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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 664, 2 juni 2016 
 
Redactie: 

Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels),  
Ad van Gemert, Jan van Die en Frans Schiereck 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
www.bridgeservice.nl                          www.bridgevraagbaak.nl 

 
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. 

 
Uitkomen en signaleren 
 
In de vorige Training gingen we al op de destructieve toer. Die lijn trekken we in dit 
Trainingsnummer nog even stevig door. Vorige week gaf ik de bundel ‘Uitkomsten en 
Signalen’ mee van Frans Schiereck. Daarmee kon je je wapenarsenaal aanvullen of 
vernieuwen. Noodzakelijk hoeft dat niet te zijn. Grote kans dat je 
tegenspelinstrumentarium al goed genoeg is om een uiterst vervelende luis in de 
pels van de leider te zijn. 
 
Het spreekt vanzelf dat een signaleerafspraak op zich niet voldoende is voor 
succesvol tegenspel. Je moet vooral leren zien wanneer een situatie schreeuwt om 
een afgesproken signaal en wanneer niet. Bedenk dat de leider meekijkt. Hij vraagt 
al snel: ‘Hoe signaleren jullie aan?’ of: ‘Wat belooft die lage harten?’ 
Eén ding is duidelijk: je leert geen signalen uit je hoofd om daarmee de leider van 
dienst te zijn . 
 
Veel plezier met de volgende twaalf praktijkvraagstukken van Frans Schiereck! 
  

 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1  West  Oost 
   1♠  4♠  
 
 Partner noord start met: 
   ♥A 

 Dummy oost 
 ♠ B 10 4 3 
 ♥ V 5 2 
 ♦ A H B 7 
 ♣ V 5 

Jouw zuidhand 
♠ 6 5 2   
♥ 8 4  
♦ V 9 5 2   
♣ A 7 4 2 

 
 Welke kaart speel je bij? 
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Spel 1  Tegenspel 
 
   West  Oost 
   1♠  4♠  
 
 Partner noord start met: 
   ♥A 

 Dummy oost 
 ♠ B 10 4 3 
 ♥ V 5 2 
 ♦ A H B 7 
 ♣ V 5 

Jouw zuidhand 
♠ 6 5 2   
♥ 8 4  
♦ V 9 5 2   
♣ A 7 4 2 

 
 Welke kaart speel je bij? 
 

Je mag erop vertrouwen dat je partner niet uitkomt met ♥A als hij niet ook ♥H 
in handen heeft. Je wilt daarom niets liever dan dat partner doorgaat met 
harten, zodat je na ♥H zijn volgende hartenkaart kan troeven. 

 
Je moet daarom met je eerste hartenkaart AANseinen.  

 
Als je met partner aanseint met een hoge kaart, speel je ♥8 bij.  
Vraag je juist om doorspelen met een lage kaart, dan leg je ♥4. 
Sein je aan met een oneven kaart, dan heb je een probleem; je hebt 
toevallig alleen maar even kaarten…  
Om die reden gaat de voorkeur uit naar aanseinen met een hoge óf lage 
kaart. 

 
Spel 2  West  Oost 
   1♠  4♠ 
 
 Partner noord start met:  
   ♥ A 

 Dummy oost 
 ♠ V 10 4 3 
 ♥ B 5 2 
 ♦ A H B 7 
 ♣ V 5 

Jouw zuidhand 
♠ 6 5 2   
♥ V 7 3  
♦ V 9 5 2   
♣ A 7 4 2 

 
Welke kaart speel je bij? 
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Spel 2  Tegenspel 
 
   West  Oost 
   1♠  4♠ 
 
 Partner noord start met:  
   ♥ A 

 Dummy oost 
 ♠ V 10 4 3 
 ♥ B 5 2 
 ♦ A H B 7 
 ♣ V 5 

Jouw zuidhand 
♠ 6 5 2   
♥ V 7 3  
♦ V 9 5 2   
♣ A 7 4 2 

 
Welke kaart speel je bij? 

 
 Ook nu sein je AAN, om aan te geven dat je ♥V hebt. 
 Dat doe je met ♥7 als je met een hoge kaart aanseint, en anders met ♥3. 

 
Harten afseinen, in de hoop dat partner ruiten of klaveren vervolgt, is niet 
goed. Doorgaan met harten kan geen slag kosten; zelfs niet als de leider de 
derde hartenslag troeft.  

