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Nummer 528, 15 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 
 

Voor welke vier eerste biedingen kies je met de gegeven zuidhand? 
 

Spel  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 
 1    --  1  pas  ??   4 2 

            V B 6 5 

            H 9 8 4 3   
 2    --  1  pas  ??  ♣ V 7    

 

 
 3    --  1  1  ?? 

 
 

4    --  1SA  pas  ??
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Voor welke vier eerste biedingen kies je met de gegeven zuidhand? 
 

Spel  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 

 1    --  1  pas  1   4 2 

            V B 6 5 

            H 9 8 4 3   
 2    --  1  pas  1SA  ♣ V 7    

 
 

 3    --  1  1  doublet 

 

 
 4    --  1SA  pas  2♣* 

 
Toelichting 

 Spel 1: Je hebt een prachtige ruitenkaart mee. Omdat partner noord 
   naast zijn ruitenkleur ook een 4-kaart harten kan hebben, kun je 

   het beste -  met 1 - vertellen dat je een harten-4-kaart hebt. Met

   samen acht hartens en negen ruitens is een hartencontract  

   aantrekkelijker dan een ruitencontract. In een hartencontract  
   levert elke slag 10 punten meer op! En als noord extra kracht  

   heeft, is een hartenmanche om twee redenen kansrijker dan een 
   ruitencontract: 

1. Je hebt slechts tien slagen nodig voor een hartenmanche; 
elf voor de manche in ruiten. 

2. 4 levert 20 punten meer op dan 5!   

 

 Spel 2: Te zwak om een nieuwe kleur te bieden op 2-hoogte. 

 
 Spel 3: Als je door een tussenbod van de tegenpartij je 4-kaart harten 

   niet kunt bieden, geef je die aan met een doublet. Dat noemen we 
   het ‘Negatief Doublet. 

 
 Spel 4: Met minstens acht punten ben je sterk genoeg voor Stayman: de 

   vraag naar partners hoge vierkaart(en). 
 

Spel 5 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 1  1  doublet ??   6 

          V 10 8 7 2 

          H V 7 6 
         ♣ 8 7 2 

 
 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand? 
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Spel 5 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 1  1  doublet pas!!!   6 

          V 10 8 7 2 

          H V 7 6 
         ♣ 8 7 2 

 

 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand? 
 

Als je overweegt 2 te bieden, kan het geen kwaad eerst aan west te vragen 

naar de boodschap van oosts doublet. Als OW het negatief doublet spelen, 

belooft oost met dit doublet namelijk een 4-kaart harten. En die boodschap 

maakt een hartencontract voor jou niet aantrekkelijk. En je tweede kleur, 
ruiten, is al door je linkertegenstander, west, geboden. Omdat je hand ook 

niet echt een schoppencontract aantrekkelijk maakt, wil je maar één ding: 
tegenspelen!  

 
 

Spel 6 
  V B 3 2 

  B 4 3 2 

  B 9 
 ♣ 4 3 2 

 
  A H 

  A H V 

  A H 10 8 
 ♣ A H B 9 

 

Tegen jouw SA-contract start west met 10. 

Hoeveel slagen zul je zeker maken? 
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Spel 6  Het juiste aantal slagen 
 

  V B 3 2 

  B 4 3 2 

  B 9 
 ♣ 4 3 2 

 10 9 8 7 6 5     4 

 10       9 8 7 6 5 

 7 3 2       V 6 5 4 
♣ V 10 9     ♣ 7 6 5  

  A H 

  A H V 

  A H 10 8 
 ♣ A H B 8 

 
Tegen jouw SA-contract start west met 10. 

 Hoeveel slagen zul je zeker maken? 
 

 12! 
 

Je telt negen vaste slagen: AH, AHV, AH en ♣AH. 

Vaste slagen zijn slagen die je achterelkaar kunt maken. Daarom mag je VB 

en B niet meetellen. 

 

Natuurlijk wil je VB en B wel graag maken. Dan kom je al op 11. Maar hoe 

maak je dat drietal? Door te beginnen met het oppakken van AH en AHV. 

 

Na deze vijf slagen begin je de zesde slag met 8 naar 9 voor de 

noodzakelijke oversteek. Stel dat oost die slag wint met V en klaveren 

terugspeelt… 
Dan leggen we meteen ♣A.  

