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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.

Quizvragen
Ik heb een groepje beginners de boekjes 1 en 2 geleerd. Is het een gek idee
als ik dat afsluit met een soort examentje?
Rob:

Dat vind ik veel méér dan ‘een gek idee’: namelijk een meesterlijk idee!
Wat ook kan aanspreken is een soort quiz. Daarbij kun je de beginners
in twee of meer groepen verdelen. Je kunt ook elke tafel als groep zien.
Voordeel van een ‘groepsuitslag’ is dat binnen elke groep mag worden
overlegd over het te geven antwoord én dat niemand als persoon
onderaan kan eindigen.
Maar… houd er rekening mee dat met de verdeling in groepen de
competitiestrijd in volle hevigheid losbarst! 
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Een paar handvatten
Je kunt de vragen stuk voor stuk stellen met behulp van PowerPoint, of
op papier. Sommige vragen zijn vooral voor net begonnen bridgers te
lastig om zonder kaarten te beantwoorden.
Maak het niet te moeilijk! Het moeten inkoppers zijn. Wel mag je
aannemen dat in groepsverband - dankzij het overleg - de kans op het
vinden van het juiste antwoord groter is dan als ieder individueel de
oplossing moet vinden.
Zorg voor een spannende strijd. Dat kan door de waardering voor het
juiste antwoord te laten oplopen naarmate het verschil tussen de
groepen groter wordt. Ook kun je er een paar vragen tussengooien
waarbij je juist de snelle rakkers die het heel goed weten de boot in
helpt…
Ik geef een voorzet van een paar quizvragen voor nét begonnen
bridgers.

Quiz voor nét begonnen bridgers
1.

West
Oost
1♦
1♥
2♣
Hoeveel kaarten kan west hebben in de ruitenkleur?

2.

West
Oost
1♠
1SA
Hoeveel klaverenkaarten zal oost minstens hebben?

3.

West
Oost
1♥
1♠
Hoeveel punten kan oost hoogstens hebben?

4.

a.

West
1♦

Noord
doublet

Oost
pas

Zuid
??

b.

1♦

doublet

redoublet

??

c.
1♦
doublet
1♥
??
In welke biedserie(s) mag zuid beslist niet passen met een zwakke
hand? Je mag méér biedseries noemen.
5.

West
Oost
1SA
2♥*
Oost belooft met 2♥ minstens een 5-kaart schoppen (Jacoby).
Hoeveel punten moet oost minstens hebben?
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6.

a
♣H2

b
♣HV2

c
♣H2

d
♣HV765

♣43
♣543
♣AVB3
♣A983
De leider speelt vanuit de hand ♣3 naar ♣H. In welk figuur, of in welke
figuren, kan dat verkeerd zijn?
7.

♠
♥
♦
♣

432
432
10 3 2
5432

♠AH5
♥AV5
♦HVB5
♣AHV
Je bent leider in een 3SA-contract. West komt uit met ♠V.
Welke kleur speel je het eerst zodra je aan slag bent?
8.

♠
♥
♦
♣

5
3
5
8

432
2
432
76

♠AH
♥A54
♦AHV
♣ H V B 10 9
Je speelt 5♣. West opent de aanval met ♠V.
Welke kleur speel je het eerst?
9.

Deze vraag lees je voor. Je vertelt vooraf dat de eerste groep die een
hand opsteekt het antwoord mag geven. Het voorlezen stopt dan wel
meteen! Als het antwoord fout is, gaat het voorlezen verder voor de
andere groep(en)…
Lees de vraag vooral heel rustig voor (is een instinker ).
‘Vraag negen. Je speelt 1SA. En je maakt een overslag. Hoeveel punten
mag je noteren… als je kwetsbaar -1 was gegaan?’
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10.

Je speelt een SA-contract tegen. In de zesde slag wordt harten
gevraagd. Jij ziet geen hartenkaart; je speelt een ruitenkaart bij. Drie
slagen later wordt weer harten gespeeld, en nu zie je opeens dat je
nog wél een hartenkaart hebt. Je hebt dus verzaakt in de zesde slag.
Welke actie is correct?
a. Niets laten merken tijdens het spelen; als niemand het merkt ook na
afloop niet vertellen dat je hebt verzaakt.
b. Niets laten merken tijdens het spelen; wel na de dertiende slag
melden dat je hebt verzaakt.
c. Als je ziet dat je hebt verzaakt moet je dat direct melden.
d. Zolang niemand iets merkt, mag alles.

