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De Bridge Training is gratis!
Alleen als je toch 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.

Tegenspel

Het mooiste onderdeel van bridge kunnen we rustig het tegenspel noemen.
Méér mens kun je niet zijn. Je zult immers moeten inschatten welke snode
plannen de leider heeft en welke nobele jouw partner. Ook zul je creatief
moeten omgaan met alle beschikbare informatie.

Tegenspel kun je daarom vooral beschouwen als een oase waarin alle ruimte
is voor romantiek. Omdat je ook na de grootste misverstanden met de
bijbehorende rampzalige gevolgen, je liefde kunt bewijzen door spontane
gevoelens van kritiek of teleurstelling om te zetten in een warme blik van
genegenheid.
Veel plezier met deze Training!
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Spel 1
West
pas
pas

Noord

Oost

3SA

pas

Zuid
1SA
pas

Dummy noord
♠63
♥AH2
♦765
♣A7654
Partner west
Jouw oosthand
♠AB9
♥ 10 8 5 3
♦932
♣832
Leider zuid
West
a. Ik
b. Ik
c. Ik
d. Ik

komt uit met ♠H. Hoe ga je daar als oostspeler mee om?
neem over met ♠A en speel ♠B terug.
neem over met ♠A en speel ♠9 terug.
duik met ♠B.
duik met ♠9.

Nee, geen overpeinzing voor dit spel.
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Spel 1 Aanpak
West

Noord

Oost

pas
pas

3SA

pas

Partner west
♠ H V 10 4 2
♥V64
♦B84
♣ 10 9

West
a. Ik
b. Ik
c. Ik
d. Ik

Zuid
1SA
pas

Dummy noord
♠63
♥AH2
♦765
♣A7654
Jouw oosthand
♠875
♥ 10 8 5 3
♦A32
♣832
Leider zuid
♠AB9
♥B97
♦ H V 10 9
♣HVB

komt uit met ♠H. Hoe ga je daar als oostspeler mee om?
neem over met ♠A en speel ♠B terug.
neem over met ♠A en speel ♠9 terug.
duik met ♠B.
duik met ♠9.

Ja, je ziet het goed; ik heb jouw schoppenkaarten en ♦A verwisseld met die
van leider zuid!
Met deze verdeling zou partner west een schoppenslag weggeven als hij de
eerste slag wint en schoppen naspeelt. Hij speelt dan immers in de
schoppenvork van de leider. Die maakt dan in alle rust twee schoppenslagen,
twee hartenslagen, vijf klaverenslagen en minstens één ruitenslag.
Vanwege dit risico is de kans groot dat partner west na zijn eerste
schoppenslag geen schoppen durft door te spelen. En als je de eerste slag
dook met ♠9 is een blokkade in de schoppenkleur zeker niet denkbeeldig.
Zelfs als partner uitkomt van een 4-kaart schoppen, geef je niets weg met
het overnemen van ♠H. Partner belooft immers ♠V.
Tip!
Maak het partner zo gemakkelijk mogelijk: speel na ♠A ♠B terug, gevolgd
door ♠9. Met een 5-kaart schoppen kan partner het tegenspeelkarwei meteen
afmaken met zijn 4e en 5e schoppenkaart.
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Spel 2
West
1♦
2♠
pas

Noord
1♥
pas
pas

Oost
1♠
4♠

Zuid
pas
pas

Ik geef vier zuidhanden.
Zuidhand 1
♠876
♥H65
♦A
♣765432

Zuidhand 2
♠876
♥VB5
♦74
♣87654

Zuidhand 3
♠876
♥A62
♦74
♣87654

Zuidhand 4
♠876
♥652
♦74
♣87654

Met welke van deze vier handen kom je uit met je je hoogste hartenkaart?
Want dat je uitkomt in de kleur van je partners volgbod is (bijna) altijd goed.
Je mag méér dan één zuidhand noemen.
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Spel 2 De vier uitkomsten
West
1♦
2♠
pas