10 naar B; VB en B, waarop in ieder geval zuids laagste klaveren 
verdwijnen. Zuids ♣H en A maken de 12 slagen compleet! 

   

 Je verliest dus alleen een ruitenslag. En als oost de eerste ruitenslag duikt? 
 Dan maak je zelfs dertien slagen . Daarom begin je met 8 naar 9… 

 
Maak niet de fout om te beginnen met: 8 naar B; of: 10 waarop je 9 laat 

bijspelen!!! Als oost de slag met 8 en B wint, kun je daarna niet meer in ruiten 

oversteken. Dezelfde ramp voltrekt zich als OW de slag duiken waarin je 10 naar 

9 speelt… 

 

Je moet echt twee oversteekpogingen ondernemen (10 naar B én 8 naar 9), 

waarvan er gegarandeerd één zal lukken! 
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
  A H V 

  2  

  8 7 6 5 
 ♣ A B 10 9 6  

 
  B 7 2 

  H V 

  H V B 10 9 
 ♣ V 8 2 

 

Je speelt 3SA; west start met B. Jouw V wint deze slag. Hoe verder? 

 

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

  A H V 

  2  

  8 7 6 5 
 ♣ A B 10 9 6  

 

  B 7 2 

  H V 

  H V B 10 9 
 ♣ V 8 2 

 
Je speelt 3SA; west start met B. Jouw V wint deze slag. Hoe verder? 

 
Lekkere uitkomst… Die had niet beroerder gekund. Want één ding is zeker: 

zodra OW aan slag komen kun je minstens vier slagen achter een 
hartenoptocht aanlopen. 

 
We zullen er dus alles aan moeten doen om te voorkomen dat OW aan slag 

komen vóórdat wij onze negen slagen binnen hebben. We tellen vijf vaste 
slagen: V,AHV en ♣A. De ruitenkleur garandeert vier extra slagen omdat 

we alleen A afgeven. Maar… daar kleeft een groot nadeel aan: OW komen 

dan te vroeg aan slag! 

 
Er is dus maar één weg naar 3SA C: ♣H moet bij west zitten; dus spelen we 

klaveren vanuit zuid en snijden we op ♣H. 

 
Maar opgelet! In de praktijk kozen alle leiders voor de snit op ♣H. Die bleek 

inderdaad bij west te logeren. Toch gingen de meeste leiders twee down… 
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Spel 1  Speelplan 
 

  A H V 

  2  

  8 7 6 5 
 ♣ A B 10 9 6  

 
♣ H 7 5 3    ♣ 4 

 

  B 7 2 

  H V 

  H V B 10 9 
 ♣ V 8 2 

 

Je speelt 3SA; west start met B. Jouw V wint deze slag. Hoe verder? 

 
Met ♣H-derde (♣Hxx) bij west, kun je het niet verkeerd doen.  

Je speelt ♣V voor; als west duikt kleintje in noord. Daarna ♣8, als west 

weer duikt voor noords ♣B waarna ♣V valt onder ♣A. 

 
Maar… met ♣H-vierde, zoals in dit spel, is tweemaal snijden niet voldoende 

als west ook de tweede slag ♣H in zijn hand houdt.  

Daarom moet je op de eerste snitpoging zuinig zijn op noords ♣6 als je begint 

met het voorspelen van ♣V!!! 

 
Speel dus na V: 
♣V, in noord ♣B weg; 

♣8, in noord ♣6 weg; 

♣2 voor de laatste reddende snit. 

 
Je kunt natuurlijk ook beginnen met het voorspelen van ♣8; dan ruim je wel 

meteen ♣6 op! En daarna ♣V waar eveneens een lagere klaveren op wordt 

bijgespeeld. 

 
Spel 2 

 
 Zuid gever, allen kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

       1   A 2 

 pas  1SA  pas  2SA   A 7 6 5 4 
 pas  3♣  pas  ??   V 10 9 

         ♣ A H 6 

 

 Welk biedkaartje pak je met dit spel in je derde biedbeurt? 
 

 Ik geef geen overpeinzing… 
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Spel 2  Het juiste bod 
 

 Zuid gever, allen kwetsbaar 
 

 Westhand  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  H 7 6        1   A 2 

  10 2  pas  1SA  pas  2SA   A 7 6 5 4 
  B 7   pas  3♣  pas  3SA!!   V 10 9 

 ♣ V 8 6 5 4 2         ♣ A H 6 

 
 Welk biedkaartje pak je met dit spel in je derde biedbeurt? 

