet uitsluit dat je een ‘strafpas hebt! 
 

En op partners doublet… pas jij dan! 
 

Waarom de laagste 

Wanneer je als derde man in het bezit bent van boer en vrouw, moet je 
als je bijgooit of overneemt steeds de laagste gooien. Waarom is dit? Wat 

maakt het verschil? 
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Antwoord 
Het gaat vooral om een stuk duidelijkheid. 

  Noord 
   A H 9 2     

Dummy   Leider 
 V B 4    8 7 5 3  

  Zuidhand 
   10 6 

 

Als zuid speel je 10 voor.  

De leider laat dummy B bijspelen, partner noord A. 

 
Met de afspraak om van twee aangrenzen plaatjes de laagste bij te spelen, 

weet je nu zeker dat de leider H heeft. Van AH had partner immers de slag 

genomen met H. 

 
Nu zou je kunnen denken dat je net zo goed de afspraak kunt omkeren: van 

twee aangrenzende plaatjes eerst de hoogste bijspelen. Dat zal echter vaak 
minder duidelijkheid geven. 

 
Stel dat noord met die afspraak A speelt. Dan geeft dat zeker geen garantie 

op H. Met de bekende afspraak, van AH H leggen, mag je aannemen dat 

de leider zich graag over noords H zal ontfermen als hij A in handen heeft. 

 
Toevoeging AvG 

Daar voeg ik aan toe dat deze materie in het februarinummer van Bridge 

Beter op pagina 18 uitvoerig en helder wordt behandeld, met daarna enkele 
oefeningen voor de lezers. Als de derde man de laagste van enkele plaatjes 

bijspeelt, maakt dit het ‘kaartlezen’ veel gemakkelijker. 
Lezenswaardig artikel. 

 
Wat is een naam? 

Op een clubavond werd met 2 geopend en gealerteerd met de uitleg 

'daar kán ook een vierkaart harten bijzitten'. Zij noemden dit 'Extended'? 

Muiderberg. 
Kun je mij hier iets meer over vertellen en is dit systeem toegestaan? 

  

Antwoord 

Mooie naam. Het kan trouwens nog indrukwekkender. Zo’n 40 jaar geleden 
stond op de systeemkaart van het toen zeer agressieve biedsysteem ‘Nieuw 

Amstelveens’ onder andere: Fragmentatie, tijd- en dieptebommen tegen 
Precisie. Dat heeft niets te maken met jouw vraag, ik moest er alleen even 

aan denken. Extended staat hier voor uitbreiding, de tweede kleur is in 
Muiderberg een lage kleur. Daar is de hartenkleur aan toegevoegd.  

 
Deze afspraak is inderdaad toegestaan omdat één kleur bekend is: de 

openingskleur.   
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Ontvangen reactie op de vorige Training 

Volgens mij klopt je antwoord op opgave 1 voor de beginners niet helemaal: 

 

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. 

 
Als west met 10 start is de enige manier om 3SA + 1 te scoren als OW zo 

vriendelijk zijn om 3x harten te spelen! Want anders kom je nooit bij de B in 

dummy. Sterker nog: als oost - na de eerste slag overgenomen te hebben - met 

schoppen vervolgt tot zuids A valt, en de leider probeert dan nog een hartenslag 

te ontwikkelen gaat hij down in een koud 3SA contract. 

 
Alain 
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Antwoord 
 

Je hebt helemaal gelijk, Alain. 
 

De laatste zin over 3SA had er niet moeten staan. Na de uitkomst met 10 gaat het 

niet in de eerste plaats om een overslag maar om het veiligstellen van 3SA. Want 

als je verkeerd omgaat met de uitkomst, ben je al down voordat je aan slag bent. 
Als oost deze slag maakt zal hij wel vaak partners uitkomstkleur vervolgen, 

waardoor 3SA+1 redelijk kansrijk is. Maar een garantie heb je zeker niet. 
 

 
Dank voor je reactie! 

 
 

 
 