 
Spel 3   West  Oost 
   1♠  4♠  
 
 Partner noord start met 
   ♥A 

 Dummy oost 
 ♠ V 10 4 3 
 ♥ 8 5 2 
 ♦ A H B 7 
 ♣ H 5 

Jouw zuidhand 
♠ A 5 2   
♥ B 7 3  
♦ V 9 5 2   
♣ 7 4 2 

 
 Welke kaart speel je bij? 
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Spel 3  Tegenspel 
    West  Oost 
   1♠  4♠  
 
 Partner noord start met 
   ♥A 

 Dummy oost 
 ♠ V 10 4 3 
 ♥ 8 5 2 
 ♦ A H B 7 
 ♣ H 5 

Jouw zuidhand 
♠ A 5 2   
♥ B 7 3  
♦ V 9 5 2   
♣ 7 4 2 

 
 Welke kaart speel je bij? 
 

Je moet als de wiedeweerga AFseinen. De uitkomst van het aas garandeert de 
♥H maar níét ♥V.  
Het is beter om later - na troefaas - naar ♥H10x van partner te spelen. En als 
hij slechts ♥ AH9x heeft, is er nog alle kans dat de leider het verkeerd doet. Als 
partner na ♥A ook ♥H incasseert, is ♥V van de - dankbare - leider zeker hoog. 

 
 
Spel 4   West  Oost 
   1♠  4♠ 
 partner noord start, wederom, met 
   ♥ A 

 Dummy oost 
 ♠ V 10 4 3 
 ♥ B 
 ♦ H 10 5 3 
 ♣ H 10 5 3 

Jouw zuidhand 
♠ 5 2   
♥ V 7 3  
♦ A V 7 6   
♣ 9 8 7 4 

 
 Welke kaart speel je bij?
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Spel 4  Tegenspel 
 
    West  Oost 
   1♠  4♠ 
 partner noord start, wederom, met 
   ♥ A 

 Dummy oost 
 ♠ V 10 4 3 
 ♥ B 
 ♦ H 10 5 3 
 ♣ H 10 5 3 

Jouw zuidhand 
♠ 5 2   
♥ V 7 3  
♦ A V 7 6   
♣ 9 8 7 4 

 
 Welke kaart speel je bij? 
 

Het is nu voor jou en je partner duidelijk dat het doorspelen van harten fout is. 
Daardoor heeft het geen enkel nut om nu met jouw signaal te vertellen dat je 
nog iets in harten hebt. In zo’n situatie kun je met jouw kaart beter vertellen 
welke van de twee andere bijkleuren partner het beste kan voorspelen in de 
tweede slag. Een hoge harten (♥7) vraagt om de hóógste van die twee 
kleuren. Dit trucje luistert naar de naam Lavinthalsignaal. 

 
 
Spel 5  Noord Oost 
   1♦  1SA allen passen, dus oost speelt 1SA 
 
 Je wilt ruiten starten. Met welke ruitenkaart kom je uit? 
 
 Jouw ruitenkleur 
 a.  ♦ H 8 2 
 b. ♦ V 10 9 4 

c.  ♦ V 5 
d.  ♦ 10 9 4 
e.  ♦ 8 6 3  

 f.   ♦ H B 2 
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Spel 5  Jouw zes uitkomsten 
 
   Noord Oost 
   1♦  1SA allen passen, dus oost speelt 1SA 
 
 Je wilt ruiten starten. Met welke ruitenkaart kom je uit? 
 
 Jouw ruitenkleur 
 a.  ♦ H 8 2: ♦2; niet ♦H. Dat zou oost wel willen met ♦AB9.  
 b.  ♦ V 10 9 4: ♦10; de hoogste van een interne serie. 

c.  ♦ V 5:  ♦V; van honneur-doubleton de hoogste, anders dreigt een 
 blokkade. Van waardeloze 2-kaarten de laagste. 
d. ♦ 10 9 4: ♦9; van zwakke 3-kaarten de middelste.   
e.  ♦ 8 6 3: ♦6; de middelste, dan de hoogste (MUD) Middle, Up Down.  

 f.  ♦ H B 2: ♦H; met twee honneurs de hoogste*. 
 
 * Over de uitkomst met ♦H waren de meningen binnen de Redactie verdeeld.  

Gedachtewisseling over ‘Uitkomst f’ 
 
   Noord Oost 
   1♦  1SA allen passen, dus oost speelt 1SA 
 
 Je wilt ruiten starten. Met welke ruitenkaart kom je uit? 
 