Quiz voor nét begonnen bridgers
De antwoorden
1.

West
Oost
1♦
1♥
2♣
Hoeveel kaarten kan west hebben in de ruitenkleur?
West belooft minstens een 5-kaart ruiten. Met twee 4-kaarten had
west geopend met 1♣, zijn laagste 4-kaart. Met twee 5-kaarten moet
west met de hoogste kleur openen. West heeft dus beslist minstens
een 5-kaart ruiten en een klaverenkleur die in ieder geval niet lánger
is dan de ruitenkleur.

2.

West
Oost
1♠
1SA
Hoeveel klaverenkaarten zal oost minstens hebben?
Oost kán nul klaveren hebben! 1SA belooft alleen 6-9 punten, dus te
weinig kracht om op 2-hoogte een nieuwe kleur te bieden.

3.

West
Oost
1♥
1♠
Hoeveel punten kan oost hoogstens hebben?
Oost kan in theorie 27 punten hebben: 40 minus de punten die west in
handen heeft. Want een bod in een nieuwe kleur na partners 1-opening
in een kleur belooft minstens 6 punten zónder maximum. Ook met heel
veel kracht hoef je dus niet te springen na partners openingsbod.
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4.

a.

West
1♦

Noord
doublet

Oost
pas

Zuid
??

b.

1♦

doublet

redoublet

??

c.
1♦
doublet
1♥
??
In welke biedserie(s) mag zuid beslist niet passen met een zwakke
hand? Je mag méér biedseries noemen.
In biedserie a mag je beslist niet passen met een zwakke hand,
zelfs niet met nul punten! Als je wél past, komt partner namelijk niet
meer aan de beurt als west ook past. Jouw partner belooft
openingskracht en is waarschijnlijk kort in de ruitenkleur. Hoe zwakker
jouw hand, des te groter het risico dat west (gedoubleerde) overslagen
zal maken. Uiteraard moet partner noord er rekening mee houden dat
jij nul punten kán hebben.
In biedserie b en c heb je geen biedplicht. Door de bieding van oost
komt je partner dan wél nog een keer aan de beurt.
Mag je dan nóóit passen op partners doublet? Zeker wél!
Frans Schiereck adviseert (en terecht):
♠ VB10
♥ HVB10
♦ xx
♣ AV10x

♠ xxx
♥ Axx
♦ Axxx
♣ HBx
♠ Axx
♥ xx
♦ HVB10x
♣ xxx

♠ Hxxx
♥ xxx
♦ xx
♣ xxxx

W
1♦

Z
pas!!

N
Dbl

O
pas

Gaat 5 down.
5.

West
Oost
1SA
2♥*
Oost belooft met 2♥ minstens een 5-kaart schoppen (Jacoby).
Hoeveel punten moet oost minstens hebben?

Oost kan nul punten hebben! Want met nul punten en een 5-kaart
schoppen is een schoppencontract aantrekkelijker dan 1SA. Met
schoppen als troef zal hij hoogstwaarschijnlijk minstens twee slagen
meenemen, en dat is dan al winst, ondanks dat 2♠ één slag méér
vereist.
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6.

a
♣H2

b
♣HV2

c
♣H2

d
♣HV765

♣43
♣543
♣AVB3
♣A983
De leider speelt vanuit de hand ♣3 naar ♣H. In welk figuur, of in welke
figuren, kan dat verkeerd zijn?
In speelfiguur a en b hoop je dat ♣A bij west zit. Alleen dan kun je ♣H
maken als je vanuit de hand naar de heer speelt. In b maak je dan zelfs
twee klaverenslagen als je tweemaal vanuit de hand naar ♣HV speelt.
Ook in speelfiguur c is het goed om te beginnen met het plaatje aan de
‘korte’ kant. Je kunt dan achter elkaar vier klaverenslagen maken.
Alleen in d is het niet goed om te beginnen met ♣3 naar ♣H. Als ♣B pas
valt in de derde slag moet de vierde slag wel worden gewonnen aan de
lange kant. Daarom moet je zeer zuinig zijn op ♣3. Speel ♣A; dan ♣H
en ♣V waarop ♣9 en ♣8 verdwijnen. De vierde slag is dan voor ♣7
waaronder ♣3 verdwijnt. Je mag ook beginnen met ♣H en ♣V, en
daarna ♣A. Mits je ook dan ♣3 bewaart voor de vierde klaverenslag.
7.

