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Bridge Service 

Nummer 581, 11 september 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers 
(voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En 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 leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

En nu gaan we zelf op de oetstoer! 
 
Zo pijnlijk als het kan zijn om te worden geoets, zo weldadig voelt het om te 
oetsen. Na de vorige drie afleveringen moet je een redelijk inzicht hebben in de 
mate waarin jij oetsproof bent. Hoe vaker je erin tuinde, des te gemakkelijker je 
een val kunt opzetten. Om met verve te kunnen oetsen is het namelijk noodzakelijk 
om je te verplaatsen in de denkwereld van je tegenstanders. 
 
Nu je je kwetsbare kanten weet en de ergste pijn daarvan is geweken, is het tijd 
om de klemtoon te leggen op eigen oetsacties. 
 
Ga er even goed voor zitten en creëer je helemaal leeg!  
 
 
 
 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1, Zuid gever, allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♠  pas  pas  1SA (18-19 met schoppenopvang) 
pas  3SA  pas  pas 
pas 

♠ 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ V B 10 8 
♣ A B 10 2 
 
♠ A V 4 
♥ V B 
♦ A 9 7 6 5 
♣ H V 5 

 
West, de 1♠-bieder, komt uit met ♠B, oost ♠5. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Ik geef voor de minder ervarenen een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♠  pas  pas  1SA (18-19 met schoppenopvang) 
pas  3SA  pas  pas 
pas 

♠ 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ V B 10 8 
♣ A B 10 2 

 
♠ A V 4 
♥ V B 
♦ A 9 7 6 5 
♣ H V 5 

 
West komt uit met ♠B, oost ♠5. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
We tellen, met de uitkomst meegerekend, zeven slagen: twee in schoppen, 
één in ruiten en vier in klaveren. 
 
We zien ook een vreselijk groot lek, de hartenkleur. Als OW dat vinden 
kunnen we het schudden.  
Met ♦H bij oost hebben we geen probleem, dan is de ruitenkleur goed voor 
vier extra slagen en maken we elf slagen totaal. 
 
Maar met ♦H bij west is het zeker niet denkbeeldig dat west zijn geluk gaat 
beproeven in een andere kleur. En als dat harten is valt voor ons het doek. 
 
Alle reden om west een oets te bakken. We moeten het voor west zo 
aantrekkelijk mogelijk maken om na ♦H schoppen terug te spelen. 
 
Hoe wassen we dat varkentje? 
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Spel 1  De oets! 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♠  pas  pas  1SA (18-19 met schoppenopvang) 
pas  3SA  pas  pas 
pas   ♠ 3 2 

♥ 4 3 2 
♦ V B 10 8 
♣ A B 10 2 

♠ H B 10 9 8   ♠ 7 6 5 
♥ H 10 8    ♥ A 9 7 6 5 
♦ H 3     ♦ 4 2 
♣ 8 6 4    ♣ 9 7 3   

♠ A V 4 
♥ V B 
♦ A 9 7 6 5 
♣ H V 5 

Zuid (jij) speelt 3SA. West komt uit met ♠B, oost ♠5. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Neem de uitkomst met ♠A! Dat maakt het voor west héél aantrekkelijk om na 
♦H schoppen terug te spelen; hij zal dan immers ♠V bij zijn partner 
verwachten! 
Na ♠A steek je over met klaveren en speel je ♦V voor. Als oost laag bijspeelt 
doe jij dat ook!  
Draai niet eerst alle klaveren af voordat je de ruitensnit neemt. Want zodra 
oost niet kan bekennen zal hij graag signaleren dat west harten moet spelen 
zodra hij (met ♦H) aan slag is gekomen. 
Na het feestje van wests ♦H zorg je er wel voor dat zuids ♣HV bijtijds zijn 
gespeeld, zodat ook noords vierde klaveren kaart zijn punt kan maken! De 
klaverenkleur blokkeert namelijk als je begint met ♣5 naar ♣A als oversteek. 
 
Een belangrijke oetsregel is dat je zo snel mogelijk de oets inbouwt! Dan 
weten de tegenspelers het minst van elkaar.  
 

