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Nummer 531, 5 september 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 
 

Omgaan met veel punten 
 

Soms lijkt het erop dat juist de minder ervaren spelers de sterkste handen krijgen. 

Nee, ik ben niet bijgelovig, maar we nemen nu wel enkele ‘ossen’ bij de kop.  
 

Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  ??   A H 3 

          V B 7 6 

          H B 9 2 

          A H 

 
Ik geef een overpeinzing… 
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Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

   1  pas  ??   A H 3 

          V B 7 6 

          H B 9 2 

          A H 

 
Met normaal verdeelde handen mag je met samen rond de 33 punten toch 

wel aan klein slem denken. Partner noord belooft met zijn 1-opening 

minstens 12-13 punten. Met jouw 21 punten mee staat voor jou klein slem al 

vast! Vooral als minder ervaren speler kan de lucht daardoor gaan trillen. 
Misschien heb je zelfs het gevoel dat je het met zoveel kracht niet goed kunt 

doen.  
 

Moet je meteen ‘azen vragen’, of vanwege de 33 punten het azen vragen 
overslaan en meteen 6SA uitbieden, of liever kiezen voor slem in de 

openingskleur van partner: 6? 

 
Of… is het beter om in je eerste beurt nog niet vol op het gaspedaal te 

trappen, en partner alle ruimte te geven om zijn hand qua kracht en verdeling 
nader te omschrijven? 
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Spel 1  Het beheerste antwoord 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1  pas  1!!   A H 3 

          V B 7 6 

          H B 9 2 

          A H 

 

Inderdaad, heerlijk laag, zodat partner alle ruimte heeft iets meer te 
vertellen. Bedenk dat jouw 1-bod wel iets zegt over je minimumkracht, 6 

punten, en niets over je maximum. Er is dus geen enkel risico dat op jouw 1 

driemaal wordt gepast en dat jij leider bent in een 1-contract. 

 
De vraag is nu hoe jij omgaat met partners rebid. 

 
Noord Zuid 

A  1  1 

  1  ?? 

 

B  1  1 

  2  ?? 

 
C  1  1 

  2SA  ?? 
 

D  1  1 

  4  ?? 

 
E  1  1 

  1SA  ?? 
 

Het enige wat ik meegeef is dat ongeveer 33 punten voldoende is voor een 
verantwoord klein slem en 37+ voor groot slem… 
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Mijn voorkeuren 
 

Vooraf: 
De hoogte 

Met samen 33 punten staat slem voor ons vast! We weten alleen 
nog niet of dat klein of groot slem moet zijn. Met gewone 

openingskracht is klein slem een mooi mikpunt, maar met 
overwaarde  gaan we voor het grote werk! 

 
De speelsoort 

Omdat we iets moois hebben in alle kleuren, gaan we voor SA! 
Geen gepiel in ruiten omdat we toevallig een 4-kaart ruiten 

meenemen. In een SA-contract levert elke ruitenslag 10 punten 

meer op! 
 

Noord Zuid 
A  1  1 

  1  6SA!! Het 1-rebid belooft geen extra kracht. 

 

B  1  1 

  2  6SA!! Ondanks de fit in de hoge kleur. 6SA levert 10 

punten méér op, dat kan net het verschil maken 
tussen top en flop!  

 
C  1  1 

  2SA  7SA!! Noord belooft met het 2SA-rebid 18-19 punten. 
     Dus samen 39-40! Dat is vaak genoeg voor 

méér dan 13 slagen!  
D  1  1 

  4  7SA!! Negeer het oergevoel van 7. Ga voor de echte 

top! 
E  1  1 

  1SA  6SA!! Geen extra kracht, dus ‘slechts’ 6SA… 
 

Merk op dat in al deze situaties de vraag naar het aantal azen overbodig is. 
 

Spel 2 
  A H 

  B 8 2 

  3 2 

  7 6 5 4 3 2 

 

  4 3 2 

  A H V 10 9 

  A H 4 

  A H 

 
In welk contract zou je het liefst leider zijn, en hoe zou je dat spelen als west 

uitkomt met V? 



5 

 

 Spel 2  Het contract en de aanpak 
  A H 

  B 8 2 

  3 2 

  7 6 5 4 3 2 

 

  4 3 2 

  A H V 10 9 

  A H 4 

  A H 

 
In welk contract zou je het liefst leider zijn, en hoe zou je dat spelen als west 

uitkomt met V? 

 

Met dichte kaarten is dat lastig uit te bieden, met open kaarten speel je het 
liefst… 7! 

