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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 613, 21 mei 2015 
 
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. 

 

Zelfbeeldtest 
Niet zelden wordt na afloop van een spel commentaar geleverd. De overtuiging 
waarmee een gedachte wordt gepresenteerd varieert van ‘onder groot voorbehoud’ 
tot ‘een overdosis aan stelligheid’. In deze Training kun je meten hoe stellig jij kunt 
zijn én – ook leuk – in welke mate die stelligheid terecht is. 
 
Een mogelijke harde confrontatie dus met jezelf . 
 
Ik leg vijf vraagstukken voor. Per vraagstuk kies je jouw antwoord én geef je aan 
hoe zeker je ervan bent dat je antwoord goed is! 
 
Ik wens je veel plezier toe en vooral een heel goed zelfbeeld ná deze test! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Zelfbeeldtest 
 
Spel 1 
 Bieding, Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
        1♣ (minstens 3-kaart)   
  1♦  2♣  2♠  pas 

3♠  pas  4♠  pas 
pas  pas   

 
Dummy west 
♠ H 9 6 
♥ 6 5 4 
♦ A V 10 9 8 
♣ H 2 

           

 
 
Leider oost 
 

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

 

 
Tegen 4♠ start jij met ♣7; dummy ♣2, partner ♣B, leider oost wint met ♣A. 
De leider speelt dan ♠7 (jij duikt) voor dummy’s ♠H. 
Dummy moet de derde slag beginnen met ♠6, de leider ♠V, voor jouw ♠A. 

 Partner noord bekende in de beide schoppenslagen. 
 
 In welke kleur zet jij de aanval voort? 

a. In harten. 
b. In ruiten. 
c. In klaveren. 

 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? 
Heel zeker! 
Enige twijfel! 
Onzeker! 
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Spel 1  De juiste keus 
 Bieding, Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
        1♣ (minstens 3-kaart)   
  1♦  2♣  2♠  pas 

3♠  pas  4♠  pas 
pas  pas  
 

 ♠ 4 3 2 
♥ H B 2 
♦ B 2 
♣ B 6 5 4 3 

 

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

 

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

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

 

 
Tegen 4♠ start jij met ♣7; dummy ♣2, partner ♣B, leider oost wint met ♣A. 
De leider speelt dan ♠7 (jij duikt) voor dummy’s ♠H. 
Dummy moet de derde slag beginnen met ♠6, de leider ♠V, voor jouw ♠A. 

 Partner noord bekende in de beide schoppenslagen. 
 
 In welke kleur zet jij de aanval voort en hoe overtuigd ben je van je gelijk? 

Hoe zeker ben je van jouw gelijk? → 
Jouw antwoord↓ Zeker! Enige 

twijfel Onzeker 

a Harten 10 15 20 
b Ruiten 0 5 10 
c Klaveren 0 5 10 
 
Noteer de punten uit de kolom van jouw overtuiging. 
De hartenkleur is de enige juiste voortzetting! 
Waarom? 

Omdat partner met zijn 2♣-steun minstens 6 punten belooft. Daarvan 
kan maximaal één punt zitten in de klaverenkleur. Dus zal partner zo 
goed als zeker ♦H moeten hebben óf ♥H. 
Als partner ♦H heeft, zal die vanzelf zijn slag opeisen als de leider die 
kleur aanspeelt. Maar als dat ♥H is, en de leider ♦H heeft, wordt ♥H 
niet vanzelf een slag. De leider zal na het ophalen van de laatste 
schoppen zijn ruitenkleur afdraaien, en op dummy’s laatste ruitens 
graag zijn hartenverliezers de deur uit werpen.  
Dat gevaar maakt harten terug noodzakelijk. Met ♥H bij partner weet je 
ook zeker dat drie hartenslagen voor het grijpen liggen. Partner noord 
zal er maximaal drie hebben, omdat hij met een 4-kaart harten beslist 
eerst 1♥ zou hebben geboden! 
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Spel 2 
 Bieding: Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
        2♣ (zeer sterk) 
  pas  3♠*  pas  7SA 
 
  *3♠: belooft dichte kleur 
 

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

          
♠ B 
♥ A V B 
♦ A H V 10 
♣ A H 5 4 3 

 
 West komt uit met ♣V. 
 Je wint de uitkomst met ♣A. 
  

