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Reeds verschenen nummers
Op www.bridgeservice.nl
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. Maar dan wel
uitsluitend over reeds gepubliceerd werk! Elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel
mogelijk donateurs en lezers die een bridgevraagstuk beantwoordden.

Voor de minder ervaren spelers
We hebben net de tweede TV-les achter ons. Dat is een mooi moment om ons
te richten op het biedsysteem dat ons in deze cursus wordt voorgehouden.
We nemen hetzelfde biedsysteem door dat op televisie wordt aangeboden.
Maar… dat doe ik in mijn volgorde en op mijn eigen wijze .
Ter geruststelling meld ik dat Ad van Gemert hierbij als waakhond fungeert!
Ad heeft al bij het maken van deze eerste aflevering bewezen direct - en
geheel terecht - op de rem te trappen zodra ik te diep het gaspedaal intrap!

En de spelers die graag 4-kaart hoog blijven spelen?
Die laten we uiteraard niet in de kou staan. We zullen telkens aan het eind
van de Training ook de biedingen geven zoals die met 4-kaart hoog worden
aanbevolen! Bewust op de laatste pagina omdat je die het snelst vindt!
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5-kaart-hoog
Omdat de nieuwe lichting bridgers wordt geprogrammeerd met 5-kaart hoog,
zullen we in de komende Trainingen daarop inhaken. Speel je zelf géén 5kaart hoog, en ben je ook absoluut niet van plan daarop over te stappen, dan
is het toch nuttig om je in deze materie te verdiepen . Je zult immers steeds
vaker tegenstanders ontmoeten die leven volgens de leer van 5-kaart hoog!
En het kan nooit kwaad om te doorgronden wat ze aan het doen zijn.
De concrete afspraken:
• Open als je hand voldoet aan de Regel van 20. Zie hieronder.
• Open in je langste kleur, behalve als dat een hoge 4-kaart is.
• Met méér dan één 4-kaart open je in je laagste 4-kaart, behalve als dat
een hoge 4-kaart is.
• Open met twee 5- of twee 6-kaarten met je hoogste kleur.
• Open 1♣ als je anders zou moeten openen met een hoge 4-kaart.
Regel van 20:
Met 13 punten in handen open je altijd. Met minder honneurpunten open je
alleen als de som van de honneurpunten met het aantal kaarten van je twee
langste kleuren 20 of meer is.
Als je de Regel van 20 te ingewikkeld vindt:
Kun je ook afspreken dat je met minstens 12 punten altijd opent en de
Regel van 20 ‘voor kennisgeving aanneemt’. Dat hoeft geen problemen
te geven, omdat de Regel van 20 slechts een hulpmiddel is voor
twijfelgevallen. Met minder punten en méér lengte open je dan als aan
die regel wordt voldaan.
Je bent gever; welk biedkaartje pak je (uitgaande van bovengenoemd
systeem) met de gegeven handen?
Hand 1
♠HV5
♥HVB2
♦543
♣ V 10 8

Hand 2
♠VB942
♥AHB73
♦76
♣8

Hand 3
♠A7654
♥HV42
♦76
♣A8

Hand 4
♠2
♥ V B 10 2
♦ A B 10 3
♣AB76

Hand 5
♠A2
♥HB32
♦765
♣VB76

Hand 6
♠ V B 10 2
♥HV97
♦AB3
♣32

Hand 7
♠AH32
♥32
♦ V B 10 7 3
♣H9

Hand 8
♠ V B 10 6 4 3
♥AHV42
♦♣76

Hand 9
♠A5
♥54
♦ B 10 7 6 5
♣AHV3

Hand 10
♠AH43
♥32
♦432
♣AB87
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De openingen
Hand 1
♠HV5
♥HVB2
♦543
♣ V 10 8