 

Jouw 2SA was een uitnodiging aan partner om met 8-9 punten 3SA uit te 
bieden. Met 3♣ slaat partner noord die manche-invitatie af. Dat duidt op 6-7 

punten en een 6-kaart klaveren. In de meeste gevallen zul je daarop moeten 
passen. Maar… door jouw ♣AH9 in de klaverenkleur, mag je opeens rekenen 

op zes klaverenslagen. Met je twee hoge azen kom je dan al op acht vaste 
slagen. Eén heer bij partner is dan al goed voor 3SA C. 

 
Merk op dat zonder zuids ♣ 9 het 3SA-contract riskant is; de lange 

klaverenkaart van de dummy kan dan onbereikbaar zijn. 
 

 

Lezers Mailen 
Een puntenminimum voor Muiderberg? 

Muiderberg is aan strikte regels gebonden, er moet een 5 kaart hoog 

inzitten en daarnaast minstens een 4 kaart laag, daar zijn we het over 
eens. Maar volgens mij moet het ook per se voldoen aan een puntenaantal 

dat ligt tussen de 6 en de 10. En daar gaat dus nu mijn vraag over, want 
de meningen zijn verdeeld. 

 
Gisteren hadden we een drive waar onze tegenstanders 2 opende; er 

werd gealerteerd en uitgelegd dat dit Muiderberg was. 
Nadien bleek dat de openaar dus 5 punten had, er volgde een discussie of 

dit nu wel of niet mag. 
 

Ron Jedema: 
Muiderberg staat omschreven als "zwak" met een genoemde vijfkaart hoog en 

minimaal een vierkaart laag. 
De puntenrange staat niet strikt omschreven. Dat ligt meer aan het aantal 

slagen dat je denkt te kunnen maken in het geval je gedoubleerd zou worden. 
En dan heb je voor de verschillende combinaties van kwetsbaarheid natuurlijk 

meer of minder vrijheid om wat risico te nemen. 
  



9 

 

Dus 5 punten is niet ongebruikelijk én toegestaan. Maar ook (kwetsbaar 
tegen niet) 11 punten is geen uitzondering. Hetzelfde geldt overigens ook 

voor de zwakke variant van de Multi. 
  

Als je met (bijvoorbeeld) 3 punten een Muiderberg opent, loop je het risico 

gedoubleerd down te gaan en daarbij meer punten weg te geven, dan 
wanneer je gewoon had gepast.  

Als je met 11 punten zwak opent, loop je kans de manche te missen. Beide 
risico's zijn groter dan dat je de tegenstander volledig de mist in laat gaan. 

  

Wel of geen Stopbod? 

Noord gever maar… oost trekt stopkaartje uit bakje en legt die op tafel, 
op dat moment roept west: ‘U bent niet aan de beurt.’ 

 
Hoe nu te handelen? 

 
Volgens mij gewoon terug naar noord en verder niets aan de hand, alleen 

mag noord geen conclusies trekken uit die ‘stop voor de beurt’. 
 

Graag uwes deskundige oordeel. 

 

Ron Jedema: 

Alleen een stopkaartje is geen bod of bieding in de zin van de spelregels. 
Dus inderdaad: het kaartje gaat terug en degene die aan de beurt was, moet 

gewoon bieden. 
Voor de partner geldt inderdaad een beperking: hij mag geen gebruik maken 

van de Ongeoorloofde Informatie die uit het stopkaartje voort kwam; als hij 
een keuze heeft, moet hij dié keuze nemen die niet ingegeven zou kunnen 

zijn door de Ongeoorloofde Informatie. 
 

Stel: je zit west en partner oost legde voor de beurt een stopkaartje neer. 
Uit het biedverloop blijkt dat partner een zwakke hand heeft willen openen. Je 
hebt 16 punten en noord biedt 1♣, partner past en zuid biedt 1. 

Met een verdeelde hand is het aannemelijk dat je iets biedt (1SA of een 

doublet of een volgbod). 
Als je nu dus past, heb je de schijn tegen dat je mogelijk gebruik maakt van 

een ongeoorloofde inlichting en dat kan achteraf leiden tot een arbitraal 

ingrijpen. 
 

De beste aanpak van de troefkleur? 

Mijn partner ging down in 6 omdat hij de troefkleur niet goed aanpakte. 