Hoe speel je verder? 
a. ♠B naar ♠A. 
b. ♦A en ♦H slaan. 
c. a of b maakt weinig uit. 

 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? 
Heel zeker! 
Enige twijfel! 
Onzeker! 
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Spel 2  De juiste keus 
 Bieding: Zuid gever, NZ kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
        2♣ (zeer sterk) 
  pas  3♠*  pas  7SA 
 
  *3♠: belooft dichte kleur 
 

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

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

 

♠ 7 6 5 4 
♥ H 10 9 8 7 
♦ 6 
♣ 8 7 6 

 ♠ B 
♥ A V B 
♦ A H V 10 
♣ A H 5 4 3 

 

 
West komt uit met ♣V. Je wint de uitkomst met ♣A. Hoe speel je verder? 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? → 
Jouw antwoord↓ Zeker! Enige 

twijfel Onzeker 

a. ♠B naar ♠A. 0 5 10 
b. ♦A en ♦H slaan. 10 15 20 
c. a of b maakt weinig uit. 0 5 10 
Noteer de punten uit de kolom van jouw overtuiging. 

 
Niet alleen regeren, maar zeker ook goed leiderschap, is vooruitzien.  
Je telt twaalf vaste slagen: Zes in schoppen, één in harten, drie in ruiten en 
twee in klaveren. De dertiende slag kan ontstaan door een geslaagde snit op 
♥H. Maar omdat die snit een slagingspercentage heeft van 50% doe je die 
snit alleen als er geen kansrijkere speelwijze is. En die kán er zijn, in ruiten. 
Als de ontbrekende ruitens 3-2 zitten is ♦10 onze dertiende slag en hebben 
we de hartensnit helemaal niet nodig. En als de ruitens niet 3-2 zitten, en 
oost met vier of vijf ruitens zit, hebben we ook geen probleem. Dan kunnen 
we na de zes schoppenslagen veilig over oost snijden naar ♦10. Met ♦B-
vierde of –vijfde bij west heeft ♦10 slechts de waarde van oud papier… 
 
En dat moeten we weten vóórdat we met ♠B oversteken naar noords 
schoppensextet. Want op dummy’s zesde schoppen moeten we kiezen welke 
kaart we opruimen: ♥B of ♦10.  
 
Daarom slaan we eerst ♦AH! Als oost én west twee keer bekennen, bewaren 
we ♦10. Dat doen we ook als west in de eerste of tweede ruitenslag niet 
bekent. En als oost in de eerste of tweede ruitenslag renonceert, ruimen we 
in dummy’s laatste schoppenslag ♦10 op en spelen - en hopen – we op ♥H bij 
oost. 
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Spel 3 
 Bieding: Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  pas  pas 

 
  

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

     
♠ A V 9 7  
♥ H 4 3 
♦ A H 4 
♣ 7 6 5 
 

Tegen jouw 1SA komt west uit met ♥B. 
 
Welke speelwijze geeft het laagste risico op down gaan? 
a. De uitkomst nemen met ♥A en ruiten spelen. 
b. De uitkomst nemen met ♥A en ♠B voor. 
c. De uitkomst nemen met ♥H en ruiten spelen. 
d. De uitkomst nemen met ♥H en schoppen spelen. 
 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? 
Heel zeker! 
Enige twijfel! 
Onzeker! 
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Spel 3 
 Bieding: Zuid gever, allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA 
 pas  pas  pas 
  

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

 

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

 

♠ 8 5 3 
♥ V 6 5 
♦ V B 3 2 
♣ A H 4 

 ♠ A V 9 7  
♥ H 4 3 
♦ A H 4 
♣ 7 6 5 

 

 
Tegen jouw 1SA komt west uit met ♥B. 
 
Welke speelwijze geeft het laagste risico op down gaan? 

 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? → 
Jouw antwoord↓ Zeker! Enige 

twijfel Onzeker 

a. De uitkomst nemen met ♥A en ruiten spelen. 0 5 10 
b. De uitkomst nemen met ♥A en ♠B voor. 10 15 20 
c. De uitkomst nemen met ♥H en ruiten spelen. 0 5 10 
d. De uitkomst nemen met ♥H en schoppen 

spelen. 
0 5 10 

Noteer de punten uit de kolom van jouw overtuiging. 
 
Je telt vijf vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♦AH. 
De ruitenkleur kan veel extra slagen opleveren. Maar… dan moeten de 
onbrekende ruitens wel 3-2 zitten én de hartenkleur niet al te ongelukkig 
verdeeld. Met de ruitens 4-1 of erger, én ♠H verkeerd, kun je opeens 
vreselijk de kwetsbare boot in gaan. Zelfs in een parenwedstrijd is het niet 
verkeerd om met dit spel voor zekerheid te kiezen. Neem met ♥A, speel ♠B 
voor en snijd op ♠H. Ook met ♠H verkeerd heb je je twee extra slagen, dus 
contract! 
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Spel 4 

Bieding: Zuid gever, niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1♥ 

pas  1♠  pas  2♥ 
pas  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 

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

     
♠ H 
♥ H 7 6 5 4 3 
♦ H 6 5 
♣ A 6 5 

 
West opent de aanval met ♣7, oost speelt ♣H bij; jij wint met ♣A. 

 
Hoe verder? 
a. ♥A, ♥H, ♠H overnemen met ♠A. 
b. ♥H, ♥A, ♠A. 
c. ♠H, ♥H, ♥A. 
d. Anders, namelijk: 

 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? 
Heel zeker! 
Enige twijfel! 
Onzeker! 
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Spel 4 
Bieding: Zuid gever, niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1♥ 

pas  1♠  pas  2♥ 
pas  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 

  
 ♠ A V B 3 2 

♥ A 2 
♦ 4 3 2 
♣ 4 3 2 

 

♠ 7 6 
♥ V 10 
♦ A 9 8 7 
♣ V 10 9 8 7 

 

♠ 10 9 8 5 4 
♥ B 9 8 
♦ V B 10 
♣ H B 

 ♠ H 
♥ H 7 6 5 4 3 
♦ H 6 5 
♣ A 6 5 

 

 
West opent de aanval met ♣7, oost speelt ♣H bij; jij wint met ♣A. 

 
Hoe verder? 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? → 
Jouw antwoord↓ Zeker! Enige 

twijfel Onzeker 

a. ♥A, ♥H, ♠H overnemen met ♠A. 0 5 10 
b. ♥H, ♥A, ♠A 0 5 10 
c. ♠H, ♥H, ♥A. 10 15 20 
d. Anders, namelijk: 0 5 10 

Noteer de punten uit de kolom van jouw overtuiging. 
 

Als je contract waterdicht lijkt probeer je rekening te houden met akelige 
verdelingen. En als het er redelijk akelig uitziet, ga je uit van het positieve.  
Met de meest gunstige verdeling van de ontbrekende troeven (3-2) verlies je 
al één troefslag. Dus gaan we uit van de troeven 3-2! 
Ook zien we het hoge aantal verliezers in de lage kleuren, en dat we die 
alleen maar kunnen opruimen op dummy’s schoppenkleur. 
Dus… maken we eerst ♠H; dan ♥H en dán ♥A (c) om zo veel mogelijk vuil 
weg te werpen op dummy’s hoge schoppens. Prettige bijkomstigheid is dat als 
oost of west troeft, dat met een hoge troefkaart zal zijn die we anders beslist 
hadden verloren. Begin met het opruimen van de klaveren. Dat zijn immers 
zekere verliezers. 
 



Bridge Service, Bridge Training 613, 21 mei 2015, rob.stravers@upcmail.nl    10 
 

Spel 5 
 West opende en speelt 1SA. 
 
 Partner noord komt uit met: ♦2 (laag vraagt terugkomst). 
 
   Leider west   Dummy oost 

       ♦ A 10 4 
 
   Jouw zuidelijke ruitens 
     ♦ H V 9 
 

  De leider laat dummy ♦4 bijspelen. Welke ruitenkaart leg jij? 
a. ♦9 
b. ♦V 
c. ♦H 

 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? 
Heel zeker! 
Enige twijfel! 
Onzeker! 
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Spel 5 
 West opende en speelt 1SA. 
 
 Partner noord komt uit met: ♦2 (laag vraagt terugkomst). 
 
   Leider west   Dummy oost 

       ♦ A 10 4 
 
   Jouw zuidelijke ruitens 
     ♦ H V 9 
 

  De leider laat dummy ♦4 bijspelen. Welke ruitenkaart leg jij? 
 
Hoe zeker ben je van jouw gelijk? → 
Jouw antwoord↓ Zeker! Enige 

twijfel Onzeker 

a. ♦9 0 5 10 
b. ♦V 10 15 20 
c. ♦H 0 5 10 

Noteer de punten uit de kolom van jouw overtuiging. 
 

Je kunt er vergif op innemen dat partner op z´n minst ♦Bxxx heeft. 
♦9 zal dus al hoog genoeg zijn om deze slag te winnen. Toch moet je 
dat niet doen, omdat dan de ruitens gaan blokkeren. Neem de slag met 
♦V en speel ♦H terug. En als dummy dan weer moet duiken, ♦9 na. 
 
Het voordeel van eerst ♦V is dat je daarmee duidelijkheid geeft aan 
partner. Al maakt dat in dit spel niet zoveel uit, omdat je na ♦H beslist 
♦V had teruggespeeld. 
 

Testuitslag van jouw zelfbeeld 
 
Jouw puntentotaal Jouw zelfbeeld 

0 – 20 Je loopt groot risico om met stelligheid iets te beweren dat 
niet correct is. Je positieve zelfbeeld heeft recht op meer 
spelkennis en inzicht. 

25 -40 Je houdt in de meeste gevallen een slag om de arm als het 
gaat om inzicht in speeltechniek. En dat is het veiligst want 
soms zit je er naast. 

45 – 55 Jouw zelfbeeld over je spelinzicht klopt volledig met de 
werkelijkheid. De kans dat je eigenwijs of veel te 
behoudend overkomt is zeer klein, omdat je dat doet met 
een passende mate van overtuiging. 

60 – 75 Je spelkennis is beter dan je zelf inschat; dat zal 
aangenaam overkomen op je tafelgenoten. De kans is groot 
dat ze vaak jouw visie zullen vragen. 

80 – 100 Je onderschat jezelf; van gokken kan geen sprake zijn. Je 
mag gerust iets meer zekerheid uitstralen.  
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Lezers Mailen 

 
Mag sprong met nul punten? 

Partner noord Oost  Ik West 
 1♥  1♠  2♥ Stop 3♠ 
 Pas  4♠ 
 
Nu blijkt degene die “stop 3♠” bood, een vijfkaart schoppen te hebben en nul 
punten. Mag  “3♠” worden geboden? 
 
Rob: 

Ja, dat mag. Als je op internet zoekt op ‘bridge’ en ‘wet’, mag dat zelfs 
volgens ‘de wet’… 
 
AdvG: 
“Mag” kan meerdere betekenissen hebben. Als je bedoelt “is het 
toegestaan?” dan is het antwoord: ja. Ieder bod boven 2♥ is 
toegestaan. Als je bedoelt “is het verstandig?” dan is het antwoord ook: 
ja. Bedenk dat OW samen 10 troeven hebben bij een schoppencontract 
en een oude bridgewijsheid zegt dat je dan op 4-niveau mag spelen. 
West had dus zelfs 4♠ kunnen bieden. Tegenwoordig speelt men het 
met sprong steunen van een volgbod als “zwak en lang”. Preëmptief 
dus. Een bijkomende gedachte is dat je de tegenpartij daardoor uit een 
hartencontract weghoudt. Als West sterk was geweest met 
schoppensteun, had West het cuebid van 3♥ kunnen doen en had 
daarmee gezegd: ik heb schoppensteun en ben sterk, bekijk je hand en 
kies tussen 3- en 4♠. Dit is het bieden dat onze bridgegrootmeesters 
aan ons, eenvoudige bridgers, momenteel voorhouden. 

 
Belofte niet nagekomen… 

Wij spelen “kleintje belooft plaatje”. Dit staat ook zo op onze systeemkaart. 
Mag mijn partner dan met de 2 uitkomen als hij ook nog de 7 en de 9 heeft?  
Hij deed dit laatst. Ik legde correct uit “kleintje belooft plaatje”; maar die had 
hij dus niet. Tegenstanders kwaad, terwijl ik naar eer en geweten had 
geantwoord.  
 

 Rob: 
Waarom signaleren wij? Uitsluitend om daar beter van te worden. 
Wanneer signaleren wij verkeerd? Eveneens om daar beter van te 
worden! Dat kan heel nuttig zijn als we verwachten dat onze partner 
het ondanks dat verkeerde signaal niet verkeerd kan doen en de leider 
wél! 
In die situatie zou het zelfs ‘onverstandig’ zijn om de leider eerlijk te 
vertellen bij wie hij het plaatje kan vinden… 
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Uiteraard moet de partner net zo verrast zijn als de leider. Daar is één - 
toegestane - uitzondering op: als je partner met zijn uitkomst van ♥H 
de vrouw belooft, en jij ♥V in handen hebt  
 

AdvG: 
Het antwoord dat Rob meestal geeft, is: “Je mag uitkomen zoals je wilt, 
als je er met je partner maar geen geheime afspraken over hebt”. 
Incidenteel afwijken van gemaakte afspraken is toegestaan, voor de 
partner is dit dan een even grote verrassing als voor de tegenstanders. 
Het is een anders zaak als je partner dit vaker gaat doen, dan dient hij 
dit vooraf te zeggen en op zijn systeemkaart te vermelden. De 
kwaadheid van je tegenstanders is hier misplaatst en als onhoffelijk te 
bestempelen. 

 
Wel of niet meteen plankgas? 

Ik kreeg gisteren op de clubavond de noordhand van spel 5. We spelen Acol 
zonder al te veel ‘toeters en bellen’. Wat moet ik openen?  Ik vreesde een 
mooie fit in de zwarte kleuren bij de vijand en wilde het ze moeilijk maken. Ik 
twijfelde tussen 3- of 4♦ en 3♥. Bood uiteindelijk 4♦. Dat had ik beter niet 
kunnen doen. 
Via 4♠, 5♦ kwamen OW in 5♠. Gedoubleerd door partner en 2 down. 
Geen goede score.  De meesten zaten in 5♥ (altijd +2) met een uitschieter 
van 7♥ gedoubleerd contract. 
De geconsulteerde geleerden waren het er niet over eens wat noord moet 
openen: pas, 1♥, 3♥, etc. 
 
Spel 5 
N/NZ 

 - 
 VB10976 
 HB98542 
 - 

  

 H9765 
 - 
 V1076 
 9765 

N 
W O 

Z 
 

 AVB3 
 8 
 A3 
 VB8432 

   10842 
 AH5432 
 - 
 AH10 

 

 

 
Rob: 

Over extreme verdelingen zeggen de grootmeesters vaak dat ze daar 
de ene keer rustig mee kunnen beginnen en in een andere stemming 
redelijk wild. Het resultaat achteraf bepaalt of de opening goed was. 
Voordeel van langzaam opbouwen kan zijn dat de tegenstanders op 
hoger niveau sneller een strafdoublet plaatsen, zeker met deze 
kwetsbaarheid. Terwijl al hun zwarte plaatjes volkomen waardeloos 
zijn… 
 
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar een 1♦-opening; heerlijk rustig.  
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En daarna alleen maar harten herbieden. Na tweemaal harten bieden 
weet partner dan al dat je minstens een 5-kaart harten hebt en een 
langere ruitenkleur. Je biedt dan heel sterk, reverse, terwijl je niet 
bepaald veel kracht hebt. Maar… verdeling is veel belangrijker.   
 
Om bieden naar het resultaat te voorkomen, kan het geen kwaad om de 
gekozen opening drie keer te doen. De tweede en derde keer 
achtereenvolgens met de handen van oost en west als partner. Ik denk 
dat ook dan de rustige 1♦- of 1♥-opening bij elkaar het beste resultaat 
oplevert. 

 
Uitkomst voor de beurt 

Het geboden contract is 6SA, te spelen door zuid. 
  
Oost komt voor de beurt uit met ♥V, kaart ligt open. 
  
De keuze is aan zuid van wel of niet accepteren.  
Graag hoor ik de regels wat er gebeurt als zuid niet accepteert, zou je die aan 
mij met alle ins en outs willen toesturen. 
  
In de arbitrageboekjes kom ik er niet helemaal uit. 
 
Rob: 

Zet je schrap:  
   

Vóórdat leider zuid gaat kiezen, controleert de arbiter of oost op 
‘eigen kracht’ voor zijn beurt uitkwam óf op uitnodiging van 
dummy of leider. Als dat laatste het geval is, mag oosts kaart 
namelijk zonder verdere rechtzetting terug in de hand! 
 
En als NZ niet schuldig zijn aan de verkeerde uitkomst, heeft zuid 
inderdaad het recht om de uitkomst wel of niet te accepteren. 
 
Als leider zuid de uitkomst wél accepteert, heeft hij twee keuzes: 

a. zuid blijft leider, dummy legt zijn kaarten open op tafel, 
waarna de leider als tweede speler bijspeelt, gevolgd door 
zijn linkertegenstander en een kaart van dummy. 

b. Zuid wordt dummy, waarna hij zijn kaarten openlegt en 
noord de leider wordt.  

 
Als zuid de uitkomst níét accepteert, heeft hij eveneens twee 
keuzes! De open kaart van oost wordt een (grote) strafkaart - 
wordt voor oost open op tafel gelegd - en: 

a. de leider verbiedt óf gebiedt west in de hartenkleur voor te 
spelen. Op dat moment gaat ♥V terug in oosts hand. Pikant 
detail is dat west de informatie van ♥V niet mag gebruiken. 
Uitkomen van ♥AHB2 met ♥2 zou dus een overtreding zijn. 
Als de leider oost verbiedt harten voor te spelen, geldt dit 
verbod zolang west aan slag blijft. Dus iets als de eerste 
slag ♣A spelen en dan harten switchen is niet toegestaan! 
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b. Als de leider géén eis stelt aan wests uitkomst, blijft de 
strafkaart van oost open op tafel liggen. En zolang die 
strafkaart open op tafel ligt, heeft de leider elke kaart als 
west moet voorspelen het recht om wel of geen eisen te 
stellen aan wests uitkomst. Stel dat west de eerste slag wint 
met ♣A, en dus ook moet voorspelen in de tweede slag, dan 
kan leider zuid wederom west verplichten of verbieden 
harten voor te spelen. 

 
En het is volkomen correct en sportief als leider zuid de voor hem meest 
voordelige keus maakt, zoals we met z’n allen ook van een voetballer 
verwachten dat hij zo uitgekookt mogelijk de vrije trap in een doelpunt 
verzilvert. Zelfs als die vrije trap onterecht is toegekend! 

 
Wie heeft gelijk? 

Partner opent 1♣ - daarna tussenbod van 1♦ - ik doublet.  
Ik heb een 4-kaart schoppen.  
Volgens mijn partner kan ik deze 4-kaart gewoon noemen, ondanks onze  
afspraak dat na een tussenbod het bieden van de kleur een 5-kaart 
belooft.  
Mijn doublet geeft volgens haar aan dat ik zowel 4-kaart harten als 4-
kaart schoppen heb. 
Klopt dit? Of is dit een bepaald systeem?  Zou dit wel of niet gealerteerd 
moeten worden? 

  
Rob: 

Na het tussenbod van 1♦ belooft een doublet inderdaad twee hoge 4-
kaarten; 1♥ of 1♠ belooft na 1♦ minstens een 4-kaart in de geboden 
kleur en sluit in de regel een 4-kaart in de andere hoge kleur uit. 

 
Ad: 

Het is inderdaad heel gebruikelijk om met 1♣ – 1♦ – doublet beide hoge 
vierkaarten aan te bieden. 
Ik heb nog even zitten bladeren in enkele Nederlandse 
bridgeleerboeken, en overal staat dat zo. 
Heb je maar één hoge vierkaart, dan noem je die. 
Dit geeft maximale informatie aan je partner: 
Bied je harten, dan heb je alleen harten, bied je schoppen, dan heb je 
alleen schoppen, zeg je doublet, dan heb je beide hoge kleuren. 
Duidelijker kan het niet. 
Dat je na 1♣ – 1♦ – 1♥ met dit hartenbod een vijfkaart belooft: die 
afspraak ken ik niet, is in ieder geval heel ongebruikelijk. 
Mag ik vragen hoe jullie aan die afspraak komen? 
Heb je die ergens gelezen, en zo-ja: waar?  
Of hebben jullie die zelf bedacht, en zo-ja: waarom? 
Ik leer graag bij op bridgegebied, dus ik ben je dankbaar als je 
reageert. 
En wellicht open je daarmee mijn ogen voor iets heel moois en 
aantrekkelijks. 
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Rob: 
Ik wil nog iets zeggen over je laatste vraag: moet je dat doublet wel of 
niet alerteren als je daarmee twee hoge 4-kaarten belooft? 

 
In principe niet! Alleen als je kunt vermoeden dat de tegenstanders een 
andere betekenis verwachten dan die twee 4-kaarten, bijvoorbeeld twee 
zeer onervaren spelers, dan kan het geen kwaad om dat te alerteren. 

 
Kijkverbod? 

Gisterenavond, tijdens een competitieavond, was ik bij het allereerste 
spel dummy. Tijdens het spelen heb ik even in de systeemkaart van de 
tegenstanders gekeken. Er was absoluut geen sprake van wat voor soort 
informatie dan ook naar mijn partner.  
Na afloop van het spel, werd ik door een van de tegenstanders erop 
aangesproken, dat ik in zijn systeemkaart had gekeken. Hij zei, dat dat 
verboden was en dat ik dat niet meer mocht doen. Op een nogal 
intimiderende manier.  
Toevallig had ik gisterenmiddag in het boek van Berry Westra: ‘Ja maar 
Berry zegt…’ gelezen wat de rechten van de dummy zijn, op blz 155. 
Daar staat hier niets over in. Vandaar mijn vraag: hoe zit dit nou precies?  
 

Rob: 
Als Berry onder de rechten van dummy het bekijken van de 
systeemkaart niet noemt, zou dat moeten betekenen dat dummy dat 
dus niet mag doen!  
  
In de spelregels zie ik daar niets over; ook niet in de tekst. Wel staat 
mij bij dat je een systeemkaart alleen mag raadplegen als je aan de 
beurt bent om te bieden. Maar ook die tekst kan ik nergens vinden. 
  
Ron, heb jij enig idee waar we duidelijkheid kunnen vinden? 
  
Wel weet ik dat een intimiderende toon niet onder hoffelijkheid valt; 
ook als je meent dat je een tafelgenoot moet corrigeren doe je dat 
allerhoffelijkst! 

  

 Ron: 
Iedere speler heeft het recht de systeemkaart van de tegenstander in te 
zien als hij aan de beurt is om te bieden of te spelen (artikel 40B2c). 
Als er sprake is van een "dummy" dan zijn we aan het spelen en als de 
dummy aan de beurt is om te spelen, speelt de leider. De dummy speelt 
zelf niet, maar legt een kaart in opdracht van de leider. 
Dummy komt dus nooit aan de beurt om te spelen en kan dus nooit de 
systeemkaart van de tegenstander inzien of vragen om uitleg. 
Wil de dummy dat toch, dan moet je tot de conclusie komen, dat de 
dummy zich met het spel wil bemoeien en dat is expliciet uitgesloten in 
artikel 43A1c. 
 
Het feit dat je alleen uitleg mag vragen als je aan de beurt bent om te 
bieden of te spelen is geregeld in artikel 20F.  
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Het enige wat de (beoogd) dummy mag doen is na de laatste pas, 
voordat de uitkomst opengelegd wordt, de eigen systeemkaart 
raadplegen om te controleren of hij correct gealerteerd heeft dan wel 
correct heeft uitgelegd. Dat is dus tijdens de uitlegperiode. Maar tijdens 
de speelperiode is een dummy daadwerkelijk dummy. 
 
 
 

 