♠
♥
♦
♣

432
432
10 3 2
5432

♠AH5
♥AV5
♦HVB5
♣AHV
Je bent leider in een 3SA-contract. West komt uit met ♠V.
Welke kleur speel je het eerst zodra je aan slag bent?
Je begint absoluut met de ruitenkleur. OW mogen ♦A maken op
een moment dat jij in de drie andere kleuren nog de hoogste kaart
hebt. En je begint dan bij voorkeur met ♦5 naar ♦10! Dan win je altijd
drie ruitenslagen! Ook als de ontbrekende ruiten niet 3-3 zitten.
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8.

♠
♥
♦
♣

5
3
5
8

432
2
432
76

♠AH
♥A54
♦AHV
♣ H V B 10 9
Je speelt 5♣. West opent de aanval met ♠V.
Welke kleur speel je het eerst?
Er dreigen drie verliesslagen: twee in harten en ♣A. Door meteen
harten te spelen kun je één hartenverliezer voorkomen; je troeft dan de
derde hartenslag af. Dus niet beginnen met troefspelen. OW nemen met
♣A en spelen troef terug. En als de tegenstander die de tweede
hartenslag wint dat ook doet, kun je de derde harten niet meer troeven.
9.

‘Vraag negen. Je speelt 1SA. En je maakt een overslag. Hoeveel punten
mag je noteren… als je kwetsbaar -1 was gegaan?’
Het juiste antwoord is -100. Vooral als één groep het bijzonder goed
doet, kun je met deze vraag de boel weer mooi bij elkaar brengen door
vooraf extra veel punten in het vooruitzicht te stellen…

10.

Je speelt een SA-contract tegen. In de zesde slag wordt harten
gevraagd. Jij ziet geen hartenkaart; je speelt een ruitenkaart bij. Drie
slagen later wordt weer harten gespeeld, en nu zie je opeens dat je
nog wél een hartenkaart hebt. Je hebt dus verzaakt in de zesde slag.
Welke actie is correct?
a. Niets laten merken tijdens het spelen; als niemand het merkt ook na
afloop niet vertellen dat je hebt verzaakt.
b. Niets laten merken tijdens het spelen; wel na de dertiende slag
melden dat je hebt verzaakt.
c. Als je ziet dat je hebt verzaakt moet je dat direct melden.
d. Zolang niemand iets merkt, mag alles.
Antwoord a is volkomen correct. Antwoord d gaat te ver. Een verkeerde
uitleg moet je namelijk wél altijd melden!

Bridge Service, Bridge Training 655, 31 maart 2016, rob.stravers@upcmail.nl
7

Lezers Mailen
Onvoldoende bod
Ik open 1SA, links legt 1♣ op tafel.
We stellen vast dat dit bod onvoldoende is en, omdat wij niet weten hoe het
nu verder moet/mag gaan, stellen we voor om de arbiter uit te nodigen en
het hem te vragen.
De tegenpartij reageert furieus: ze willen het gewoon terugnemen en geen
arbiter (het was tijdens een gezelligheidsdrive voor een goed doel). Wat te
doen? De sfeer aan tafel was tot het nulpunt gedaald.
Rob:

Op deze zaak kan ik alleen een passend antwoord geven als ik weet
waarom de tegenpartij een probleem heeft met het uitnodigen van de
arbiter.
Ik kan alleen denken aan een groot misverstand. Omdat geen ander
dan juist de arbiter mogelijke schade door de vergissing kan herstellen
of voorkomen. Waarom zouden we deze heilzame service nu juist
ontberen als we voor de gezelligheid bridgen voor een goed doel?

Na partners volgbod
Ik kom de laatste weken nogal eens de volgende situatie tegen:
West
1♠

Noord
2♦

Oost
pas

Zuid
??
Mijn zuidhand:
♠AV82
♥VB86
♦V84
♣93
Ik heb dus 11 punten en een 3-kaart troefsteun voor partner.
Mijn overwegingen:
- 3♦ met de 2-kaart klaveren, óf
- 2SA met de dubbele schoppenopvang.
Ik heb in alle gevallen gekozen voor 3♦, wat goed is afgelopen, maar ik
ben zo benieuwd wat de experts adviseren!
Ik wacht in spanning af.
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Rob:

De experts adviseren om met steun in partners ‘volgbodkleur’ én
minstens 10 punten, de kleur te bieden van de tegenpartij. Je zou dus
2♠ kunnen bieden, wat ruiten vaststelt en niets zegt over de
schoppenkleur. Maar door de mooie schoppenkaart heeft 2SA de
voorkeur; daarmee open je de weg naar de kansrijkste manche als
partners volgbod ‘niet van de armen’ komt.

Onvoldoende 1♣-bod
Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik de eerste ben die hier 'n probleem in het
arbitreren mee heeft omdat voorbereidende klaveropeningen veel voorkomen.
Zuid opent 1♣ (kan 3krt zijn), en west (dacht te openen) volgt met 1♣ (kan
2-kaart zijn); het bod van west wordt niet geaccepteerd.
Duidelijk geval van onvoldoende bod, maar ik heb geen idee hoe ik art. 27
hier moet interpreteren en wat hier de oplossing is.
N.B.: OW hebben geen duidelijke afspraak over wat een 2♣-volgbod betekent
na een voorbereidende klaveropening van de tegenpartij.
Rob:

Vreemd dat het onvoldoende bod nu al niet wordt geaccepteerd… het is
immers nog onbekend of west een legale bieding kan doen die geen
pasverplichting oplegt aan partner oost.
Uit de toelichting blijkt in ieder geval dat artikel 25A (onbedoeld bod)
niet aan de orde is.
Mijn oordeel is dat west mag kiezen: of een informatiedoublet, zonder
pasverplichting voor oost, of een andere bieding waarna oost moet
passen. En omdat oost dan verder moet passen, vervallen eventuele
conventies voor west. Als 2♣ na zuids 1♣ normaal een sterk spel
belooft, zonder klaverengarantie, zal wests 2♣ nu wel echte klaveren
beloven, omdat partner moet passen en NZ mogelijk graag willen
passen.

Wel of niet te royaal met honneurs?
Mijn partner en ik hadden een discussie over de juiste speelwijze van de
troefkleur in een redelijk optimistisch uitgeboden 7♥-contract.
♥AV9765
♥B432
Mijn partner was de leider; hij begon met het voorspelen van ♥B. Dat liep
gelukkig goed af, want west bleek ♥Hx te hebben (en oost ♥10-sec).
Volgens mij is het echter technisch beter om zuinig om te gaan met je
honneurs en te beginnen met ♥2 naar ♥V.
Wat vind jij?
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Rob:

Leuke discussie! Laten we daar nóg een speelfiguur bijpakken:
A
♥AV9765

B
♥AV9765

♥B432

♥B32

Als we geen slag mogen verliezen in deze twee hartenkleuren, welke
kaart moeten we dan als eerste voorspelen?
a. ♥B in A en B.
b. ♥B in A; ♥2 naar ♥V in B.
c. ♥B in B; ♥2 naar ♥V in A.
d. ♥2 naar ♥V in A en B.
Op de volgende pagina geef ik mijn voorkeur.
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Mijn voorkeur:
A
♥AV9765

B
♥AV9765

♥B432

♥B32

Als we geen slag mogen verliezen in deze twee hartenkleuren, welke
kaart moeten we dan als eerste voorspelen?
a. ♥B in A en B.
b. ♥B in A; ♥2 naar ♥V in B.
c. ♥B in B; ♥2 naar ♥V in A.
d. ♥2 naar ♥V in A en B.
Jouw partner deed het uitstekend: in A moet je inderdaad beginnen
met het voorspelen van ♥B!
Dat ♥H bij west moet zitten, hoef ik niet uit te leggen .
Als west ♥H-sec heeft, of ♥Hx, maakt het niet uit of je begint met ♥B of
met ♥2 naar ♥V. Je verliest dan geen hartenslag.
Met ♥H10x bij west gaat het echter alleen goed als je begint met ♥B!
West zal dan ♥H leggen, voor jouw ♥A. Je ziet dat oost niet bekent,
waardoor je daarna veilig vanuit zuid ♥2 kunt spelen naar dummy’s
♥V9.
Stel dat je zuinig was begonnen, met ♥2 naar ♥V, dan ga je een
hartenslag verliezen! Want daarna is de situatie:
♥ H 10

♥A9765
♥B43

♥-

West zal op ♥B zijn heer leggen, voor dummy’s ♥A. Daarna heeft west
de hoogste hartenkaart.
En datzelfde gebeurt als je vanuit zuid ♥3 speelt. West legt dan ♥10…
In B heb je een kaart minder, waardoor je wél moet beginnen met ♥2
naar ♥V. Want… als west nu ♥H10x heeft kom je daar te laat achter,
omdat oost dan in de eerste hartenslag bekent.
Door in B te beginnen met ♥2 naar ♥V wapen je je tegen ♥H-sec bij
west. In dat geval heeft oost ♥10xx. Dummy’s ♥A ontfermt zich (graag)
over de secce ♥H; ♥B en ♥V verzorgen de opvang van oosts twee
hartenkaarten. Als we in B waren begonnen met ♥B, was oost ♥10
ongrijpbaar geworden. Antwoord b is dus de enige juiste keus!
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Bieden na denkpauze
Zuid gever /
♠ 10 7
Allen kwetsbaar ♥ H B 9 5 3 2
♦H86
♣A7
♠AV653
♠H942
♥V
♥ 10 8 6
♦ A V 10 2
♦53
♣B82
♣HV93
♠B8
♥A74
♦B974
♣ 10 6 5 4
West
Noord
Oost
Zuid
pas
1♠
doublet
2♠
...pas
pas
3♥
3♠
pas
pas
pas
Uitkomst ♣A: resultaat 3♠+2 (90%)
- Mag noord nog bieden na een (zeer) lange denkpauze?
- Is er alleen een sanctie als OW nadeel hebben ondervonden van het bod
na denkpauze?
Hoe te reageren als Zuid aan tafel zegt: 'Ik mag zo lang denken als ik wil en
laat de arbiter er maar over oordelen', maar tegenover de arbiter in alle
toonaarden ontkent dat hij lang heeft gedacht en de volgende dag een mail
stuurt naar de arbiter en de tegenpartij met de mededeling: 'dat hij sowieso
nooit lang nadenkt en dat zijn lange denken (sic!) ook informatie kan zijn
voor de tegenpartij, waarbij hij zich afvraagt of het 3♠-bod van oost na zijn
denkpauze (sic!) nog was geoorloofd'. Noch de arbiter, noch de tegenpartij
heeft overigens op deze mail gereageerd.
Rob:

Mijn advies is: kijk louter naar wat je kon zien en horen. Zónder daar
een oordeel aan te hangen. Dan voorkom je een mogelijk gevoel van
irritatie en zal een helder beeld ontstaan.
Zo proef ik verschillende misverstanden en een tegenstelling, want:
• Elke speler mag denktijd nemen. Bridge is per slot van rekening een
denkspel . Wat niet mag is dat de partner van de denker zelfs de
suggestie wekt de informatie van die denkpauze te gebruiken.
• En wat wél mag is dat spelers van de tegenpartij die informatie
gebruiken, overigens wel voor eigen risico.
• Na een denkpauze van partner kan een pas ook een overtreding zijn!
Bijvoorbeeld met een opgelegd bod toch maar passen omdat de
partner dat kennelijk óók overweegt.
Ontwapenend in dit verslag is dat zuid een denkpauze ontkent, en
tegelijk niet uitsluit dat de tegenpartij mogelijk zijn voordeel deed met
zijn denkpauze door 3♠ te bieden…
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