Noord
1♥
pas
pas

Oost
1♠
4♠

Zuid
pas
pas

Ik geef vier zuidhanden.
Zuidhand 1
♠876
♥H65
♦A
♣765432

Zuidhand 2
♠876
♥VB5
♦74
♣87654

Zuidhand 3
♠876
♥A62
♦74
♣87654

Zuidhand 4
♠876
♥652
♦74
♣87654

Met welke van deze vier handen kom je uit met je je hoogste hartenkaart?
Je mag méér dan één zuidhand noemen.
Met de zuidhanden 2 en 3 start je met je hoogste hartenkaart. Met de
handen 1 en 4 met je laagste!
De gouden regel is dat je in partners kleur van een 2-kaart altijd je hoogste
kaart voorspeelt. Geen van deze vier zuidhanden heeft twee kaarten in
partners kleur. Maar… met drie of méér kaarten in partners kleur starten we
niet in alle gevallen met de laagste. Met twee of meer plaatjes in partners
kleur starten we óók met een 3-kaart met de hoogste kaart. En omdat we
tegen een troefcontract niet onder een aas uitkomen, starten we ook met
zuidhand 3 met de hoogste. Tegen een SA-contract hadden we met
zuidhand 3 wél voor de laagste hartenkaart gekozen.
Met zuidhand 1 en 4 starten we dus met onze laagste harten. Dat schenkt
partner meteen veel duidelijkheid. Vooral ♥2 met zuidhand 4. Partner weet
meteen dat jij de derde hartenslag niet kunt aftroeven.
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Spel 3
West
2♦
pas
pas
pas

Noord
1♣
3♦*
4SA
6♠

Oost
pas
pas
pas
pas

Zuid
1♠
3♠
5♦
pas

*3♦: belooft sterk spel; minstens mancheforcing

Jouw westhand
♠H43
♥76
♦AHB76
♣ 10 5 2
Leider zuid

Dummy noord
♠A92
♥ 10 9 8
♦V
♣AHVB32

Partner oost

Tegen zuids 6♠-contract start jij met ♦A.
Partner oost speelt ♦2 bij en de leider ♦10.
Met welke kaart zet je de tweede slag in?
Voor de minder ervaren spelers die écht niet weten welke voortzetting vrijwel
zeker leidt tot down spelen, geef ik een overpeinzing.
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Spel 3 Overpeinzing

Jouw westhand
♠H43
♥76
♦AHB76
♣ 10 5 2
Leider zuid

Dummy noord
♠A92
♥ 10 9 8
♦V
♣AHVB32

Partner oost

Tegen zuids 6♠-contract start jij met ♦A.
Partner oost speelt ♦2 bij en de leider ♦10.
Met welke kaart zet je de tweede slag in?
In dit spel hoef je geen rekening te houden met een eventueel signaal van
partner oost. Want wat hij ook heeft of signaleert, je kunt dit contract geheel
op eigen kracht opblazen!
Ik geef één hint. Ik hoef geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de
leider zodra hij in de hand aan slag komt, met succes zal snijden op (jouw)
♠H.
♠A92
♠H43
♠ V B 10 8 7 6
Hij zal dan beginnen met het voorspelen van ♠V, en dummy laten duiken als
jij dat ook doet.
Als je twee keer duikt zal hij dummy ook twee keer laten duiken. Tenminste,
als hij dummy twee keer kan láten duiken…
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Spel 3 Het juiste tegenspel

Jouw westhand
♠H43
♥76
♦AHB76
♣ 10 5 4

Dummy noord
♠A92
♥ 10 9 8
♦V
♣AHVB32

Leider zuid
♠ V B 10 8 7 6
♥AHB
♦ 10 5 4 3
♣-

Partner oost
♠5
♥V5432
♦982
♣9876

Tegen zuids 6♠-contract start jij met ♦A.
Partner oost speelt ♦2 bij en de leider ♦10.
Met welke kaart zet je de tweede slag in?
Vervolg met ♦H! Om niet al meteen down te gaan, zal de leider dummy
moeten laten troeven. En als dummy ♦H troeft - én je met deze westhand de
twee eerste schoppenslagen duikt – verzorgt ♠H zonder enige inspanning de
downslag.
Elk ander naspel loopt goed af… voor de leider. Klaveren na kan hij veilig
aftroeven. Dan ♠V voor waardoor ♠H kansloos is. West kan niet voorkomen
dat dummy noord de derde schoppenslag wint en de hele rits klaveren
afdraait waarop alle rode verliezers van zuid het podium verlaten.
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Spel 4
West
pas
pas