Hand 2
♠VB942
♥AHB73
♦76
♣8

Hand 3
♠A7654
♥HV42
♦76
♣A8

Hand 4
♠2
♥ V B 10 2
♦ A B 10 3
♣AB76

Hand 5
♠A2
♥HB32
♦765
♣VB76

1♣*

1♠

1♠

1♣*

pas

Hand 6
♠ V B 10 2
♥HV97
♦AB3
♣32

Hand 7
♠AH32
♥32
♦ V B 10 7 3
♣H9

Hand 8
♠ V B 10 6 4 3
♥AHV42
♦♣76

Hand 9
♠A5
♥54
♦ B 10 7 6 5
♣AHV3

Hand 10
♠AH43
♥32
♦432
♣AB87

1♣*

1♦

1♠

1♦

1♣*

*1♣: Omdat de 1♣-opening een 2-kaart klaveren kan hebben, moet de partner van
de 1♣-bieder het alertkaartje tonen, als waarschuwing voor de tegenstanders
dat 1♣ geen echte klaverenkleur garandeert. Alleen als wordt gevraagd naar
de uitleg, vertel je: ‘Belooft minstens een 2-kaart klaveren.’
Verschillen mijn openingsbiedingen met die van jou? Zoek dan eerst op eigen
kracht naar de oorzaak daarvan.
Toegepaste regel:
De langste kleur:
De laagste van twee of drie 4-kaarten:
1♣ omdat 1♥/♠ niet mag met een 4-kaart:
De hoogste van twee 5-kaarten:
Te weinig kracht (onder de Regel van 20):
Speelplan
SA-contract
♠432
♥AH5
♦432
♣5432

De handen:
3, 7, 8 en 9.
4, 10.
1, 6
2
5

Troefcontract
♠987
♥2
♦65432
♣5432

♠HV5
♥432
♦AH5
♣AHVB

♠ A H V B 10
♥A543
♦AH
♣AH

Tegen jouw 3SA-contract
start west met ♦B.
Hoe speel je dit contract?

Tegen jouw 4♠-contract start
west met ♦V.
Hoe speel je dit contract?
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De speelplannen
SA-contract
♠432
♥AH5
♦432
♣5432

Troefcontract
♠987
♥2
♦65432
♣5432

♠HV5
♥432
♦AH5
♣AHVB

♠ A H V B 10
♥A543
♦AH
♣AH

Tegen jouw 3SA-contract
start west met ♦B.
Hoe probeer je je contract
te maken?

Tegen jouw 4♠-contract start
west met ♦V.
Hoe speel je dit contract?

Het SA-contract
Je telt eerst de slagen die je achter elkaar kunt maken zonder van slag te
hoeven.
Dat zijn er acht: ♥AH, ♦AH en ♣AHVB.
Vervolgens zoek je naar listen en lagen om extra slagen te maken.
Die vind je in de schoppenkleur.
Het oogt misschien aantrekkelijk om eerst je vaste slagen binnen te halen.
Toch raad ik dat af. Want na die acht slagen komen OW aan slag. En ze zullen
niets liever doen dan hun hoog geworden hartens, ruitens en klaveren
binnenhalen. Begin daarom met de schoppenkleur. Als je ♠H speelt, en OW
winnen die slag met ♠A, kom je daarna beslist weer aanslag en heb je, met
de net gepromoveerde ♠V, de vereiste negen slagen.
Je kunt ook een extra slag proberen te maken door na de eerste ruitenslag
over te steken naar ♥A en dan ♠2 naar ♠H te spelen. Heeft oost ♠A, en legt
hij die, dan kun je opeens twee schoppenslagen tellen.
Valt ♠A niet in de eerste slag, dan heb je met ♠H de negende slag! Maak nu
al je vaste slagen, de laatste daarvan in dummy met ♥H. Zodat je kunt
afsluiten met een kleine schoppen naar ♠V. Als oost dan inderdaad ♠A heeft,
heb je nog een kans op een overslag.
Het troefcontract
In een troefcontract tel je eerst de kaarten die je zou kunnen verliezen. Dat
zijn alleen de drie kleine hartens in de zuidhand.
Dus: Neem de uitkomst met ♦A, dan nog geen troef spelen, maar: ♥A, ♥3
getroefd; ♣2 naar ♣A en ♥4 getroefd; ♣3 naar ♣H; en ♥5 getroefd. Dan ♦2
naar ♦H en dán pas troefspelen!
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Voor de meer ervaren spelers
Spel 1
♠432
♥B32
♦ H V B 10 9
♣97
♠AH5
♥AH
♦♣ A H V B 10 6 5 4
Tegen jouw 7♣-contract start west met ♠V.
Hoe probeer je je contract te maken?
Ik geef alleen voor de minder ervaren spelers een overpeinzing…
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Spel 1 Overpeinzing
♠432
♥B32
♦ H V B 10 9
♣97
♠AH5
♥AH
♦♣ A H V B 10 6 5 4
Tegen jouw 7♣-contract start west met ♠V.
Hoe probeer je je contract te maken?
Over één ding zijn we het snel eens: we moeten van die stomme ♠5 zien af
te komen. Want ♠5 is de enige kaart waarmee we een slag kunnen verliezen!
We hebben de - kleine - kans dat ♥V-sec zit of -tweede. Dus slaan we ♥AH.
Als ♥V dan valt, is noords ♣9 een vaste entree waarmee we kunnen
oversteken. Daarom beginnen we niet met troef spelen! Natuurlijk valt ♥V
niet, maar omdat je dat probeerde mag je wel door voor de krulspeldenset…
Er is namelijk nóg een kans: Als oost ♦A heeft! We spelen ♦H voor, en als
oost dan duikt, ruimen wij ♠5 op. Omdat west niet met ♦A startte, dat ligt
tegen 7♣ toch voor de hand, is de kans op ♦A bij oost hoger dan 90%!
Maar oost zal geen risico nemen tegen 7♣ ; die legt meteen ♦A, door ons
getroefd. En dan? Dan heeft noord een hoge ruiten waarop ♠5 de deur uit
kan. Maar… we zullen wel twee maal moeten oversteken naar noord: de
eerste keer om ♦A eruit te dwingen, en de tweede keer om te oogsten.
De kernvraag is dus: hoe kunnen we twee keer oversteken naar dummy?
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Spel 1 Speelplan