 Jouw ruitenkleur 
 f.  ♦ H B 2: ♦H; met twee honneurs de hoogste. 
 
Margriet Jansze: 

Partner heeft ruiten geboden en jij hebt HB2. 
Frans adviseert met de H te starten tegen een 1SA eindbod. 
Ik snap natuurlijk wel dat de kleur kan blokkeren als je met een 
kleintje start, maar hoe vaak ziet de leider iets als V10x niet al als 
een stop? 
Kom je uit met de H, dan maak je twee slagen in ruiten en 
promoveert V tot een slag. 
Kom je echter met de 2 uit, dan begin je met drie slagen in ruiten 
en moet je hopen dat Noord nog een aankomer heeft voor de 
overige ruiten. 
Nou, dat zal echt wel. Hij heeft immers geopend! 
 

Rob: 
In het boek ‘Ja, maar Berry zegt…’ kiest Berry met twee 
honneurs (H B x) ook voor de hoogste kaart in partners kleur. 

  
Frans Schiereck 

In het boek "Rustig en onrustig bridge" van Heldring komt in 
hoofdstuk 1 een spel voor waarin Caleb start van 
HVB10x van harten tegen een 6 SA-contract. De dodelijke start, 
zouden wij alle denken of in ieder geval een start waarmee je niks 
weggeeft.  
Het blijk evenwel de maakstart te zijn want zijn partner 
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heeft tweemaal  Bxxx in de lage kleuren en 10xxxx in schoppen.  
  
Ik wou maar zeggen, dat elke uitkomst een slag kan kosten, maakt 
u zich maar geen illusies. Ook de start van de Heer van HB2 kan 
kosten. Je kunt nu wel dromen van een zitsel waarbij de uitkomst 
met de 2 Vxx bij de leider oprolt, prima. Maar bij uitkomen geldt 
net als bij het verstrekken van medicijnen: bij het toedienen van 
metafusiline helpt het bij 85% van de patiënten tegen hoge 
bloeddruk en 15% gaat de bloeddruk zelf stijgen. Houd je maar 
aan het meest waarschijnlijke en in the long run scoor je.  
En wie wil Berry Westra tegenspreken…?  

  
Jan van Die: 

Ik wil Berry best tegenspreken. 
Discusssie is gezond. 
(Zou Berry geen duit in het zakje willen doen?) 
 
Partner biedt ruiten, maar kan in die kleur alleen maar de aas of de 
vrouw hebben. 
Partner heeft dus een punt of tien in de andere kleuren om mee 
aan slag te komen. 
Ik zou dan geen slag willen verliezen en uitkomen met de 2. 
 
Zou partner niet openen met ruiten, maar volgen met ruiten, dan 
schat ik hem in op voornamelijk ruitenlengte en is het noodzakelijk 
dat de kleur niet blokkeert. 
In dat geval kom ik uit met de H. 
 
Oftewel: ik volg niet slaafs adviezen uit boekjes op, maar ik luister 
naar de bieding. 

 
Berry: 

Als je geen serie hebt is het doel van uitkomen met een honneur 
om een blokkade te voorkomen. Hier kan een ♦2 start voor vrouw 
en aas pijnlijk uitpakken als partner slechts 1 entree heeft en die 
verdreven wordt voor de blokkade is opgeheven. Ik ben met 
Margriet eens dat die kans in het gegeven biedverloop niet zo groot 
is. Partner noord moet naast ♦V nog het een en ander hebben en 
de leider zal waarschijnlijk veel uit de hand moeten spelen (de 
dummy is zwak).  
 
Het is overigens wel een subtiele discussie. In Ja, maar Berry 
zegt... was het onderwerp dat je van honneur-derde in partners 
kleur niet met de honneur moet starten (wat hele volksstammen 
standaard doen). Ik gaf het voorbeeld van HBx met name om nog 
eens te accentueren dat er met Hxx geen dreiging van een 
blokkade is. Met HBx is die dreiging er wel. Of dat gevaar groot 
genoeg is om af te wijken van de standaard om van een driekaart 
zonder serie met een kleintje te starten zal een goede bridger per 
situatie inschatten.  
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Verder ben ik het met Frans eens dat er bij het uitkomen geen 
zekerheden bestaan. En iedereen heeft de neiging om de keren dat 
zijn/haar stokpaardje winnend is te onthouden en om de keren dat 
het verliezend is te vergeten. Ons geheugen is nu eenmaal 
selectief. 
  