West

Noord
1♦
3♠
pas

Oost
1♥
pas
pas

Dummy noord
♠H874
♥AHB2
♦ H B 10 2
♣6

Leider zuid

Zuid
1♠
4♠

Jouw oosthand
♠A
♥V9874
♦AV3
♣VB54

West start tegen zuids 4♠-contract met ♥6; voor dummy’s ♥A.
De leider steekt dan - met ♣6 – over naar ♣A in de hand.
De derde slag speelt de leider ♠B voor, west ♠5 en dummy ♠4, voor jouw ♠A.
Met welke oostkaart zet je de aanval voor?
Zuid belooft met zijn 1♠-bod minstens een 5-kaart schoppen. Met precies een
4-kaart schoppen had zuid een (negatief) doublet gegeven.
Ik geef het meteen toe; dit is een pittige waar ook de meer ervaren hap even
voor achter de oren zal moeten krabben…
Ik geef een overpeinzing.
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Spel 4 Overpeinzing
West
pas
pas

West
♠Vxx

Noord
1♦
3♠
pas

Oost
1♥
pas
pas

Dummy noord
♠H874
♥AHB2
♦ H B 10 2
♣6

Leider zuid

Zuid
1♠
4♠

Jouw oosthand
♠A
♥V9874
♦AV3
♣VB54

West start tegen zuids 4♠-contract met ♥6; voor dummy’s ♥A.
De leider steekt dan - met ♣6 – over naar ♣A in de hand.
De derde slag speelt de leider ♠B voor, west ♠5 en dummy ♠4, voor jouw ♠A.
Met welke oostkaart zet je de aanval voor?
Wat ons opvalt is dat de leider na ♥A niet meteen troef speelde maar
overstak naar de hand (met klaveren) en ♠B voorspeelde. Met ♠VBxxx bij
zuid ligt meteen schoppen spelen immers voor de hand. Zuid lijkt met ♠B te
snijden op ♠V.
Ja, en als onze partner inderdaad ♠Vxx heeft, zal hij ♠V in geen geval leggen
op de uitnodigende ♠B! Partner west kan tellen; hij weet dat de leider een 5kaart schoppen heeft en dat jij maximaal één schoppenkaart kunt hebben. ♠B
dekken met ♠V om bij jou ♠10 hoog te maken kan daardoor niets anders zijn
dan een fata morgana.
We mogen er dus van uitgaan dat partner na deze eerste schoppenslag ♠Vx
in handen heeft. En dat weet de leider nu ook; anders had jij deze slag wel
gewonnen met ♠V. De leider zal dan ook niets liever willen doen dan nog een
keer vanuit zuid snijden op ♠V.
En omdat de doelen en wensen van tegenspelers omgekeerd evenredig zijn,
willen wij niets liever dan voorkomen dat zuid aan slag komt. En aan jou de
eer om te bepalen met welke kaart jij voorkomt dat de leider aan slag komt…
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Spel 4 Tegenspel
West
pas
pas

Noord
1♦
3♠
pas

Partner west
♠V65
♥65
♦7654
♣ 10 9 8 7

Oost
1♥
pas
pas

Zuid
1♠
4♠

Dummy noord
♠H874
♥AHB2
♦ H B 10 2
♣6
Jouw oosthand
♠A
♥V9874
♦AV3
♣VB54
Leider zuid
♠ B 10 9 3 2
♥ 10 3
♦98
♣AH32

