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Bridge Service 

Nummer 585, 9 oktober 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. 

 

Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6!  
 
Méér dan een bridgedrive 

Met deze titel doen de auteurs, Bep Vriend, Anton Maas en Rijk van der Krol 
zichzelf schromelijk te kort! De argeloze koper zal immers niets anders 
verwachten dan dat hij thuis kan bridgen alsof hij een toernooi speelt of een 
competitiezitting van de bridgeclub. Dat is inderdaad het geval. Wat echter 
vrijwel niet op de club gebeurt en wel met deze zesde serie van 112 spellen, 
is dat je na elk spel  in alle rust uiterst deskundig advies tot je kunt nemen 
over het bieden en spelen. 
Toegegeven, ook aan de club- en toernooitafel kan een stortregen van 
adviezen over je neerdalen, maar of dat in alle gevallen ook tot verbetering 
zal leiden van jouw kennis en inzicht, durf ik niet te garanderen. 
 
De eerste twee delen zijn uitverkocht; het 3e t/m dit 6e deel kun je nog 
aanschaffen! 

 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Wat mag je van dit boekwerk verwachten? 
 
Zowel 4-kaart hoog als 5-kaart hoog 

In het advies over het bieden wordt op 
beide openingsafspraken ingegaan.  

 
Nadere informatie over conventies 

Bij het bieden worden bepaalde conventies 
uitgelegd; voor nadere informatie over de 
betekenis van die conventies kun je kijken 
op: www.bridgedrives.com/conventies 

 
Overzicht bridgetips 

Alle tips die bij de betreffende spellen 
worden gegeven, staan aan het eind van 
het boek overzichtelijk bij elkaar. 
 

Vooraf spel uitsorteren 
Om op wedstrijdbasis te kunnen spelen 
moeten alle spelers per spel hun eigen hand uitsorteren. De bladen waarop de 
handen staan, zijn geperforeerd, zodat per speler de betreffende handen 
gemakkelijk kunnen worden uitgenomen. Het uitsorteren kan op verschillende 
manieren.  
 
• Gebruikelijk is dat elke speler een compleet spel kaarten heeft, en daaruit 

zijn hand samenstelt van het te spelen spel. 
 
• Als je zestien mapjes hebt, kun je ook (liefst ruim) van te voren alle 

handen uitsorteren en insteken. 
 
• Als je de spellen niet vooraf kunt insteken, en er één speler bij is die 

moeite heeft met het uitsorteren van zijn hand, kun je ook één spel 
kaarten gebruiken. Je maakt per kleur een stapel en legt die dicht in het 
midden van de tafel. In willekeurige volgorde pakken de spelers een stapel 
om daaruit hun kaarten te nemen. De kaarten die overblijven zijn voor de 
vierde speler! 
Voordeel: als een speler een verkeerde kaart pakt, of een kaart te veel, 
wordt dat al voor het spelen ontdekt; die wordt dan door een ander 
gemist. Ook een kaart te weinig valt meteen op; die blijft dan midden op 
tafel liggen . 

 
Meteen na de laatste slag van elke spel de score met uitleg 

Meteen na de 13e slag kun je zien welke contracten en resultaten zijn behaald 
op de grootste bridgeclub van Nederland, ‘StepBridge’. En met dat 
scorebriefje zie je ook meteen jouw behaalde percentage op dit spel. 

 
Uiteraard gaan we in deze Bridge Training een paar spellen en tips bekijken. Die 
gieten we in de vertrouwde Bridge Training-formule. 
 

http://www.bridgedrives.com/conventies�
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Spel 1 
 Hoe bied je met je vaste partner deze twee handen uit? 
 Zuid is gever, NZ passen 
 
 Westhand  Oosthand 
 ♠ 7 5   ♠ V B 8 6 2 
 ♥ V B 3  ♥ H 9 8 6 
 ♦ A H 7 6 2  ♦ B 3 
 ♣ A V 10  ♣ 8 2 
  
 
 
Ontvangen reactie op het groot slem van James Bond 

Het 7♣-spel van James Bond in de vorige Bridge Training is natuurlijk veel 
eleganter op te lossen; je biedt 7♦ wat zuid doubleert uiteraard. Daarna 
doe je een SOS redoublet, want je hebt met partner afgesproken dat je 
geen macho 'ik maak het wel' redubbels speelt. Partner biedt nu een hoge 
kleur en noord mag uitkomen . 
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Spel 1 
 Hoe bied je met je vaste partner deze twee handen uit? 
 Zuid is gever, NZ passen 
 
Westhand  Oosthand 
♠ 7 5   ♠ V B 8 6 2 
♥ V B 3  ♥ H 9 8 6 
♦ A H 7 6 2  ♦ B 3 
♣ A V 10  ♣ 8 2 
 
1SA   2♣ 
2♦   2♠ 
Pas 

Contract +/- Score Percentage 
NZ OW  NZ NZ OW 
2♣  -2 -200 5 95 
 2♠ +1 -140 15 85 
 2SA C -120 27 73 
 2♠ C -110 37 63 
 2♠ -1 +50 58 42 
 2SA -1 +50 58 42 
 3SA -1 +50 58 42 
 3SA -2 +100 85 15 

 

Rob: 
We gaan ervan uit dat als je voor 2♠ koos, je dat contract met een overslag 
hebt gemaakt; dus voor NZ -140, 15% en voor jou 85%! Ook zonder 
overslag scoor je niet verkeerd op dit spel. 
 
Na elk spel volgt een scorebriefje waarmee je jouw resultaat vergelijkt.  
Als je een score haalt die ook op het scorebriefje staat, noteer je het 
percentage dat erachter staat. En als jouw score tussen twee scores in zit, 
neem je het gemiddelde van de aangrenzende hogere en lagere score. Stel 
dat aan jouw tafel NZ 2♣-1 gaan, dan is de NZ-score van jouw tafel  -100. 
Die ligt tussen -110 en +50. Dus is de score voor NZ 47,5% en voor OW 
52,5%. 
 
Bep en Anton: 

Met een 5-4 verdeling in de hoge kleuren heeft noord de keuze tussen 
het geven van een transfer naar de 5-kaart schoppen of om met 2♣ de 
Staymanconventie te gebruiken. 
Het beste is om 2♣ te bieden. Heeft zuid een 4-kaart harten of 
schoppen dan wordt in de beste speelsoort gespeeld. Zonder vierkaart 
hoge kleur bij west biedt oost in tweede instantie 2♠ zodat OW in de 5-
2 fit schoppen eindigen. 
 
TIP 
Geef na een 1SA-opening met een 5-4 verdeling in de hoge kleuren, 
zonder interesse in de manche, geen transfer naar de vijfkaart maar 
gebruik de 2♣ Staymanconventie. 

 
 
Spel 2, W/Allen 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1♦  pas  1SA  ??  ♠ A H 10 9 7 
        ♥ A H 10 8 4 
        ♦ B 
        ♣ B 9 
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Spel 2, W/Allen 
   ♠ 5 4 3 
   ♥ V 9 6 
   ♦ V 9 7 4 2 
   ♣ 10 2 
 ♠ 8 6    ♠ V B 2 
 ♥ 3 2    ♥ B 7 5 
 ♦ A H 8 6 5 3  ♦ 10 
 ♣ A 5 4   ♣ H V 8 7 6 3 
   ♠ A H 10 9 7 
   ♥ A H 10 8 4 
   ♦ B 
   ♣ B 9 
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1♦  pas  1SA  2♦*  ♠ A H 10 9 7 
Doublet 2♥  3♣  3♥  ♥ A H 10 8 4 
pas  pas  pas    ♦ B 
        ♣ B 9 
 
3♠ gedoubleerd gemaakt levert 96% op; 4♠C 86% en OW 5♣ gedoubleerd-2 
76% (voor NZ). Door al dat geweld is 3♥ C goed voor 40%. Dat is altijd beter 
dan OW 3♣ laten spelen en maken; dat zou een regelrechte nul zijn! 
 
Bep en Anton: 

West opent deze hand vanwege de zeskaart met 1♦, maar een 
conservatieve pas is ook mogelijk. 
• Na een pas opent zuid in de vierde hand met 1♠, oost volgt 2♦. Noord 

is te zwak om te bieden en past. Zuid biedt met 2♥ zijn tweede kleur. 
NZ gaan een deelscore in schoppen of harten spelen. 

• Na een 1♦-opening wordt het bieden interessant. Op 1SA van oost zegt 
zuid 2♦! Dit is een bod in de kleur van de tegenstanders. Vroeger was 
het gebruikelijk een dergelijk bod te doen met een heel sterke hand 
waarmee men de manche wilde spelen. Maar dat is geen praktische 
afspraak. Die handen komen bijna nooit voor. Bovendien kun je dan 
ook beginnen met een doublet. Vandaar dat de moderne betekenis van 
2♦ is: ‘Partner, ik heb twee vijfkaarten (of langer) in beide hoge 
kleuren. Kies jij de beste kleur.’  

 
SPELEN 
In 3♠ of 3♥ gaan vier slagen verloren. Oost moet wel een honneur 
‘inleggen’ van ♠VB2 als deze kleur vanuit noord wordt gespeeld. Zo niet, 
dan maken NZ tien slagen als de leider een schoppen naar ♠10 speelt. 
 
TIP 
Gebruik bij het bieden een bod in de kleur van de tegenpartij (het cuebid) 
om een tweekleurenspel met een 5-5 verdeling aan te geven. 
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Spel 3, Zuid/- 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       Pas  ♠ V 9 7 6 3 
 Pas  1SA  pas  2♥*  ♥ H 4 
 3♦  pas  pas  ??  ♦ V 10 4 

        ♣ H B 6 
 
 

Hetzelfde spel 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       Pas 
 Pas  1SA  pas  2♥* 
 3♦  pas  pas  3SA 
 pas  4♠  pas  pas 
 pas 
    Leider noord 
  
 Partner west    Jouw oosthand 
       ♠ 10 8 5 
       ♥ V B 9 7 6 2 
       ♦ 8 
       ♣ 8 7 2 
    Dummy zuid 

♠ V 9 7 6 3 
♥ H 4 
♦ V 10 4 
♣ H B 6 

 
 Tegen noords 4♠ start jij met ♦8. 
 Partner west wint deze slag met ♦A en speelt dan ♦2 na, door jou getroefd. 
 Hoe verder?   
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Spel 3, Zuid/- 
   Noord 

 ♠ A H 2 
♥ A 10 8 3 
♦ H 7 3 
♣ V 10 5 

 West    Oost 
 ♠ B 4    ♠ 10 8 5 
 ♥ 5    ♥ V B 9 7 6 
2 
 ♦ A B 9 6 5 2  ♦ 8 
 ♣ A 9 4 3   ♣ 8 7 2 
   Zuid 
   ♠ V 9 7 6 3 
   ♥ H 4 
   ♦ V 10 4 
   ♣ H B 6 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      pas 
Pas  1SA  pas  2♥* 
3♦  pas  pas  Doubl! 