♠ V B 10 9
♥V54
♦5432
♣83

♠432
♥B32
♦ H V B 10 9
♣97

♠876
♥ 10 9 8 7 6
♦A876
♣2

♠AH5
♥AH
♦♣ A H V B 10 6 5 4

Tegen jouw 7♣-contract start west met ♠V.
Hoe probeer je je contract te maken?
We nemen de uitkomst met ♠A en slaan ♥A en ♥H, in de (ijle) hoop dat ♥V
valt. Als die niet valt, kunnen we het contract alleen maken als oost ♦A heeft
én west ♣8… We moeten namelijk twee keer oversteken! Dat oost ♦A heeft is
zeer waarschijnlijk, anders was west er wel mee uitgekomen tegen een groot
slemcontract.
Na ♥H, en een zucht, ♣4 naar… ♣7 (als west een lage klaveren bijspeelt).
♦H (oost ♦A) getroefd; ♣5naar ♣9; ♦V waarop ♠5 verdwijnt; ♠3 naar ♠H,
alle troeven en een dankgebed.
Spel 2
Leider west

Jouw zuidhand
♠B32
♥32
♦A32
♣VB932

Dummy oost
♠ H 10 8
♥ V 10 8
♦ H 10 8
♣8765

Na 1SA - 2SA - 3SA speelt west 3SA.
Partner noord komt uit met ♠4.
De leider laat dummy laag bijspelen en wint jouw ♠B met ♠A.
De tweede slag speelt de leider ♦6 naar dummy’s ♦H, voor jouw ♦A.
Met welke kaart open jij de dans voor de derde slag?
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Spel 2 Overpeinzing
Een eenvoudige klus, die we te vaak over het hoofd zien, is: inschatten hoe
sterk partner kan zijn!
West heeft maximaal 17 punten en oost 8. Samen 25. Met onze punten mee
blijven er dan nog 7 punten over voor partner. Door zijn uitkomst en wat al is
gevallen in schoppen, kunnen we daar de twee punten van ♠V vanaf trekken.
Maar dan blijven er toch nog vijf punten over, dus kans op een aas…
Partners lage uitkomst vroeg aanvankelijk om een schoppenterugkomst. Maar
met de schoppenvork achter hem, maken we met schoppenterugkomst alleen
de leider blij.
Onze enige kans ligt in de klaveren. We weten dat de leider met zijn 1SAopening minstens een 2-kaart belooft in elke kleur. Dus twee klaveren heeft
hij zeker. Meer moet hij er niet hebben, omdat partner met ♣A-sec ons niet
meer zou kunnen bereiken. Dus gaan we er gewoon van uit dat de leider een
tweekaart klaveren heeft. De klaveren zouden als volgt kunnen zitten:
Partner noord
♣ A 10
Leider west
♣ H4