West start tegen zuids 4♠-contract met ♥6; voor dummy’s ♥A.
De leider steekt dan - met ♣6 naar ♣A - over naar de hand.
De derde slag speelt de leider ♠B voor, west ♠5 en dummy ♠4, voor jouw ♠A.
Met welke oostkaart zet je de aanval voor?
Het winnend tegenspel is de vierde slag beginnen met… ♥V!
Daarmee breng je dummy aan slag en maak je de leider kansloos.
De leider kan niet voorkomen dat wests ♠V een slag gaat winnen. En jouw
♦AV staan klaar voor totaal vier slagen voor OW.
Zelfs als de leider dummy - na ♥H - ♥B laat spelen, en daarop een
ruitenverliezer opruimt, gaat het mis voor NZ.
West wint die slag dan met een lage aftroever; ruiten na voor oost en nóg
een keer harten na voor wests ♠V. Ook dan is 4♠ één down.
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Spel 5
West
1SA
3♦
4♠

Noord
pas
pas
pas

Dummy west
♠765
♥8
♦ H V B 10 7 6
♣V65

Oost
1♥
2♠
3♠
pas

Partner noord

Zuid
pas
pas
pas
pas
Leider oost

Jouw zuidhand
♠H32
♥A9432
♦2
♣AH92

Tegen oosts 4♠-contract start je met ♣A; partner noord ♣3 en leider oost ♣8.
Met welke kaart zet je jouw aanval voort?
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers.

Bridge Service, Bridge Training 629, 17 september 2015, rob.stravers@upcmail.nl

12

Spel 5 Overpeinzing
West

Noord

1SA
3♦
4♠

pas
pas
pas

Dummy west
♠765
♥8
♦ H V B 10 7 6
♣V65

Oost
1♥
2♠
3♠
pas

Partner noord

Zuid
pas
pas
pas
pas
Leider oost

Jouw zuidhand
♠H32
♥A9432
♦2
♣AH92

Tegen oosts 4♠-contract start je met ♣A; partner noord ♣3 en leider oost ♣8.
Met welke kaart zet je jouw aanval voort?
De uitkomst met ♣A is vooral om een beeld te krijgen van de situatie.
Met het openleggen van dummy’s hand hebben we die. Want leider oost heeft
met zijn bieden een zeer duidelijk beeld gegeven van wat hij in handen heeft.
Tel even mee: oost bood tweemaal schoppen, dat belooft minstens een 5kaart schoppen. Met twee hoge 5-kaarten had oost ook met schoppen
geopend… Waarom dan toch beginnen met 1♥? Daar kan maar één reden
voor zijn als we weten dat vriend en vijand met twee 5-kaarten openen met
de hoogste kleur!
En als we weten hoeveel hartenkaarten de leider in handen heeft, weten we
ook het aantal hartens bij partner.
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Spel 5 Tegenspel
West

Noord

1SA
3♦
4♠

pas
pas
pas

Dummy west
♠765
♥8
♦ H V B 10 7 6
♣V65

Oost
1♥
2♠
3♠
pas

Partner noord
♠ 10 4
♥5
♦98543
♣ B 10 7 4 3

Jouw zuidhand
♠H32
♥A9432
♦2
♣AH92

Zuid
pas
pas
pas
pas

Leider oost
♠AVB98
♥ H V B 10 7 6
♦A
♣8

Tegen oosts 4♠-contract start je met ♣A; partner noord ♣3 en leider oost ♣8.
Met welke kaart zet je jouw aanval voort?
Na ♣A speel je ♥A en harten na. Partner noord hoeft alleen maar een
schoppenkaart te hebben die hoger is dan dummy’s ♠7 voor één down. Want
dat jouw ♠H zijn graantje zal meepikken stond na de uitkomst al vast.