Hij is echter een tikkeltje eigenwijs en vindt dat hij alleen pech had. 
  A H B 10 7 3 

 
  6 4  

Mijn partner sneed meteen vanuit zuid op V. Daardoor maakte oost zijn 

kale V! Volgens mij had partner éérst A moeten slaan, om een 

eventuele sec zittende V te vangen, en daarná moeten snijden. 

Hoe breng ik hem dat het gemakkelijkst aan het verstand? 
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Antwoord 
Eerst A slaan is inderdaad in dat spel de beste aanpak omdat V sec zat... 

Maar als er niets bekend is over de tegenstanders, en V net zo gemakkelijk 

bij west als bij oost kan zitten, is de aanpak van jouw partner toch het 

kansrijkst! 
 

Als oost V- sec heeft, heeft west vier hartenkaarten. En de speler die een 4-

kaart harten heeft, heeft viermaal meer kans op V dan de (oost) speler met 

slechts één hartenkaart.  
 

Met Vxxx bij west moet tweemaal worden gesneden om V te kunnen 

vangen. Je kunt maar één keer snijden als je eerst A slaat. Voor elke keer 

dat juist die aanpak winnend is, wint de leider vier keer als hij meteen zou 
snijden. 

 
Is de aanpak van jouw partner - meteen snijden - dan altijd de beste aanpak? 

Zeker niet! 

 A H B 4 3 2 

 

 7 6 

 A H B 10 7 

 

 8 4 3 

Door het ontbreken van 10 zal west 

met V-vierde altijd een hartenslag 

maken. Ook als je meteen snijdt. Nu 

is het wel technisch beter om eerst 
A te slaan, en dan pas vanuit zuid 

naar B te spelen. 

Door de 3-kaart harten in zuid, kun je 

nu ook beter beginnen met het slaan 
van A. daarna kun je immers nog 

tweemaal over west snijden. 

 
Ik wens je een vruchbaar gesprek toe met je partner. 

 
Afspraak in goed overleg 

Mijn maat en ik spelen nu een half jaar samen. 
Bij 20-22 punten openen we op de club met 5 harten kaarten 2, evenzo 

met schoppen. 

Toen ik afgelopen woensdag met 2 opende, vroeg de tegenstander aan 

mijn maat wat dat betekende. Hij antwoordde dat het weinig punten 

beloofde en 6-kaart harten.  
Ik zei dat het ook 20-22 punten kon betekenen. De tegenstander zei dat 

we wel een goede afspraak moesten maken. 
 

Toen ik het aan de leider van de clubavond vroeg, zei mijn maat dat hij 
met 20+ punten altijd met 2 opent. 

Bij 20-22 punten en een SA-verdeling: 2SA.  
Hij had een nieuwe kaart bij zich “Berry 5 in een flits.” Deze liet hij zien. 

De leider zei dat hij er geen eigen regels op na moest houden, tenzij ze 
op de systeemkaart staan. Volgens mijn maat was dit niet nodig met 

deze nieuwe kaart. Op de club speelt iedereen het systeem volgens de 
oude kaart. 

Op de nieuwe kaart staat bij 20+ punten: openen met 2. Bij het oude 

systeem openen we met 2 alleen met 23+ punten.  
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Wat kan ik het beste doen?? Zeggen dat ik me bij het oude systeem 

houd, of met de maat meegaan en proberen het nieuwe systeem aan te 
houden,waarbij ik iedere keer moet onthouden dat een ander met 23+ 

punten 2 opent. 

Ik kan me het standpunt van beide partijen wel indenken. 

Mijn maat speelt nu weer een half jaar bridge, hij heeft er lange tijd 
geleden wel eens iets aan gedaan. Hij heeft nu prive-les. 

Heel graag jullie advies. 
 

Antwoord 

Gouden regel voor elk partnerschap is dat de biedafspraken voor beide 
spelers gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken zijn. 

 
Als jij de voorkeur van jouw partner te onduidelijk vindt, of te verwarrend, is 

het in jullie beider belang om een afspraak te maken die voor allebei goed 
voelt.  

 
Mijn beginners adviseer ik twee sterke openingen: 
2♣: verdeling onbekend; heeft 1 tot 1½ slag van partner nodig voor de 

manche. 

2: ook verdeling onbekend, maar… de manche in handen; onder de manche 

mag niet worden gepast! 