Spel 2 West  Noord Oost  Zuid 
1♥  1♠  4♥  allen passen 

 
Leider west     Dummy oost 

♠ V 2  
♥ B 10 3 
♦ A B 5 
♣ A V B 3 2 

 Jouw zuidhand 
♠ B 10 3 
♥ V 9 8 7 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 4  

Partner noord start met ♠A. Wat zijn jouw oetsplannen? Ik overpeins  



Bridge Service, Bridge Training 581, 11 september 2014, rob.stravers@upcmail.nl    5 
 

 
Spel 2  Overpeinzing 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

1♥ (5+)  1♠  4♥  pas 
pas  pas  pas 

 
Leider west     Dummy oost 

♠ V 2  
♥ A H 6 5 4      ♥ B 10 3 

♦ A B 5 
♣ A V B 3 2 

 Jouw zuidhand 
♠ B 10 3 
♥ V 9 8 7 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 4  

 
Partner noord start met ♠A. Wat zijn jouw oetsplannen? 
 
Het 4♥-contract ziet er waterdicht uit.  
Partner zal na ♠A ook ♠H in zijn zak steken, en jij maakt één troefslag door je 
hoge subtoppers in de troefkleur. Dossier gesloten? 
 
Nog niet helemaal. Als de leider de derde schoppenslag in dummy namelijk 
troeft met ♥B of ♥10, maak jij opeens twee zekere troefslagen.  
 
In dit beginstadium van het spel weet de leider nog niet dat de ontbrekende 
troeven niet ideaal zitten.  
 
De vraag is nu, wat moet jij doen om de leider zo ‘gek’ te krijgen dat hij de 
derde schoppenslag hoog troeft? 
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Spel 2  De oets 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

1♥  1♠  4♥  pas 
pas  pas  pas 

 
Leider west     Dummy oost 

♠ V 2  
♥ A H 6 5 4      ♥ B 10 3 

♦ A B 5 
♣ A V B 3 2 

 Jouw zuidhand 
♠ B 10 3 
♥ V 9 8 7 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 4  

 
Partner noord start met ♠A. Wat zijn jouw oetsplannen? 
 
Speel ♠B bij! Daarmee suggereer je dat je slechts een 2-kaart schoppen hebt. 
Partner zal na ♠H graag schoppen naspelen voor jou (over)troever. 
 
Het mooie van deze actie is dat je ook meteen kunt meten hoeveel 
vertrouwen partner in jou heeft. Als hij aanvankelijk onaangenaam verrast is 
omdat jij gewoon schoppen bekent, sla je twee oetsers in één klap. 
 
De leider zal zeer waarschijnlijk uit veiligheidsoverweging de derde 
schoppenslag hoog troeven en daarmee zijn lot van -1 bezegelen. 
 

Spel 3 
♠ H 2 
♥ 3 2 
♦ H V 3 2 
♣ V B 10 5 4 
 
♠ A B 10 9 8 7 
♥ A 4 
♦ A B 4 
♣ 3 2 

 
 Tegen jouw prachtig uitgeboden 4♠ start west met ♥H. 
 

Hoe probeer je dit contract te maken? Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 3  Overpeinzing 
♠ H 2 
♥ 3 2 
♦ H V 3 2 
♣ V B 10 5 4 
 
♠ A B 10 9 8 7 
♥ A 4 
♦ A B 4 
♣ 3 2 

 
 Tegen jouw prachtig uitgeboden 4♠ start west met ♥H. 
 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Het is een troefcontract, dus begin je met het tellen van je mogelijke 
verliezers. In klaveren tel je er twee, in harten één. En als je troefvrouw 
niet vindt, komt daar een schoppenverliezer bij. De verliezers in harten 
en klaveren kun je niet voorkomen. De kans op een succesvolle snit op 
♠V is een kans van rond de 50%. Die schiet omhoog als niet jij maar de 
tegenstanders de troefkleur aanspelen. Met de troefkaarten 3-2 verlies 
je dan geen enkele schoppenslag. 
 
Onder de oetsvlag moet je het voor de tegenspelers dus heel 
aantrekkelijk maken om troef te spelen zodra ze aan slag zijn gekomen. 
 
Verplaats je even in de tegenspelers. Na welke actie van jou geeft 
troefspelen hen waarschijnlijk het beste gevoel?   
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Spel 3  De oets 
♠ H 2 
♥ 3 2 
♦ H V 3 2 
♣ V B 10 5 4 
 
♠ A B 10 9 8 7 
♥ A 4 
♦ A B 4 
♣ 3 2 

 
 Tegen jouw prachtig uitgeboden 4♠ start west met ♥H. 
 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Neem de uitkomst met ♥A en speel meteen ♥4 na! 
 