Lezers Mailen
Hoe zit dat nou met het informatiedoublet en de antwoorden daarop?
Het gaat regelmatig mis na een informatiedoublet. Volgens mijn partner
belooft een informatiedoublet alleen maar openingskracht of meer, en zegt
dat niets over de verdeling. Ik denk dat zelf dat een informatiedoublet in
iedere geval een 4-kaart in de ongeboden hoge kleur(en) belooft.
Ook met onze antwoorden lijken we verschillende talen te spreken. Een
nieuwe kleur op 2-hoogte als antwoord op een informatiedoublet belooft toch
wel enige kracht?!?
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Rob:

Misschien ter geruststelling: deze vraag krijg ik niet voor het eerst. 
We onderscheiden twee soorten informatiedoubletten:
• Infodoublet met normale openingskracht, maximaal 16 punten.
De doubleerder zal op elk bod van partner dat geen kracht belooft
passen. Consequentie is dat hij met deze kracht alleen een
doublet mag geven als hij alle antwoorden van zijn partner kan
verdragen; dus toch wel graag minstens een 3-kaart in de
ongeboden hoge kleuren! En met gewone openingskracht en kort
in een ongeboden kleur? Dan is passen de beste actie!
•

Informatiedoublet met bovennormale openingskracht; 17-18 punten en
meer. Alleen met deze kracht zal ook na een passief bod van partner nog
een biedactie worden genomen.
West
1♦
2♦

Noord
doublet
2♥

Oost
pas

Zuid
1♥

Noords 2♥-rebid belooft dus minstens 17 punten! En natuurlijk
hartensteun. Noord realiseert zich dat zuid 0 punten kan hebben.
West
1♦
Pas

Noord
doublet
1♠

Oost
1♥

Zuid
pas

Ook nu belooft noord een sterk spel; met gewone kracht moet hij immers op
elk passief bod passen.
Voor de antwoorden op partners informatiedoublet geldt:
• Nieuwe kleur zónder sprong: 0-8 punten.
• Nieuwe kleur met sprong: 9-11 punten.
• 1SA 6-9 met opvang in de openingskleur van de tegenpartij.
• 2SA 10-11 met opvang in de openingskleur vd tegenpartij.
• 12-meer: de manche uitbieden of een mancheforcingbod (openingskleur
tegenpartij).
• En wie het nog niet weet, die koopt en leest het boekje ‘Doubletten’ van
Bep Vriend uit de BBS-serie.
•
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Van schaaktijd naar bridgetijd

Mijn partner waar ik nog maar kort mee speel is heel hoog opgeleid
en uitstekende schaker. Hij heeft zich een aantal jaren geleden
"bekeerd" tot het bridgen maar denkt wellicht nog als een schaker.
Daardoor speelt hij heel langzaam en halen wij vaak niet de vier
spellen in het half uur. Deze week werd hij daarop geattendeerd
door de tegenstanders en werd hij boos, deed zijn jas aan en wilde
weggaan. Ik heb hem toen verwezen naar de wedstrijdleiding
waarna hij gelukkig wel terugkeerde naar de wedstrijdtafel.
Hij belde mij vanmiddag en vroeg of het waar was dat hij zo
langzaam speelde. Ik moest dat uiteraard bevestigen, waarop hij mij
vroeg hoe hij dat dat kon verbeteren.
Ik wist dat ook zo gauw niet. Heb op de bridgecursussen geleerd om
je kaarten te tellen, punten tellen, naar de verdeling kijken en
nadenken wat je moet doen nadat je partner of tegenstanders
hebben geboden of gepast.
Ik dacht, laat ik eens vragen bij de mensen die daar ervaring in
hebben. Waarheen kan ik hem verwijzen om dit aan te leren of
welke methodes zijn daarvoor. Veel spelen is de voor de hand
liggende oplossing maar wellicht is er ook nog een andere
mogelijkheid.
Je zou mij enorm helpen met een advies en mijn partner uiteraard
ook.
Rob:

Mooie vraag; ik zoek graag actief mee naar het antwoord.
Een veel voorkomende reden van veel denktijd nemen is: de angst om
het verkeerd te doen. Vooral voor schakers is die angst begrijpelijk,
omdat één fout de hele partij kan verknoeien. Bridgers hebben het
voordeel dat ze tijdens een zitting 24 of 28 geheel op zichzelf staande
‘partijen’ spelen die elk geheel op zichzelf staan. Eén ramp beperkt zich
dan tot slechts 1/24e of 1/28e van de middag of avond. Zoveel kansen
hebben schakers en dammers beslist niet .
Bridgers kunnen daardoor waarschijnlijk gemakkelijker en sneller hun
denk-energie verdelen. Zelfs na de grootste ramp kan er iets schoons
ontstaan .
Naar mijn overtuiging worden de meeste fouten in bridge niet gemaakt
door te kort denken maar verkeerd denken. Het is vooral de kunst om
jezelf de juiste vragen te stellen; het vinden van de juiste antwoorden is
meestal een stuk gemakkelijker.
Mijn advies is om je denkkracht over de hele zitting te verdelen. Niet
ongestructureerd piekeren per spel. Dat voorkom je door een bepaalde
denkstructuur toe te passen. Als leider en als tegenspeler.
Als tegenspeler kijk je naar het bieden, maak je een inschatting van de
gezamenlijke kracht van leider en dummy, zodat je een duidelijk beeld
hebt van wat je partner wél, of juist niet, zal hebben.
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Als leider door in een SA-contract je vaste slagen te tellen, en
vervolgens te zoeken naar het creëren van extra slagen.
Als leider van een troefcontract ga je eerst na welke verliesslagen
dreigen, om daarna gericht te zoeken naar het voorkomen van
verliezers.
Meest belangrijkste tip is je te realiseren dat je mens bent. Met het
onvervreemdbare recht om feilbaar te mogen zijn…
4e kleur?
Gisteravond hoorde ik de volgende 4e kleurramp.
West
1♣ (2+)
1♠
2♠

Oost (partner)
1♥ (4+)
2♦ (4e kleur)

De westspeler vroeg aan mij welke kaartverdeling hij nu belooft.
Mijn antwoord: je hebt een 5-krt schoppen (bied je 2x) en dus een 6-krt
klaver (langste kleur eerst, nietwaar ).
Nou helemaal fout geanalyseerd: hij had:
♠♠♠♠
♥♥
♦♦♦
♣♣♣♣ verdeling met 13 ptn.
Tot overmaat van ramp paste zijn partner op 2♠ met:
♠
♥♥♥♥♥
♦♦♦♦♦
♣♣ verdeling (11 ptn).
Zijn volgende vraag: ‘Wat had ik dan moeten zeggen?’
Tsja, lastig.
Na 4e kleur bied je (in prio volgorde)
a) Steun hoge kleur (met 3-krt)
b) Dekking in 4e kleur
c) Nog niet bekende lengte in één van de eigen kleuren.
Dus ik vind dat hij toch maar 3♣ had moeten bieden; immers van de
klaveren was tot dat moment slechts een 2-krt bekend. En elk ander bod
geeft nog meer onduidelijkheid
Wat zou jij met de westhand in de 3e biedbeurt hebben gedaan?
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Rob:

Met een 3-kaart harten zou ik 2♥ bieden; dat valt met de gegeven
verdeling dus af.
2♠ valt eveneens af omdat west daarmee een 5-kaart schoppen belooft.
2SA is een uitstekend bod als west opvang heeft in de beide lage
kleuren; die schijnt oost niet te hebben, anders had hij waarschijnlijk 2of 3SA geboden.
3♣ is dan het alternatief zónder opvang in de beide lage kleuren. In dat
geval zal oost voor 3SA kiezen als zij een ruitenaanval kan opvangen.
Daarop kan oost dan 3♦ bieden, de twee rode 5-kaarten belovend, als
3SA toch te veel van het goede lijkt…
Maar lastig is ie wel .