 

Aanvulling van Ron 

Vaak spelen partners ook nog met anderen en als daar dan weer heel andere 
afspraken van kracht zijn, is het een kwestie van tijd dat de eerste verkeerde 

uitleg over tafel gaat. 
 

Dat partner ineens een nieuwe “systeemkaart” tevoorschijn tovert en die al 

meteen hanteert zonder daar met zijn partner over te overleggen, is iets wat 
niet hoort bij goed partnerschap, ook al is de nieuwe systeemkaart nog zo 

goed. 
 

Probleem van twee verschillende systeemkaarten is natuurlijk dat aan tafel 
de verkeerde uitleg wordt gegeven en als tegenstanders zich daardoor 

benadeeld voelen, zullen ze een arbiter vragen de score aan te passen en de 
arbiter zal jullie opdragen om één systeem te hanteren. 

 
Het is dus zaak zo snel mogelijk met partner om de tafel te gaan zitten en 

goede afspraken te maken welke systeemkaart jullie gaan hanteren, maar 
ook vooral hoe je als partner met elkaar omgaat. Als partner zich daar 

onredelijk in opstelt en nog steeds achter zijn solo actie staat, zou ik 
overwegen om met deze partner helemaal geen systeemkaart meer af te 

spreken, maar dat is dan meteen wel erg drastisch. 

 
Ten slotte:  

Het zal duidelijk zijn dat we de biedsysteemkaart ‘Berry 5 in een flits’ 
(toegevoegd aan het boekje ‘Flitsend spelen’) inhoudelijk onbesproken laten. 
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Reactie op een vorige Training 
  
Taalkundige fout en onterechte reactie? 

  
We publiceerden: 

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! 

  

De ontvangen reactie: 

Binnen de club van bridgedocenten heeft (Theo Holtwijk) wel eens de term 
“trippas” voorgesteld. Maar dat is niet aangeslagen. 

  

Ad van Gemert: 
Naar mijn mening is het gepubliceerde antwoord van Rob taalkundig niet 

juist, en is de ontvangen reactie niet correct. 
Oost zou graag een strafdoublet geven, maar kan dat niet, hij heeft met zijn 

partner afgesproken dat een doublet in deze situatie negatief is. Er zit niets 
anders op dan te passen. Maar deze pas is geen strafpas. Er valt op dit 

moment nog niets te straffen. De Engelsen hebben voor deze pas een woord: 

“Trap Pass”. “Trap” is het Engelse woord voor strik, valstrik. In het 
Nederlands bestaat hiervoor geen algemeen gebruikte term. Wel heeft Theo 

Holtwijk, jarenlang bestuurslid van de VBD en redactielid van de 
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Docentenwijzer, indertijd voorgesteld om in navolging van de Engelstaligen 
hiervoor het woord “strikpas” (en niet ‘trippas’ zoals de inzender schrijft) te 

gebruiken, maar dit voorstel kreeg weinig bijval. Vandaar dat sommigen deze 
pas ten onrechte stafpas zijn gaan noemen. 

Als zuid ook past, en west met een korte klaverenkaart vermoedt dat oost wel 
eens vreselijk in klaveren kan tegenzitten, ligt een heropeningsdoublet van 

west voor de hand. Als noord past kan oost dit heropeningsdoublet 
converteren tot een stafdoublet door te passen, en deze laatste pas is dan 

een echte “strafpas” of (Engels) penalty pass. 
Samenvattend: eerste pas van oost is een Trap Pass (Engels) of eventueel 

een (Nederlands) Strikpas , de tweede pas van oost is een Penalty Pass 
(Engels) of Strafpas (Nederlands) 

Wat is taalkunde toch leuk. Bijna zo leuk als bridgen. 

  
Rob: 

Tja… . Ik vind de betekenis die de Engelsen aan deze pas geven niet 
‘passend’. Oost past in dit voorbeeld zeker niet om NZ te misleiden, of een 

valkuil op te zetten. Nee, hij past eigenlijk uit armoe, omdat een doublet in 
deze situatie een heel andere betekenis heeft dan hij zou willen. Oost bidt en 

hoopt dat west na zijn pas een doublet geeft, dat oost dan met zijn 
paskaartje kan omzetten in een strafdoublet. 

Daarom stel ik een heel andere naam voor: de HOD-pas! Waarbij HOD staat 
voor Hoop Op Doublet… 

 