Inderdaad heeft het naspelen van ♥4 geen enkele zin, want je hebt in zuid 
immers geen derde hartenkaart die je in dummy kunt aftroeven. Maar dat 
weten OW niet! Tien tegen één dat ze een hartenaftroever vrezen en dat 
willen voorkomen met het inspelen van de troefkleur. 

 
Spel 4 
 ♠ 4 3 2 
 ♥ H 4 3 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ 4 3 2 
 
 ♠ A H 
 ♥ A B 10 9 5 
 ♦ V B 10 5 
 ♣ A 5 
 
 Tegen jouw 4♥-contract start west met ♠V. 
 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
 Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 4  Overpeinzing 
 

 ♠ 4 3 2 
 ♥ H 4 3 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ 4 3 2 
 

♥ V 6 4 
 
 ♠ A H 
 ♥ A B 10 9 5 
 ♦ V B 10 5 
 ♣ A 5 

 
 Tegen jouw 4♥-contract start west met ♠V. 
 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

In de bijkleuren mag je rekenen op drie verliesslagen: twee in ruiten en één 
in klaveren. Je kunt je dus geen mislukte snit in de troefkleur permitteren. 
 
Deze oetsmogelijkheid komt regelmatig voor. Zonder informatie over de 
verdeling van de ontbrekende kaarten weten we dat met vier kaarten 
buitenboord, waaronder de vrouw, aas-heer slaan iets kansrijker is dan aas 
slaan en naar de heer snijden, of andersom. 
 
Maar als de hartens 3-1 zitten, met de vrouw bij de 3-kaart, verlies je een 
hartenslag aan de vrouw als je aas-heer slaat.  
 
Er is een speelwijze die nog veel te vaak succes heeft om die niet te 
proberen. Hoe zou je west kunnen oetsen? 
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Spel 4  De oets 
 

 ♠ 4 3 2 
 ♥ H 4 3 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ 4 3 2 
 

♥ V 6 4 
 
 ♠ A H 
 ♥ A B 10 9 5 
 ♦ V B 10 5 
 ♣ A 5 

 
 Tegen jouw 4♥-contract start west met ♠V. 

 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Win de eerste slag met ♠A en speel ♥B voor!  
Als west zonder duidelijke aarzeling een lage harten bijspeelt, win je de slag 
met ♥H en speel je ♥2 naar ♥A. 
Alleen als west een lage harten bijspeelt na een duidelijke aarzeling, kun je 
snijden. Als dan achteraf blijkt dat west niets had om na te denken; 
bijvoorbeeld één, twee of drie lage hartens, is de denkpauze misleidend 
genoeg om de visie te vragen van de arbiter. 
 
In de praktijk blijken veel spelers honneur op honneur te leggen. Zelfs als dat 
geen enkel voordeel kan opleveren. 

Als west weet dat zuid een 5-kaart harten heeft, weet west ook dat 
partner oost maar één hartenkaart kan hebben. ♥V op ♥B leggen om 
partners eventuele ♥10 hoog te maken, heeft dan geen enkele zin.  

 
Spel 5, Zuid speelt 3SA (1SA – 3SA) 

 
Jij zit west en komt uit met ♠V.  
De leider wint die slag en speelt ♦10 voor. 
Welke ruitenkaart speel jij bij? 
 
   Dummy noord 

♠ 3 2 
   ♥ 3 2 
   ♦ A H 8 4 3 2 
   ♣ 4 3 2 

 Jouw westhand    Partner oost 
♠ V B 10 8 

 ♥ B 9 8 
 ♦ V 9 5   
 ♣ H 9 8  

   Leider zuid 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 5  Overpeinzing 
 

Zuid speelt 3SA (1SA – 3SA) 
 
Jij zit west en komt uit met ♠V.  
De leider wint die slag en speelt ♦10 voor. 
Welke ruitenkaart speel jij bij? 

 
   Dummy noord 
   ♦ A H 8 4 3 2 

 Jouw westhand    Partner oost 
 ♦ V 9 5     ♦ ? ? 