Dacht jij aan een andere speelsoort? Zoek dan nog even naar het juiste 
hartenspeelplan! 

 
Je telt twee mogelijke verliesslagen: zuids derde schoppen en 4. Omdat 

noord in deze twee kleuren korter is, kun je ook in beide kleuren de 

dreigende verlieskaart (hoog troeven in noord. 
 

De uitkomst neem je met A; dan H; 2 naar A; 4 getroefd met B; 3 

naar H; 4 getroefd met 8. En dan is het kip in het pannetje: 2 naar A; 

alle overige troeven en AH. 

 

Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      pas   H V 

pas  1  2  2   10 9 8 7 2 

pas  3  pas  4!!   A B 8 2 

         10 2 

 
 Wat doe je? Pas of 4? 
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Spel 1 
Noordhand West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

 A B 7 6 5        pas   H V 

 A H 6 5  pas  1  2  2   10 9 8 7 2 

 6   pas  3  pas  4!!   A B 8 2 

 B 6 3           10 2 

 
 Wat doe je? Pas of 4? 

 
Partner noord vraagt met 3 of je een ietsje meer hebt dan het minimum dat 

je met 2 belooft. Je belooft met een nieuwe kleur op 2-hoogte minstens 10 

punten; en je hebt geen punt méér. Toch is 4 meer dan verantwoord, omdat 

je HV in partners openingskleur extra waarde heeft.  

 

Ook als 1 wordt geopend op een 4-kaart, maakt noords 3 duidelijk dat het 

minstens om een 5-kaart schoppen gaat. Met twee 4-kaarten had noord 

immers geopend met 1. 

 

Spel 2   
Zuid gever / niemand kwetsbaar 

 West  Noord Oost  Zuid 

       3 

 doublet pas  pas  pas 

 
   9 2 

   A 6 5 4 

   6 

   A V 7 6 4 2 

 

   5 4 3 

   3 2 

   A H V 5 4 3 2 

   5 

 
 Tegen jouw gedoubleerde 3 start west met H. 

Je neemt deze uitkomst met A, speelt 6 naar A en ziet west een klavertje 

bijspelen. 

 
Hoe ga je verder? 

 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een open overpeinzing. 
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Spel 2  Overpeinzing voor de minder ervaren spelers 
 

Zuid gever / niemand kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 

       3 

 doublet pas  pas  pas 

 
   9 2 

   A 6 5 4 

   6 

   A V 7 6 4 2 

 

   5 4 3 

   3 2 

   A H V 5 4 3 2 

   5 

 
 Tegen jouw gedoubleerde 3 start west met H. 

Je neemt deze uitkomst met A, speelt 6 naar A en ziet west een klavertje 

bijspelen. 

 

Hoe ga je verder? 
 

Terwijl (een behoorlijk deel van) de meer ervaren spelers zoekt naar een 
speelwijze waarmee ze het contract misschien kunnen maken, kijken wij met 

een wat ruimere blik de (kaart)wereld in. 
 

En wat zien wij? Dat OW 4 voor het oprapen hebben. Ze geven immers – 

door de renonce van west – geen ruitenslag af. Door de opgelegde 3-

opening zal tegen 4 met ruiten worden gestart. Zowel door noord als door 

zuid. De uitkomst van klaveren (naar) A, klaveren getroefd, 2 naar A, 

klaveren getroefd, zal niet of anders hoogst zelden worden gevonden. 
 

Conclusie: de OW-spelers die 4 uitbieden, gaan dat maken, met -420 voor 

NZ. Nu terug naar ons gedoubleerde 3-contract…   



8 

 

Spel 2  Het beste speelplan 
 

Zuid gever / niemand kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 

       3 

 doublet pas  pas  pas 

 
   9 2 

   A 6 5 4 

   6 

   A V 7 6 4 2 

 

   5 4 3 

   3 2 

   A H V 5 4 3 2 

   5 

 
 Tegen jouw gedoubleerde 3 start west met H. 

Je neemt deze uitkomst met A, speelt 6 naar A en ziet west een klavertje 

bijspelen. 

 

Hoe ga je verder? 
 

4 zit er geheid in voor OW. En de kans dat dat is/wordt uitgeboden, is 

redelijk groot; niet alle oostspelers zullen partners informatiedoublet durven 

om te zetten in een strafdoublet met B 10 9 8 7. 

 

Je telt zeven vaste slagen: vijf troefslagen, A en A. Dat is goed voor -300. 