Dummy oost
♣8765

Jouw zuidhand
♣VB932
We spelen dus een klaverenkaart na, en de vraag luidt… welke klaveren!
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Spel 2 De juiste kaart
Partner noord
♠V964
♥B976
♦974
♣ A 10
Leider west
Dummy oost
♠A75
♠ H 10 8
♥AH54
♥ V 10 8
♦VB65
♦ H 10 8
♣ H4
♣8765
Jouw zuidhand
♠B32
♥32
♦A32
♣VB932
Na 1SA - 2SA - 3SA speelt west 3SA.
Partner noord komt uit met ♠4.
De leider laat dummy laag bijspelen en wint jouw ♠B met ♠A.
De tweede slag speelt de leider ♦6 naar dummy’s ♦H, voor jouw ♦A.
Met welke kaart open jij de dans voor de derde slag?
Het is heel verleidelijk om ♣V voor te spelen. De leider zal dan ongetwijfeld
♣H leggen, partner ♣A en ♣10 terug, voor jouw ♣B. Dan ook nog ♣9, waarna
dummy’s ♣8 de hoogste klaveren is…
Speel daarom in plaats van ♣V ♣2 voor! Ook dan zal de leider ♣H moeten
leggen omdat hij niet weet waar het klaverengevaar dreigt. Jij zou ♣AB932
kunnen hebben.
En na ♣2, ♣H en partners ♣A is het appeltje eitje. Dan neem je partners ♣10
over (meer klaverenkaarten kan hij niet hebben!) totaal vijf klaverenslagen
op, met ♦A is 3SA-2.
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Lezers Mailen

Licht openen toegestaan?
Wat zijn de regels over licht openen?
Dit zowel voor een normale opening, een derde hands opening en
voor afwijking in zwakke 2 opening.
Als er op mijn systeemkaart vermeld staat dat de openingen kunnen
afwijken, heeft dit dan invloed op de bovenstaande vraag?
Ron:

Zolang een zwakke opening alleen de betreffende kleur aangeeft, hoef je niet
te alerteren. De tegenstander moet vragen of de bieding sterk of zwak is.
Dus, in tegenstelling tot wat velen doen, hoef je een 2♥ als zijnde een zwakke
twee niet te alerteren.
Als je op 1-hoogte opent, beloof je in principe 12+ punten (10 of 11 met
lengte). Als je daarvan afwijkt, moet dat voor partner net zo'n verrassing zijn
als voor de tegenstander. Dat betekent, dat als je het voor een 2e keer in
relatief korte tijd doet, partner erop is voorbereid en dan heeft partner meer
informatie dan tegenstander en dan moet er dus gealerteerd worden met als
uitleg dat het ook wel eens een zwakke opening kan zijn.
Op de systeemkaart hoort te staan wat de afspraken zijn. Daar hoor je niet af
te spreken om af te wijken, want dan is de hele systeemkaart zonder enige
waarde. Als je afwijkt volgens afspraak, hoort op de systeemkaart te staan
wanneer (onder welke voorwaarde) je afwijkt en welke variant er dan van
toepassing is. En voordat je het weet maak je een afspraak die volgens HOM
en Bruine Sticker verboden is.
De meeste mensen hebben al moeite genoeg om zich aan de eigen afspraken
te houden en er is dus ook geen bridgetechnische reden, behalve dan de
tegenstander bewust zand in de ogen te strooien, om structureel van je
systeem af te wijken. Je hebt dan een nieuw systeem gecreëerd.
En elke opening die, volgens afspraak, afwijkt van wat normaal gangbaar is of
afwijkt van je basissysteem, moet natuurlijk toegelicht worden in het prealert en de bieding zelf moet gealerteerd worden.
ik zou er niet aan beginnen.
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Toepasplicht conventies?
Er doet zich een situatie voor waarbij een paar op de systeemkaart heeft
staan Stayman te spelen na 1- of 2SA, maar dat zij deze herhaalde malen
niet toepassen.
Nu mag men natuurlijk conventies toepassen of niet toepassen en zij
weten zich daarin gesterkt door Berry Westra maar het wekt irritatie op bij
tegenstanders als men bijvoorbeeld naar verluidt zelfs met een 4/4 hoog
na een 1SA-opening, 3SA biedt.
Afgelopen dinsdag stond er weer een zeer opgewonden paar bij me. Nu
hadden ze met 19 punten 1SA geopend…
Ron:

Spelers maken afspraken en worden geacht zich aan de afspraken te houden.
De afspraken worden vastgelegd in de systeemkaart.
Als men afwijkt van de afspraak, moet zowel de partner als de tegenstander
even verrast zijn. Als je vaker van het systeem afwijkt, heeft je partner meer
informatie dan de tegenstander en dat betekent dat partner zo ongeveer elk
bod moet alerteren met de uitleg dat je wel eens kan afwijken.
Natuurlijk is niemand verplicht om Stayman te spelen, maar als je Stayman
op de kaart hebt staan, word je geacht dat ook te spelen. Als je dan met een
4-4 hoog na een 1SA direct naar 3SA gaat, kan dat best wel een reden
hebben. Stayman is ontwikkeld omdat bij een fit in de hoge kleur, er meestal
1 slag meer wordt gemaakt, dus direct 3SA bieden kan best nadelig
uitpakken. Daar hoef je je niet druk om te maken.
1 SA openen met 19 punten moet gealerteerd worden. Als partner net zo
verrast is als de tegenstander, dan kan het een keer gebeuren dat je een
biedfout maakt. maar als je dat vaker doet, is er sprake van een aanvullende
afspraak en dus moet er gealerteerd worden.
De WL zal dit paar erop aanspreken dat ze zich aan de afspraken moeten
houden. Doen ze dat niet, dan kan je besluiten dat elke afwijking met bieden
(ook de "echte" vergissing) zal worden opgevat als verkeerde uitleg. het
gevolg is dat bij verkeerde uitleg de overtreder een strafkorting krijgt volgens
artikel 90 (kwart van een top korting) en als de tegenpartij hierdoor is
benadeeld, zal de arbiter een vervangende score vaststellen.
Als je dit consequent toepast, spelen ze binnen 2 weken keurig volgens
systeemkaart.

Rob:

Als een paar met 4-4-hoog om bepaalde redenen toch liever afziet van
Stayman, of specifieke afwijkende normen hanteert om Stayman wél toe te
passen, mag dat. Noem dat dan geen Stayman en geef aan wanneer wél - of
juist niet - naar de hoge 4-kaart wordt gevraagd.
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En als een paar volgens afspraak met 19 punten én een 4-3-3-3-verdeling
en/of zonder een aas, of wat dan ook, 1SA opent, mag dat ook. Maar de
tegenpartij moet dat wel weten!
Is volstrekt verkeerd bieden toegestaan?

O/NZ

AB1054
H86
V6
642

82
A1094
AH97
AB9
N
W

O
Z

V
532
104
HV108753

H9763
VB7
B8532
Is het gewenst/toegestaan/ aan te bevelen de arbiter erbij te roepen
als tegenstanders volstrekt verkeerd bieden (en zeggen dat ze Acol
spelen)?
ik zit noord , mijn partner zuid.
Oost opent met 2♣. ik ben wel verbaasd want ik heb zelf 16 p in
handen, maar goed…
Zuid past, west biedt 2♠ (en ik maar denken dat 2♦ het afwachtbod
is na 2♣-opening), ik pas en vervolgens past oost en wordt er 2♠
gespeeld door west.
ik kom uit en oost opent de dummy en laat een 7-kaart klaver zien
met 9 punten…
Daar zit je dan… Wij zijn natuurlijk door deze bieding volledig op het
verkeerde been gezet.
Desgevraagd zegt oost; ‘Ach ja, foutje, ik heb me vergist…’
Kun jij me zeggen ; had ik de arbiter erbij moeten halen en wat doet
deze dan in dit soort situaties?
Ron:

Houd je vast!
Het antwoord is waarschijnlijk niet wat je hoopte of verwachtte.
Maar bridge is niet altijd even eerlijk.
Over één ding zijn we het denk ik wel eens: Bij elke rare situatie, onregelmatigheid
of vraag moet je de arbiter uitnodigen.

Iedereen mag zich vergissen. Dat recht heb je nou eenmaal.
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Als iemand zich regelmatig vergist, zou de partner moeten alerteren met de
mededeling dat partner zich nog wel eens vergist, maar daar schiet je ook
niets mee op.
2♠ gaat natuurlijk down en het is de vraag of je na een correcte uitleg wel in
5♦ was gekomen.
Elk 2 ♣ bod moet gealerteerd worden en als dat niet gebeurt, kun je niet
rustig achterover leunen en achteraf melden dat de tegenpartij de
alerteerregels heeft overtreden. Want in de alerteerregels staat ook, dat
iedere speler verantwoordelijk is voor een goede communicatie en als je kunt
aanvoelen dat er iets niet klopt, ben je zelf verantwoordelijk om te vragen.
Maar zolang dit de eerste keer is dat die speler zich vergist, komt hij er wat
mij betreft mee weg.
Bij Acol 2 ♣ is het 2♦ een afwachtbod, maar als je 8 of meer punten hebt, kan
je ook meteen je goede 5-kaart aangeven. Het 2♠ bod is dus correct.
Dan de belangrijkste vraag: moet je hier de arbiter bij roepen?
Ja!. Bij elke onregelmatigheid of vraag moet de arbiter aan tafel worden
uitgenodigd. In principe zal de arbiter niet veel anders melden dan wat ik
erover schrijf, maar de arbiter gaat nu ook onthouden dat die speler van zijn
afspraak is afgeweken. Als dat binnenkort weer gebeurt, dan weet de arbiter
dat nog en dan wordt het verkeerde bieden uitgelegd als verkeerde uitleg met
de consequentie van een procedurele straf en een score correctie.
Als de arbiter niet aan tafel wordt gevraagd, is elke biedfout de eerste keer.
Rob:

Ik onderschrijf volledig Rons antwoord. Wel voeg ik er graag aan toe dat we
na de laatste tv-les hopelijk worden overspoeld met een grote golf van
nieuwe bridgers. Die zullen heel veel fouten maken, ze zullen de eerste
maanden blij moeten zijn met een zittingscore rond de 35%.
Door de voorspelbare fouten zullen wij, bridgers van de gevestigde orde,
eveneens voorspelbaar enkele keren flink op ons verkeerde been worden
gezet en daardoor gevoelig onderuit gaan.
Het is dan zaak om de tegenstander te feliciteren met hun geluk, in plaats
van op verontwaardigde toon de arbiter uit te nodigen om onze nul op te
waarderen…
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4-kaart hoog
Met 4-kaart hoog zijn de openingen als volgt:
De openingen
Hand 1
♠HV5
♥HVB2
♦543
♣ V 10 8

Hand 2
♠VB942
♥AHB73
♦76
♣8

Hand 3
♠A7654
♥HV42
♦76
♣A8

Hand 4
♠2
♥ V B 10 2
♦ A B 10 3
♣AB76

Hand 5
♠A2
♥HB32
♦765
♣VB76

1♥

1♠

1♠

1♣

pas

De langste
kleur

Van twee 5kaarten de
hoogste

De langste
kleur

De laagste
4-kaart

Te zwak om
te openen

Hand 6
♠ V B 10 2
♥HV97
♦AB3
♣32

Hand 7
♠AH32
♥32
♦ V B 10 7 3
♣H9

Hand 8
♠ V B 10 6 4 3
♥AHV42
♦♣76

Hand 9
♠A5
♥54
♦ B 10 7 6 5
♣AHV3

Hand 10
♠AH43
♥32
♦432
♣AB87

1♥

1♦

1♠

1♦

1♣

Laagste
4-kaart

Langste
kleur

Langste
kleur

Langste
kleur

laagste
4-kaart

Bridge Service, Bridge Training, rob.stravers@upcmail.nl
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