   Leider zuid 
   ♦ ? ? 
 
Noord bood 3SA in de hoop/verwachting dat zijn ruitensextet goed is 
voor minstens vijf slagen.  

 
Met precies twee ruitenkaarten bij zuid zal de leider de eerste 
ruitenslag moeten duiken, wat west ook bijspeelt! De 2e en 3e 
ruitenslag zijn dan voor NZ’s ♦AH, waarna de rest van dummy’s 
ruitenbezit probleemloos hun slagen kunnen maken.  
 
Met drie ruitenkaarten bij zuid, zou dummy de eerste ruitenslag ♦A 
mogen leggen; maar ♦H moet dan absoluut worden bewaard voor de 3e 
ruitenslag. Dummy moet immers de derde ruitenslag winnen om ook de 
lage ruitens te kunnen maken. 
 
Jij als westspeler weet niet hoeveel ruitens de leider in handen heeft. 
Wél dat als hij twee ruitenkaarten heeft dummy’s ruitenlengte 
buitenspel komt te staan als de leider de eerste ruitenslag NIET duikt. 
 
Einde overpeinzing! 
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Spel 5  De oets 
 

Zuid speelt 3SA (1SA – 3SA) 
 
Jij zit west en komt uit met ♠V.  
De leider wint die slag en speelt ♦10 voor. 
Welke ruitenkaart speel jij bij? 

 
   Dummy noord 

♠ 3 2 
   ♥ 3 2 
   ♦ A H 8 4 3 2 
   ♣ 4 3 2 

 Jouw westhand 
♠ V B 10 8     ♠ 9 7 6 

 ♥ B 9 8      ♥ H 10 7 6 
 ♦ V 9 5     ♦ 7 6 
 ♣ H 9 8     ♣ A 7 6 5 

   Leider zuid 
   ♠ A H 5 4 
   ♥ A V 5 4 
   ♦ B 10 
   ♣ V B 10 

 
Als zuid twee of drie ruitenkaarten heeft, maken NZ altijd vijf 
ruitenslagen. En zes als de leider ♦B 10 x (x) heeft. 
Met precies twee ruitenkaarten in handen zal de leider wel de eerste 
ruitenslag moeten duiken! 
 
Leg daarom meteen ♦V! Daarmee maak je het voor veel leiders zeer 
verleidelijk om op een zwak moment ♦H te leggen. En daarmee zal 
deze zuid zijn ondergang bezegelen; van de ruitenkaarten zal hij alleen 
♦AH maken! Want als hij - na ♦H - ♦A slaat, is jouw ♦9 de hoogste 
ruiten. En als de leider na ♦H ♦2 naar ♦B in de hand speelt, zijn noords 
overige ruitens onbereikbaar. 
 
Als jij duikt, kan de leider het niet verkeerd doen; hij maakt dan zelfs 
zes ruitenslagen! 
 
Merk op dat ook de leider op de oetstoer is! Als hij ♦B had 
voorgespeeld, kun jij het niet fout doen; want natuurlijk leg je dan ♦V, 
omdat de leider zes ruitenslagen zou maken als je duikt én de leider 
dummy ook laat duiken. 
Nu hij ♦10 voorspeelt lijkt het erop dat ♦B bij partner oost zit. Als je om 
die reden kiest voor duiken, ben jij degene die is geoetst. 
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Lezers Mailen 
Juiste gang van zaken gevraagd 

Even een vraag over een arbitrage. 
    (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♥  2♦  pas 
doublet 
 
Hoe ziet een goede arbitrage eruit na wests doublet op het 2♦-bod van 
partner? 
 
Nu werd gezegd: ‘Bied maar wat, en dan vertel ik je wat je niet meer mag.’ 
 
Lijkt me niet helemaal la la. Vind dit gewoon interessant. 

  
Rob: 

Het doublet moet van tafel. En als noord al een bieding deed, verdwijnt 
die ook. Noord heeft dus niet het recht om dit onmogelijke doublet te 
accepteren!  
 
West mag nu bieden wat hij wil en zijn partner oost moet verder 
passen! Dat oost verder moet passen moet west natuurlijk al weten 
voordat hij zijn nieuwe bieding doet. 
 

Wie heeft gelijk? 
West  Noord Oost  Zuid 
pas  1♣  1♥  Doublet (1) 
pas  2♦ (2) pas  3SA 
pas  pas  pas 
 

(1) Zuids D=negatief en minstens een 4krt♠  6/9 pt. 
(2) Noords 2♦? Zuid denkt aan reverse? En biedt 3SA. 

  3SA gaat 2 down. Noord heeft 13pt en zuid heeft 9pt. 
 
Later de discussie van Zuid en Noord: 
Zuid:   ‘Die 2♦ van jou (Noord) is reverse! Ik heb 9 punten dus samen goed 
    voor 3SA.’ 
Noord: ‘Nee, op dat doublet van jou (zuid) moet ik wat zeggen; ik heb 13 pt 
en géén harten dekking, anders had ik 1SA geboden. 2♦ = gewoon 13/14 pt. 

 
Later op de avond kwam het betreffende paar naar me toe en vroeg mijn 
mening. Ik ben het eens met noord (op doublet moet geantwoord worden), 
maar nu trekt zuid mijn mening in twijfel, ha ha. 
Graag wat hulp van jou, bij voorbaat dank. 
Het is een heel aardig paar maar nu moeten ze nog op één lijn komen.  
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Rob: 

Zuids doublet belooft een 4-kaart schoppen en 6-meer punten. En 
uiteraard mag noord daar niet op passen. Dat mag noord ook niet als 
oost had gepast en zuid 1♠ had geboden. 
 
Vanwege het mogelijke minimum van zuids hand is voor noord nog 
steeds voorzichtigheid geboden. Het rebid van 2♦ geldt daarom nog 
steeds als reverse16+. In tegenstelling tot het rebid van 2♠, omdat 
door zuids belofte van een schoppenkwartet daarmee alleen maar een 
4-kaart schoppen wordt beloofd, en niets meer dan gewone 
openingskracht. 
 
Na noords 2♦ is 3SA van zuid inderdaad een leuk bod met negen 
punten mee. 
 
Maar het gaat hier natuurlijk niet om wie gelijk heeft, maar wat NZ van 
elkaar kunnen verwachten in een volgende soortgelijke situatie. 

 
Ad:  

Het ruitenrebid van noord gaat aan het klaverenbod voorbij en moet 
daarom als reverse, en dus sterk, worden beschouwd. Ik neem aan dat 
noord een 5-kaart klaveren had? Dan maar in hemelsnaam de 
klaverenkleur herhalen met zijn zwakke hand. Bedenk dat als zuid 
klaveren boven ruiten verkiest, hij naar 3-niveau moet. 
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Multi openen is 1, en dan? 

Z/A 

AB98 
AHV4 
H2 
1087  

  

1075 
B1053 
3 
V9653  

     N  
W  O  
     Z  

 

V632 
9876 
85 
H42  

  

H4 
2 
AVB109764 
AB  

  

Zuid opent, dat ben ik. We spelen de Multi en zo heb ik ook geopend. 
 
Ons bieden: 

Zuid Noord 
2♦ 2SA 
3♦ 3♠ 
4SA 5♥ 
6♦ pas 

Mijn 3♦ is goet vout natuurlijk; 7♦ zit dicht, evenals 7SA. 
Er wordt 1 X 6 SA +1 gemaakt en 
              1 X 7 SA  gemaakt. 
Zowel mijn maat als ik weten niet hoe dit uit te bieden. 
Graag je (jullie) zeer gewaardeerde mening. 
Wij kwamen uiteindelijk toch in 6♦. 
 
Rob: 

Na jouw 2♦-opening belooft partners 2SA een sterke hand. Je kunt dan 
braaf met 4♦ je sterke ruitenhand aangeven (3♦ belooft immers een 
zwakke hand met lengte schoppen). Na dit krachtbod zal noord zeer 
waarschijnlijk het initiatief nemen voor een slemcontract. Probleem voor 
partner is dat hij bij jou geen 8-kaart ruiten zal verwachten.  
 
Dat kan een reden voor jou zijn om na partners 2SA zelf het initiatief te 
nemen. Maar… als jij dat doet weet partner nog niet jouw prachtige 
ruitenkleur. Weet hij dat wél, en jullie tellen de verwachte troefheer ook 
als aas, dan kun je na noords melding van drie azen veilig 7SA 
uitbieden. 
 