Naar aanleiding van de subvraag van Rob nog één aanvulling:  
start in een troefcontract in ieder geval nooit met de heer. Partner 
zal denken dat je kort ben in de kleur. Als er in dummy een 
doubleton verschijnt met een paar kleine troefjes bestaat zomaar 
het gevaar dat hij een 3e ronde van de kleur speelt, omdat hij 
hoopt dat jij hoger kunt troeven dan dummy. En als partner een 
zeskaart heeft, is dat in de dubbele renonce. Er is in een 
troefcontract ook geen noodzaak om een blokkade te voorkomen, 
de lengte kan normaliter toch niet te gelde worden gemaakt. 

 
 

Spel 6 West  Oost 
  1SA  3SA 
 
 Partner start met 
  ♥ 3 

 Dummy oost 
 ♥ V 7 2 

Leider west laat 
dummy ♥7 spelen 

 
Jouw zuidkaart 

♥ A B 4 
Welke hartenkaart speel jij? 
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Spel 6  Tegenspel 
 
  West  Oost 
  1SA  3SA 
 
 Partner start met 
  ♥ 3 

 Dummy oost 
 ♥ V 7 2 

Leider west laat 
dummy ♥7 spelen 

 
Jouw zuidkaart 

♥ A B 4 
Welke hartenkaart speel jij? 
 
Je leest ♥3 als de 4e van boven, dat moet een plaatje beloven, dus ‘minstens’ 
♥H. Dan kun je vol vertrouwen ♥B zetten, dan ♥A en met ♥4 naar partner.  

 
 
Spel 7 West  Oost 
  1SA  3SA 
 
 Partner start met 
  ♥ 3 
 Dummy oost 

 ♥ 9 8 7 
 Leider west laat 
 dummy ♥7 bijspelen 

 
Jouw zuidkaart 

♥ V B 10 
 
 Welke kaart speel je? 
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Spel 7 West  Oost 
  1SA  3SA 
 
 Partner start met 
  ♥ 3 
 Dummy oost 

 ♥ 9 8 7 
 Leider west laat 
 dummy ♥7 bijspelen 

 
Jouw zuidkaart 

♥ V B 10 
 
 Welke kaart speel je? 
 

Speel ♥10! In de 3e hand speel je de laagste van een serie. Als de leider die 
met het aas neemt, weet noord (die dan de heer heeft) dat de leider NIET ♥V 
bezit. 

 
 
Spel 8  West  Oost 
  1SA  3SA 
  
 Partner start met  
  ♥10 
 Dummy oost 
 ♥ V 7    

Leider west laat 
dummy ♥7 bijspelen 
 

  Jouw zuidkaart 
♥ A 8 4 3 

 
 Welke kaart speel je? 
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Spel 8  Tegenspel 
 
  West  Oost 
  1SA  3SA 
  
 Partner start met  
  ♥10 
 Dummy oost 
 ♥ V 7    

Leider west laat 
dummy ♥7 bijspelen 
 

  Jouw zuidkaart 
♥ A 8 4 3 

 
 Welke kaart speel je? 
 

♥10 is van een interne serie. Dus daar zit ♥H boven. Speel ♥A en dan een 
kleintje naar partners ♥H109x(x). 

 
 
Spel 9 West  Oost 
    1SA 
  3SA 

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

   Jouw zuidhand 
 ♠ V 10 7 5 2 
 ♥ H 10 7 3 
 ♦ A 7 
 ♣ 4 2 

  
 Jij kwam uit met ♠5, partner ♠9. 

De 1e slag wint leider oost met ♠B. In slag 2 kom je aan slag met ♦A.  
Met welke schoppenkaart vervolg je? 

 



Bridge Service, Bridge Training 664, 2 juni 2016, rob.stravers@upcmail.nl    13 
 

Spel 9  Tegenspel 
 
  West  Oost 
    1SA 
  3SA 

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

   Jouw zuidhand 
 ♠ V 10 7 5 2 
 ♥ H 10 7 3 
 ♦ A 7 
 ♣ 4 2 

  
 Jij kwam uit met ♠5, partner ♠9. 

De 1e slag wint leider oost met ♠B. In slag 2 kom je aan slag met ♦A.  
Met welke schoppenkaart vervolg je? 
 