Neem je de gok op H bij west, dan kun je op -100 uitkomen of op -500. 

Mijn advies: neem je verlies van -300; dan scoor je positief ten opzichte van 
alle NZ-paren die tegen 4 moesten opboksen… 

Lezers Mailen 
Om een fles wijn! 

Mijn partner en ik zijn het niet eens over de juiste aanpak van de hartenkleur.  
Zuid heeft géén entree in de andere kleuren. 

 A V 10 2 

 

 B 9 3 

Mijn partner: 

B voor; als west laag bijspeelt in noord 2 weg.  

Ik:  

B voor; als west laag bijspeelt 10 weg. Dan kan daarna – zo nodig - nog 

twee keer vanuit zuid harten worden voorgespeeld voor de snit op H. 

 
Wie van ons heeft gelijk? De verliezer geeft namelijk een fles – goede – wijn… 
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Antwoord 
Wat een heerlijk vraagstuk. Jullie kunnen allebei een fles goede wijn 

verzenden naar: 
Rob Stravers 

Jacob van Lennepkade 128a 
1053 MT  Amsterdam 

 
Beide aanpakken zijn namelijk ‘voor verbetering vatbaar’. 

 
    A V 10 2 

 
  H 7 6 5    8 4  

 
    B 9 3 

 

We gaan uit van een tegenwerkende westspeler.  
 

Jouw partner begint met B, en laat op een duikende westspeler dummy 2 

opruimen. 

In dat geval is een tweede snit noodzakelijk, dus speelt dummy 9 

voor. West duikt wéér, waardoor noord deze slag wint met 10. Het 

liefst wil zuid nu nóg een keer snijden, maar dat zit er niet meer in. 
Zuid kan immers niet in een andere kleur aan slag komen, schreef je. 

 
Dan jouw aanpak… 

Je begint eveneens met B, west duikt en jij laat dummy 10 

opruimen. Dat werkt perfect als west in de tweede hartenslag, die je 

begint met 9, eveneens duikt… Dan kun je immers 2 opruimen. Maar 

we spraken af dat west zou tegenwerken. West legt op 9 zijn H! Die 

moet je dan nemen met A. Daarna kun je ook nog V maken, maar 

2 win je alleen als de hartens 3-3 hadden gezeten. Nu zul je 2 

verliezen aan wests laatste harten. 
 

Mijn aanpak… 
Begin met 9! Als west duikt ruim je 2 op. Dan B, waaronder dan 

wél 10 kan verdwijnen als west weer duikt.  

En als west in de eerste hartenslag meteen H legt? Die neem je dan 

met A; dan 2 naar zuids B en 3 naar dummy’s V 10. 

 

Uiteraard zal ik al die glazen heffen op jullie gezondheid! 
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Stayman uitbreiding?  

West      Oost 
1SA      2 

- 2SA:  5-krt hoog en zwak 
- 3/: 5-krt / en sterk 

 
Nu hoorde ik onlangs dat het iets beter is om beide antwoorden om te 

draaien, dus na oosts 2: 

 

- 2SA: sterk met 5-kaart hoog 

- 3/ zwak 

 

Het beoogde voordeel zou zijn dat het nu voor de tegenstanders 
moeilijker is om zich nog in de bieding te mengen. Op zich is dit waar, 

maar weegt dit op tegen het feit dat je zelf tegen een strafdoublet kunt 
aanlopen terwijl er voor de tegenstanders (meestal) toch geen manche in 

zit? Of is het puur een kwestie van smaak (en biedstijl)? 

 

Antwoord van Anton Maas: 

Als we na Stayman een 5-kaart hoog willen aangeven, maakt het naar mijn 
mening weinig uit hoe we dat doen. Of we met een minimum (neem aan dat 

dat met zwak wordt bedoeld) 3-major of 2SA bieden is om het even.  

 
Gaat de tegenpartij ons doubleren? Dat zou me verbazen. De 2-bieder heeft 

doorgaans ten minste een inviterende hand. Met enige fit spelen we dan 3/ 

gedoubleerd, en zonder fit bieden we 3SA en weten we dat een kleur scheef 

zit.    
En in tweede instantie tussenbieden? Kan, maar waarom biedt de 

tegenstander niet meteen? Dat is lastiger. Nu geeft dat niet want we weten al 
meer van partner. 

 
Na het 2SA-antwoord dat een hoge 5-kaart belooft vraag je met 3 naar de 

5-kaart.  
 