Bep & Anton: 
Zo te zien zit bij NZ de semiforcing laag in de Multi. 
Als dat zo is zouden we dat op 2SA vertellen, met 4♦ nemen we aan. 
Dan is het voor noord een koud kunstje. Meteen RKC bieden. Normaliter 
is dat niet aan te bevelen als er een controle ontbreekt zoals hier in 
klaveren  maar met zo'n sterke hand is het vrijwel uitgesloten dat 
Aas/heer van klaveren weg zijn. Cue’n tot zuid met 5♣ een controle 
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aangeeft, heeft het grote nadeel dat je niet meer kunt keycarden en 
alles wat je wilt weten is of de 5 keycards én ♦V binnenboord zijn. 
Die zijn er, zuid antwoordt op 4SA met 5♠ (twee keycards + 
troefvrouw), dan 7SA bieden.  
Tegenover een semiforcing moet dat er linksom (ruitenslagen) of 
rechtsom (en/of zijkleuren) in zitten, op dit spel 14 slagen zonder snit. 
 

Geoetst 
Spelverdeling en bieding 

Spelnr.:15 
Gever:Z 
Kwetsbaar:NZ 
 
 

 ♠ AB75 
♥ B1054 
♦ H105 
♣ B9 

 

♠ 982 
♥ 967 
♦ 62 
♣ 105432 

 ♠ HV10643 
♥ H 
♦ 97 
♣ AHV8 

 ♠ - 
♥ AV832 
♦ AVB843 
♣ 76 

 

West 
 
pas 
pas 
pas 
pas 
pas 

Noord 
 
1♥ 
2♣ 
4♠ 
pas 
pas 

Oost 
 
doublet 
pas 
doublet 
doublet 
 

Zuid 
1♦ 
1♠!! 
4♥ 
5♥ 
pas 

 
Toelichting op het bieden: 
Alles ging normaal geen commentaar op het bieden 
 
Relevante feiten: 
Oost was er zwaar van overtuigd dat zijn partner geen schoppens had, gezien 
de biedingen. Hij startte dus met schoppens voor een introever met de fatale 
afloop 5 Hartens gedoubleerd +2 gemaakt.  
 
Resultaten op het spel: 
2 x 5♥ X +2 (1 x in Noord en 1 x in Zuid) 
3 x 5♥ +2 in zuid 
1 x 4♥ + 1 in Noord 
 
Vraag/vragen: 
Oost was erg teleurgesteld toen de zuidkaart op tafel kwam en voelt zich 
gepakt. 
Bij een andere bieding was ik nooit gestart met schoppen! 
Is dit toelaatbaar en blijft de score zoals gespeeld? 
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Rob: 
OW zijn door zuid stevig geoetst. En dat mag, mits noord net zo op het 
verkeerde been wordt gezet als OW. En daar heeft het alle schijn van. 
Wel had noords 2♣-bod gealerteerd moeten worden, omdat dat 
duidelijk ‘vierde kleur’ is en niets zegt over de klaverenkleur. 
 
Vraag is of oost dan wél was gestart met klaveren, omdat hij nu 
eenmaal was overtuigd van een schoppenrenonce bij partner west. 
 
Ik meen van niet, omdat OW niet vallen over het (niet alerteren van 
het) 2♣-bod. Wel had noord meteen na het spel moeten vertellen dat 
zijn 2♣-bod alerteerplichtig was. 
 
Dat noord net zo verrast was als OW over zuids ‘schoppenbezit’ blijkt uit 
zijn 4♠-bod. 
 
Dat zuid 1♠ bood is niet zo gek als dat het misschien lijkt. Na oosts 
doublet kan zuid er donder op zeggen dat OW met deze kwetsbaarheid 
graag 4♥ zullen afnemen met 4♠. En dat kan zo’n 1♠-bodje mooi 
voorkomen. Risico loopt zuid niet, omdat de hartenfit immers al is 
gevonden. Mocht partner opeens met 4♠ op de proppen komen, dan zal 
het gezamenlijke bezit waarschijnlijk ook voldoende zijn voor 5♥. 
Overigens zou oost na deze zwenking genoeg argwaan mogen voelen 
om – met zijn secce ♥H (!) - niet te doubleren en even te kijken met ♣A 
naar wat er zoal op tafel ligt… 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 