Speelweigering correct?
Op onze club zijn systeemkaarten in de A lijn verplicht.
Toch weigeren twee spelers - die intussen twee jaar met elkaar spelen - een
systeemkaart te maken, terwijl ze toch allerlei afspraken omtrent signaleren
enzovoort hebben gemaakt. Wij zijn het nu zo zat dat we van plan zijn op
onze volgende clubavond de arbiter te roepen om op deze overtreding te
wijzen en vervolgens te weigeren tegen dit paar te spelen. De wedstrijdleider
hebben we ingelicht. Is dit correct?
Rob:

Ik ben héél benieuwd naar de reactie van de wedstrijdleider over jullie
aangekondigde voornemen! Want… ik kan mij niet voorstellen dat een
speelweigering op het moment dat jullie tegen dat paar moeten spelen
de rust en sfeer op de club ten goede zal komen. Jullie kiezen ervoor de
tafel te verlaten, een ander paar houdt de eigen systeemkaart in de tas,
een derde paar begint een felle discussie. Maar hoe creatief elke aanpak
ook kan zijn, de onderlinge verstandhouding zal er zeker niet beter op
worden. Mijn antwoord op jullie vraag luidt dan ook: weigeren om tegen
dat paar te spelen vind ik niet correct!
Ik hoor jullie meteen denken: wat is dan wél correct?
Als een regel door de club is vastgesteld, dient de naleving ook door de
club, lees: het bestuur, te worden afgedwongen. En dat kan heel
eenvoudig met de volgende afspraak:
Een paar dat speelt in de A-lijn en geen twee systeemkaarten (bij zich)
heeft, speelt een heel eenvoudig biedsysteem dat vooraf door het
clubbestuur is vastgesteld. Daarvan heeft de club ook voldoende
systeemkaarten in voorraad, zodat gegarandeerd alle A-spelers een
systeemkaart kunnen overhandigen!
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Wel of niet gespeeld?
De leider zegt tegen dummy een bepaalde kaart te spelen. Op hetzelfde moment ziet
leider dat de verkeerde kaart is gezegd. Hij zei bv harten vier en in een adem zei hij
oh nee, harten boer. Mag dit nog worden gewijzigd? Er was nog door niemand
bijgespeeld. Graag uw antwoord. Ik ben nl. van mening dat dit NIET is toegestaan.

Rob:

Hartenvier is inderdaad gespeeld! Zelfs als de leider niet verder was
gekomen dan: ‘Hartenvi… nee, hartenboer’.
Berucht is de tekst van spelregel 45 C 4 b:

Tot zijn partner een kaart gespeeld heeft, mag een speler een
onopzettelijke aanduiding wijzigen, mits hij dit zonder denkpauze
doet; maar als een tegenstander op zijn beurt een kaart heeft
gespeeld die reglementair was vóór de wijziging van de
aanduiding, mag die tegenstander de aldus gespeelde kaart
terugnemen en vervangen door een andere (zie artikel 47D en
artikel 16D1).

Het gaat concreet om: wel of geen denkpauze. Als de leider op het
moment van uitspreken ook echt hartenvier wilde spelen, is de wens
om hartenboer te spelen een verandering van gedachten. Dus wél een
denkpauze.
Alleen als de leider het spelen van hartenvier zelfs niet overwoog, en
dat uitsprak terwijl hij al meteen hartenboer wilde spelen (vergelijkbaar
met gefeliciteerd zeggen in plaats van gecondoleerd), is correctie
toegestaan.
Omdat we als arbiter geen schedels mogen lichten op zoek naar de
werkelijke denkactiviteit, adviseer ik arbiters vooral te letten op hoe de
wijziging werd uitgesproken én naar de onlogica van de eerst
aangeduide kaart.
Vaak duidt de wijze waarop de correctie wordt genoemd op een
gedachteverandering.
Een grens die in ieder geval NIET aan de orde is, is de correctie in één
adem. Want dan zouden diepzeeduikers veel te veel in het voordeel zijn
. Merk op dat een echt onbedoeld aangeduide kaart zelfs nog mag
worden gecorrigeerd als de volgende slag al is ingezet en de leider na
die onbedoelde kaart nog geen kaart heeft gespeeld!
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