Je moet helemaal geen schoppen spelen, dat is zinloos, partner noord heeft ♠9  
als hoogste. Speel liever een kleine harten. Op een mooie dag heeft partner 
♥AB9x. 

 
 
Vraag 10  West  Oost 
   1SA  3SA   
 

 Partner noord start met ♥3 
 

 ♥3  Dummy oost 
   ♠ B 10 4 

   ♥A  ♥B ♥ B 6 5 
   ♦ A H 9 8 

♥V  ♣ V 10 
Jouw zuidhand 

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

 
Leider west wint de eerste slag met ♥A.  
De tweede slag speelt west ♣2 naar ♣V; jij wint met ♣A. 
 

Welke kaart speel je na? 
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Vraag 10  West  Oost 
   1SA  3SA   
 

 Partner noord start met ♥3 
 

 ♥3  Dummy oost 
   ♠ B 10 4 

   ♥A  ♥B ♥ B 6 5 
   ♦ A H 9 8 

♥V  ♣ V 10 
Jouw zuidhand 

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

 
Leider west wint de eerste slag met ♥A.  
De tweede slag speelt west ♣2 naar ♣V; jij wint met ♣A. 
 
Welke kaart speel je na? 
 
♥10! Want partner noord móét ♥Hxxx hebben. Na ♥10 kun je partner aan slag 
brengen met ♥3, zodat hij zijn laatste hartenkaart(en) kan afdraaien.  
 
Regel: Partner komt niet uit met een lage kaart zonder plaatje in die kleur! 

 
 Waarom niet ♥3 in plaats van ♥10? 

De hartenkleur blokkeert als je na ♣A ♥3 speelt. Partner noord moet dan 
♥H zetten als west ♥9 legt. Jij wint dan de derde hartenslag met ♥10, 
waarmee de hartentrein definitief tot stilstand komt… 

 
 
Spel 11  West  Oost 
   1SA  3SA 
  
 Partner noord start met ♥8 
 

 ♥8  Dummy oost 
 ♠ B 10 4 

♥A ♥B ♥ B 10 5 
 ♦ A H 9 8 

♥V  ♣ V 10 6 
Jouw zuidhand 

♠ 5 2   
♥ V 7 3  
♦ 5 4 3 2   
♣ A 9 8 7 

 
Leider west wint de eerste slag met ♥A.  
De tweede slag speelt west ♣2 naar ♣V, voor jouw ♣A. 
Welke kaart speel je na? 
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Spel 11  West  Oost 
   1SA  3SA 
  
 Partner noord start met ♥8 
 

 ♥8  Dummy oost 
 ♠ B 10 4 

♥A ♥B ♥ B 10 5 
 ♦ A H 9 8 

♥V  ♣ V 10 6 
Jouw zuidhand 

♠ 5 2   
♥ V 7 3  
♦ 5 4 3 2   
♣ A 9 8 7 

 
Leider west wint de eerste slag met ♥A.  
De tweede slag speelt west ♣2 naar ♣V, voor jouw ♣A. 
Welke kaart speel je na? 
 
Allereerst moet je je afvragen wat partner kan hebben in zijn uitkomstkleur. 
Komt hij met de vierde van boven, waarmee hij minstens één plaatje belooft 
en vraagt hij om terugkomst in die kleur? Of komt hij uit met een kleur waar 
hij niets in heeft, omdat hij vreest met een uitkomst in een andere kleur een 
slag weg te geven? 
 
Een uitkomst met de vierde van boven betekent dat dummy, jij en de leider 
samen drie kaarten bóven ♥8 hebben (11 - 8 = 3). Dummy heeft er twee en jij 
één. Als de leider deze slag dan tóch wint met ♥A, staat één ding vast: ♥8 is in 
géén geval de vierde van boven! Partner koos voor ‘een uitkomst van niets’. 
Leider west heeft beslist ook ♥H! 
 
Dus… zul je aan de hand van jouw en dummy’s kaarten moeten zoeken naar 
een kleur die wél perspectief geeft op iets moois. 
 
Probeer maar eens een schoppentje: ♠2. Heel goed mogelijk dat partner ♠AV 
heeft. Je mag partner immers inschatten op een punt of acht. 
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Spel 12  West  Oost 
   2SA  3SA 
 
 Noord start ♠B 
 
 ♠B  Dummy oost 
  ♠ 9 7 2 
 ♠A ♠2   ♥ B 10 5 
  ♦ H V B 9 8 
 ♠6  ♣ 4 3 
 Jouw zuidhand 

♠ 8 6 3   
♥ H V 9 8  
♦ 8 5 2   
♣ 9 8 7 

 
De 1e slag won leider west met ♠A. 
In slag 2 speelt west ♦10, noord ♦4, oost ♦8.  

Welke ruiten speel jij bij? 
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Spel 12  Tegenspel   
 

West  Oost 
   2SA  3SA 
 
 Noord start ♠B 
 
 ♠B  Dummy oost 
  ♠ 9 7 2 
 ♠A ♠2   ♥ B 10 5 
  ♦ H V B 9 8 
 ♠6  ♣ 4 3 
 Jouw zuidhand 

♠ 8 6 3   
♥ H V 9 8  
♦ 8 5 2   
♣ 9 8 7 

 
De 1e slag won leider west met ♠A. 
In slag 2 speelt west ♦10, noord ♦4, oost ♦8.  
Welke ruiten speel jij bij? 
 
Als je met je partner ook het distributiesignaal speelt, dus elkaar - op legale 
wijze - kunt vertellen hoeveel kaarten je hebt in die kleur, moet je ♦5 
bijspelen!  

Distributiesignaal 
Met dit signaal vertel je jouw aantal kaarten. Dat kun je alleen doen 
als aan- of afseinen niet aan de orde is. Er zijn spelers die alleen 
een distributiesignaal geven in de troefkleur. Zodat partner weet of 
er nog een troefkaart is om af te troeven. Maar ook in een SA-
contract kan een distributiesignaal nuttig zijn. Zoals in dit spel! 
De volgorde  
Hoog-laag meldt een even aantal kaarten in de gespeelde kleur. 
Laag-hoog staat voor een oneven aantal*.  
 
*Maar… als je omgekeerd singaleert, dus met hoog-laag een 
oneven aantal kaarten vertelt, kan dat natuurlijk ook! 

Leider west heeft 100% zeker niet ♦A, anders was hij daarmee begonnen. Je 
moet je partner helpen met het distributiesignaal (eerst ♦2, dan ♦5). Partner 
noord weet dat je een oneven aantal ruitenkaarten hebt en daardoor de juiste 
slag winnen met ♦A. 
 
Leider west kan in handen hebben: 

♠ A H V 8   
♥ A 6 5  
♦ 10 3 
♣ A H V 2 

Hij wil dummy’s vijfkaart ruiten vrijspelen. Als noord precies de 2e keer neemt, 
is de dummy dood. De leider kan dummy nooit meer aan slag brengen om de 
ruiten te incasseren. 
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Als partner noord niet weet hoeveel ruitenkaarten jij hebt, is het risico groot 
dat hij ♦A voor alle zekerheid twee keer ophoudt. Daarmee geeft hij dan in 
ieder geval één ruitenslag cadeau! 

 

Lezers Mailen 

Wie had 5♠ moeten bieden? 
Gisteravond o.a. het volgende spel gespeeld: 
 
 West gever/ ♠ V 4 

Allen kwetsbaar ♥ V 
♦ A H V B 10 5 4 
♣ H 6 2 

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

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

 
Ik (west) open met 4♠. Noord biedt 5♦, waarop allen passen. 
 
5♦ werd gespeeld en het was voor ons een slechte score. 
Zoals je ziet is er ook 5♠ gespeeld door OW. 
 
Bij ons was dan ook de vraag: "Wie had naar 5♠ moeten gaan?" 
 
Mijn partner is van mening, dat ik (west) 5♠ had moeten bieden. En je 
begrijpt misschien al, dat ik vind dat zij (oost) dat had moeten doen, 
omdat ik met 4♠ alles heb verteld. 
 
We kwamen er gisteravond niet uit (alles in goede sfeer, natuurlijk).  
Zij kon mij niet overtuigen en ik haar niet "Jij bent de enige die weet, dat 
we 10 troeven hebben en ik beloof je 7 slagen". We zijn erg benieuwd 
hoe jij hier tegenaan kijkt en stellen jouw reactie erg op prijs! 
 
Rob: 

Als je in goede sfeer met elkaar van inzicht kunt verschillen is er geen 
leukere sport denkbaar dan bridge! Daar feliciteer ik jullie mee. 
 
5♦ is potdicht. