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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 590, 27 november 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. 

 
Voor de minder én meer ervaren spelers. 
 
In dit nummer gaan we ‘oprollen’… En wat rollen we op? Als tegenspeler het 
contract van de leider! 
 
Zonder theorie vooraf mag je je actuele inzicht en oergevoel alle ruimte geven! 
 
We kruipen in dit nummer in de huid van de tegenspeler, met kaarten waarmee we 
het contract kunnen ‘oprollen’. 
 
Veel plezier ermee! 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1 Na 1SA - 3SA start partner noord met ♥4. De leider laat dummy ♥3 leggen. 
  Hoe ga jij met deze zuidkaarten om? 

 
   Partner noord 
    ♥4 
 
Leider west    Dummy oost 

    ♠ 10 8 7 
    ♥ B 3 
    ♦ H B 7 5 
    ♣ H V 10 9 

  Jouw zuidhand 
  ♠ 6 4 3 2 

♥ H 9 6 2  
♦ 10 9 8 
♣ 8 7 
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Spel 1 
  ♠ H B 5 

♥ A V 8 5 4 
♦ 3 2 
♣ 6 4 3 

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

♥ H 9 6 2  
♦ 10 9 8 
♣ 8 7 

 
Tegen wests 3SA start partner noord met ♥4. 
 
Als partner noord een 5-kaart harten heeft, is het van het grootste belang dat 
de vierde hartenslag niet door jou maar door noord wordt gewonnen. Bewaar 
daarom je ♥2 tot de vierde hartenslag! 
 
Neem de eerste slag met ♥H en speel ♥9 terug. Als partner die slag wint met 
♥A, en ♥V naspeelt, ruim je ♥6 op. Het zou immers rampzalig uitpakken als 
jij met deze zuidhand de vierde hartenslag zou winnen, want dan kunnen 
jullie naar de vijfde fluiten! Zo’n situatie noemen we een blokkade. 
 

Spel 2 
 Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1♠  

2♥  pas  4♥  pas 
pas  pas 

 
Partner noord komt uit met: 

    ♠8  
  

Leider west   Dummy oost 
     ♠ V 10 5 

    ♥ V 10 5 3 
    ♦ H B 5 
    ♣ A H B 

Jouw zuidhand 
♠ A H 7 3 2 
♥ 2 
♦ A 10 9 3 
♣ 9 8 7 

 
De leider laat oost ♠5 bijspelen; jij wint de slag met ♠H en de leider speelt ♠9 
bij. Hoe verder?



Bridge Service, Bridge Training 589, 20 november 2014, rob.stravers@upcmail.nl    4 
 

Spel 2 
 Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1♠  

2♥  pas  4♥  pas 
pas  pas 
 
Partner noord komt uit met ♠8.  
De leider laat oost ♠5 bijspelen; jij wint de slag met ♠H en de leider speelt ♠9 
bij. Hoe verder? 
 

   ♠ 8 4 
♥ B 6 4 
♦ V 6 4 2 
♣ 10 5 3 2 

Leider west  Dummy oost 
♠ B 9 6   ♠ V 10 5 
♥ A H 9 8 7   ♥ V 10 5 3 
♦ 8 7    ♦ H B 5 
♣ V 6 4   ♣ A H B 

♠ A H 7 3 2 
♥ 2 
♦ A 10 9 3 
♣ 9 8 7 

 
Als jij met jouw partner hebt afgesproken dat hij in jouw kleur met zijn 
hoogste kaart uitkomt van een 2-kaart, en met drie of meer kaarten met zijn 
laagste, heeft partner een 2-kaart schoppen als hij ook ♠4 heeft.  
Leider west ruimt ♠9 op, en dat is vreemd. Want als partner ♠8 6 4 had 
gehad, was hij met zijn laagste, ♠4, uitgekomen. Kennelijk probeert de leider 
suiker in onze tank te strooien, maar daar trappen we uiteraard niet in. We 
spelen ♠A na en gunnen onze partner een aftroever door schoppen na te 
spelen. ♦A zal daarna de eer van de downslag opeisen. Als je partner noord 
geen aftroever laat maken, maakt leider west zijn contract… 
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Spel 3 
Oost gever, allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 
2♥*  pas  2♠*  pas 
3SA  pas  pas  pas  
 
Dummy west   Leider oost 
♠ H 10 7 6 5 
♥ B 
♦ B 8 7 6 5 
♣ A B   
 
  Jouw zuidhand 

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

 
Je start met ♦A; partner speelt ♦9 bij en de leider ♦2. 
Op ♦H speelt partner ♠2 bij; jullie spelen laag als aanmoedigend voor die 
kleur. Hoe speel je verder? 
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Spel 3 
Oost gever, allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 
2♥*  pas  2♠*  pas 
3SA  pas  pas  pas  
 

Partner noord 
♠ A V 3 2 
♥ 10 9 8 5 4 2 
♦ 9 
♣ 3 2 

 
Dummy west   Leider oost 
♠ H 10 7 6 5   ♠ B 4 
♥ B     ♥ A H V 3 
♦ B 8 7 6 5    ♦ 10 2 
♣ A B     ♣  H V 6 5 4  
 
  Jouw zuidhand 

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

 
Je start met ♦A; partner speelt ♦9 bij en de leider ♦2. 
Op ♦H speelt partner ♠2 bij; jullie spelen laag als aanmoedigend voor die 
kleur. Hoe speel je verder? 
 
Jammer dat de ruitens niet lopen . Maar er schijnt licht aan de horizon; 
partner vraagt ons schoppen na te spelen. Dat moet dan wel ♠AV zijn, dus… 
pakken we eerst nog even ♦V op en spelen we schoppen voor 3SA-1! 
 
Merk op dat je pas schoppen mag spelen ná het maken van ♦V. Want zodra 
je van slag bent staat één ding vast; de waarde van jouw ruitenkaarten ligt 
dan zelfs onder de waarde van oud papier!  
 
 

Spel 4 
Zuid opent 1SA, noord 3SA, waarop allen passen. West komt uit. Hoe moeten 
OW spelen om hun vijf harten te maken zonder van slag te gaan? 
   

 Dummy noord 
  ♥ 5 
 
West    Oost  
♥ H V B 10   ♥ A 9 4 3 2    
     
   Leider zuid  
  ♥ 8 7 6   
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Spel 4 
Zuid opent 1SA, noord 3SA, waarop allen passen. West komt uit. Hoe moeten 
OW spelen om hun vijf hartenslagen te maken zonder van slag te gaan? 
   

 Dummy noord 
  ♥ 5 
 
West    Oost  
♥ H V B 10   ♥ A 9 4 3 2    
     
   Leider zuid  
  ♥ 8 7 6  
 

Het is van het grootste belang dat oost de 4e hartenslag wint en géén slag 
eerder! Alleen dán kan oost het 3SA-contract down spelen met zijn vijfde 
hartenkaart.  
 
West kan het oost gemakkelijk maken door te beginnen met ♥H, wat ♥V 
belooft, en dán ♥B, gevolgd door ♥10. Oost kan rustig wachten tot ♥V op het 
balkon verschijnt. Met deze speelvolgorde kan een alerte oostspeler het niet 
verkeerd doen. 
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Lezers Mailen 
Stop voor de beurt 

Ik heb een simpel lijkende arbitragevraag van afgelopen week. 
 
Nadat iedereen de kaarten in de handen had gesorteerd, legt mevrouw Zuid 
een stopkaartje op tafel en wordt vrijwel onmiddellijk door haar tafelgenoten 
gecorrigeerd: haar partner is namelijk de dealer.  
Ze roept zelf (!!!) de arbiter. En deze beslist dat er niets aan de hand is, want 
“het stopkaartje is geen bieding”. Haar partner Noord mag openen en er is 
geen enkele restrictie. 
 
Eerlijk gezegd vind ik het een vreemde arbitrage-beslissing. We voelden ons 
overigens geheel niet benadeeld. 
 
Maar: 

Had ik, als West, de (halve) bieding mogen accepteren? 
Had Noord en/of zuid niet een biedbeperking moeten krijgen? 
Had de arbiter bijvoorbeeld bij de bieding moeten blijven om te 
voorkomen dat gebruik gaat worden van de wetenschap over het 
stopkaartje? 

     Of …? 
 
Rob: 

De arbiter heeft helemaal gelijk; ‘Stop’ is geen bieding. Dus voor een 
Stop voor een beurt is ook geen rechtzetting. 
 
Wel is het goed als de arbiter uitlegt dat de partner van de bieder de 
informatie van het stopkaartje op geen enkele wijze mag gebruiken, en 
de tegenstanders wél. 
 
Voorbeeld: 

Als noord het bieden begint met 1♦ en zuid biedt daarop 1♥, zal 
noord moeten uitgaan van een 4-kaart en niet van een 
waarschijnlijke 6-kaart. Datzelfde geldt voor het tegenspel als uit 
het reguliere bieden geen extra lengte blijkt. 
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Juiste rechtzetting op verkeerde gronden 
Hedenmiddag op de ouderendrive kwamen we het volgende tegen. 
  
Arbiter! 
Ik ga naar de tafel en vraagt wat er aan de hand is. 
 
  Dummy noord 
  ♠ - 
  ♥ - 
  ♦ 3 2 
  ♣ 3 2 
 
  Leider zuid 
  ♠ 7 
  ♥ - 
  ♦ - 
  ♣ B 10 7 
 
NZ spelen een klavercontract. 
 
Leider laat een ruiten van tafel spelen, oost ♦A, waarop leider denkt ♣ 7 te 
leggen docht ziet dat hij ernaast gegrepen heeft; ♠7 verschijnt, die hij 
meteen terugsteekt. 
 
Hier neemt de tegenpartij geen genoegen mee en roept arbitrage.  
  
Dit is m.i. een duidelijke verpakking en een onlogische speelwijze (♣7 en 
♠7 staan naast mekaar in zijn hand). 
  
Volgens mij mag dit hersteld worden. 

 
Rob: 

Er is inderdaad een spelregel die ruimte geeft om een volstrekt 
onbedoeld gespeelde kaart te corrigeren. Dat geldt dan echter 
uitsluitend voor een ‘aangeduide’ kaart van dummy. Een onlogisch 
gespeelde kaart van de leider is echter net zo absoluut als de gespeelde 
kaarten van de tegenspelers. 
 
Maar… wat voor mij niet duidelijk is, is de beweging die de leider 
maakte met ♠7. Alleen als die kaart - met de afbeelding zichtbaar - de 
tafel (nagenoeg) raakte, geldt ♠7 als gespeeld.  
Wanneer de leider ♠7 uit de waaier nam, en de afbeelding zichtbaar 
was voor OW, is de grens van ‘gespeeld’ nog niet overschreden! Dat 
gebeurt pas zodra de kaart de tafel - nagenoeg - raakt… 
 
Overigens merk ik graag op dat er nóg een reden kan zijn om correctie 
toe te staan die niet in de spelregels staat. Ik noem die omdat het hier 
specifiek gaat om een ‘ouderendrive’. Als de betreffende speler door 
een medische oorzaak extra moeite moet doen om een juiste kaart te 
pakken, zal er geen enkele discussie zijn om correctie toe te staan. 
Want welke speler is uit op voordeel door een medische handicap? 
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Verdeelde meningen 

Mijn partner en ik hadden deze week een kleine  discussie (maar helemaal 
geen ruzie hoor) over het volgende uitkomstprobleem. 
 
Ik schets even voor jou de situatie : 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♠ (5+krt) 1SA 
2♠  pas  pas  pas 
 
   Zuidhand 
   ♠ H x x 
   ♥ A 10 x x 
   ♦ A x x 
   ♣ A x x 
 
Mijn partner in ZUID moet dus starten en heeft duidelijk een 
uitkomstprobleem. 
 
Mijn partner startte met ♥A en gaf zo ♥H van OOST een slag. Volgens mij 
had hij beter gestart met een kleine schoppen, de troefkleur van de 
tegenpartij. 
 
We hebben het probleem aan vele ervaren bridgers voorgelegd en de 
meningen zijn verdeeld.  
 
Daarom vragen mijn partner en ik graag jullie mening.   

 
Rob: 

Vaak is het goed om tegen een troefcontract agressief uit te komen. Dan zou 
je je azen kunnen spelen om daarna door te gaan in de kleur waarin partner 
aanmoedigend signaleert. Dat is vooral aantrekkelijk als je uit het bieden 
kunt opmaken dat de tegenpartij beschikt over een sterke bijkleur. Die zal 
dan immers snel worden ontwikkeld om daarop de verliezers in de andere 
kleuren op te ruimen. 
Van dat gevaar lijkt in dit spel geen sprake te zijn. En dan is het vaak beter 
om niet het risico te lopen een slag weg te geven met je uitkomst. Ook in een 
viertallenwedstrijd moet je in een deelscorecontract niet standaard agressief 
uitkomen (!). Dat kan namelijk duur uitpakken als de leider - juist door dat 
uitkomstcadeautje - zijn contract kan binnenslepen. 
 
Ook mijn voorkeur gaat na dit biedverloop uit naar een ♠x-uitkomst. Dat 
geeft de kleinste kans op een ‘schenking’. Zelfs als je naar ♠AV van de leider 
speelt, hoeft dat geen slag te kosten omdat je ♠H (ook) dan zult maken. Dat 
maakt ♠H ook tot een veilige uitkomst. Dummy’s hand komt daarna op tafel, 
wat het een stuk gemakkelijker maakt om de voor de leider akeligste 
voortzetting te vinden. 
 