Contract +/- Score Percentage 
NZ OW  NZ NZ OW 
3♠X  C +730 96 4 
4♠  C +620 86 14 
 5♣X -2 +500 76 24 

3♠  +1 +170 60 40 
3♥  C +140 40 60 
3♠  C +140 40 60 
 4♣ -1 +100 20 80 

4♠  -1 -100 10 90 
4♥  -1 -100 10 90 

 

 
Bieden 
Over het 2♥-transferbod is het voor west zeer verleidelijk om met een 
behoorlijke zeskaart en een 6-4 verdeling met 3♦ in de bieding te komen. Dit 
bod loopt terug naar zuid. Met een evenwichtige hand en ♦V104 zegt zuid 
doublet. Dit is niet een puur strafdoublet, maar vertelt dat zuid te veel heeft 
om te passen en eventueel 3♦ gedoubleerd wil tegenspelen. 
De keuze is aan noord: pas, 3SA of 4♠? Voor al deze biedingen valt wat te 
zeggen. Met ♠AHx heeft noord een goede fit in schoppen en kan daarom voor 
4♠ kiezen. Vanwege de 3-4-3-3 komt ook 3SA in aanmerking en vanwege de 
gelijke kwetsbaarheid is pas ook een mogelijkheid. Op dit spel levert een pas 
de jackpot op. 

Rob: 
Om ‘afkijken’ te voorkomen liet ik zuid op de vorige pagina 3SA 
bieden… De uitleg van Bep en Anton geeft aan welke (doublet) 
kans je daarmee versmaadt. 

Spelen 
Tegen 3♦ gedoubleerd beginnen NZ met drie rondjes schoppen. West troeft 
en speelt ♦A en ruiten na. Zuid neemt met ♦10 en speelt weer schoppen 
zodat ♦H en ♦V apart worden gemaakt: vier down! 
Spelen NZ 4♠, dan komt oost natuurlijk uit met de singleton ruiten. West 
neemt met ♦A en geeft partner een aftroever. Om te vertellen dat hij met ♣A 
een entree heeft speelt hij ♦2, de laagste ruiten na, en vraagt zo om naspel 
van klaveren, de laagste van de overgebleven kleuren. Dit heet een 
‘Lavinthalsignaal’. Zo spelen OW 4♠ één down. 
In 3SA haalt noord bij het beste af- en tegenspel tien slagen. 
 
Tip: Speel het Lavinthalsignaal! 
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Bridgedrives om thuis te spelen € 14,95 
ISBN /EAN 978-90-819468-1-0 

Bestellen op: www.bridgedrives.com  Geen verzendkosten! 
 

Lezers Mailen 
Nieuwe regel? 

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat het niet uitmaakt wie een onvoldoende bod 
meldt, maar gisterenavond is daar een discussie over ontstaan:  

 
Volgens onze arbiter mag een onvoldoende bod alleen worden gemeld door 
de linkertegenstander van de boosdoener. We hebben het spelregelboekje 
doorgeploegd, maar niets hierover kunnen vinden. 
Weten jullie hier iets meer over? 

Rob: 
Het enige wat ik kan vinden is artikel 9 A 1: 
ARTIKEL 9 
Gang van zaken na een onregelmatigheid 

A. De aandacht vestigen op een onregelmatigheid 
1. Tenzij de spelregels het verbieden, mag elke speler de aandacht vestigen 

op een onregelmatigheid tijdens de biedperiode, ongeacht wiens beurt het 
is om te bieden. 

Dus luidt mijn vraag aan de betreffende arbiter: in welk artikel staat dat 
alleen de linkertegenstander dat recht zou hebben? Maar… een 
uitzondering op deze regel is er wel. Namelijk als jouw partner 
verkeerde uitleg geeft. Dan is er zelfs een meldplicht! Voor de leider en 
dummy meteen na de afsluitende pas en voor tegenspelers meteen na 
de 13e slag! 

 
Alerteerplichtig? 

Na een voorbereidende 1♣ (minstens 2-kaart klaveren) belooft het antwoord 
1SA van partner een 4-kaart klaver. 
Als ik het goed begrijp mag je partner na de voorbereidende 1♣ met een 4-
kaart ruiten (3-4-3-3) en 6-9 punten niet 1SA bieden, althans niet zonder te 
alerteren. En ook geen 2SA met dezelfde cq een gebalanceerde verdeling, ook 
dus weer met een 4-kaart ruiten. 
 
Mag je wel 1♦ - 1SA bieden met een 3-4-3-3 verdeling en 6-9 punten en 2SA 
met 10-11 punten? Dus met een ruitenfit, waarbij je liever sans speelt op 1-
niveau dan 2♦ (wat ook geldt voor het  bovengenoemde 1SA-antwoord met 
de 4-kaart ruiten)? Of moet je dat ook alerteren? 
Je mag wel 1♦ - 3SA bieden met een gebalanceerde hand en 13-14 punten 
en een 4-kaart ruiten.  
Openheid staat centraal voor mij en voor onze TC. 
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Ron: 
Ik vind, dat je na 1♣ of 1♦ zonder alert gewoon 1SA mag bieden, terwijl 
je een vierkaart ruiten hebt. Dat je de ruiten overslaat is niet zo 
bijzonder. Immers de prioriteit bij het zoeken naar een fit is 
respectievelijk: Hoge kleur, SA, lage kleur! 
Als je denkt geen fit in een hoge kleur te vinden, is SA de tweede keuze 
en daarbij mag je die ruiten best overslaan. Vaak is het ook met je 
kaart beter dat jij SA speelt dan je partner. Stel je hebt ♠Hx. Als jij SA 
biedt en er wordt schoppen gestart, maak je altijd de heer. Als partner 
SA biedt en er wordt schoppen gestart, loop je het risico van een 
drama. 
Als je (volgens afspraak, want dat is het enige wat telt) een hoge kleur 
overslaat, moet dat gealerteerd worden. Maar als je de ruitens overslaat 
naar SA, is dat mijns inziens niet iets wat gealerteerd moet worden. 
 

Wel of niet alerteerplichtig? 
Wij waren OW in het volgende voorval 
 
      West opent met 1♦. In noord had ik 12 punten, maar geen vijfkaart. Dus 
gaf ik een doublet. Oost antwoordt met 1SA. Daarna past iedereen. 
Het spel wordt gespeeld en na afloop blijkt dat oost 11 punten had. 
      Op mijn vraag aan oost of hij niet 2SA had moeten bieden (ik wilde weten 
wat hun systeem eigenlijk inhield) kwam als antwoord dat gezien de door 
hem ingeschatte puntverdeling er geen 2 SA inzat en hij daarom maar 1SA 
bood. Bovendien mocht hij bieden wat hij wilt. (Pech is natuurlijk dat er in de 
C-lijn niemand een systeemkaart hanteert).  
      Mijn antwoord was oké, maar dan denk ik dat de partner had moet 
alerteren. Dit omdat uit zijn antwoord bleek dat deze manier van bieden 
standaard is.  
      Vindt jij ook dat er gealerteerd had moeten worden? 
 
Rob: 

Wanneer op de systeemkaart staat dat 1SA 6-9 punten belooft, is het 
niet alerteerplichtig als dat ook met een puntje meer of minder wordt 
gedaan. Sommige verdelingen maken een hand nu eenmaal zwakker of 
juist sterker. Denk alleen al aan een secce vrouw, of het 
tegenovergestelde: een 5-kaart met AH in top. 
 
Maar als na een doublet op partners 1-opening in een kleur het 1SA-bod 
standaard meer kracht belooft, dan is dat informatie die partner weet 
en waarmee hij rekening kan houden. En die kennis moeten de 
tegenstanders dan ook hebben; dus alerteerplichtig.  
 
De opmerking ‘ik mag bieden wat ik wil’ hoor ik vaker. Die moet echter 
wel worden genuanceerd. Als een specifieke wil met enige regelmaat 
wordt uitgevoerd, is dat een afwijking waar partner rekening mee gaat 
houden. Zonder waarschuwing aan de tegenstanders is dan sprake van 
een ‘geheime afspraak’. En dat is, ondanks onze democratie, een 
overtreding. 
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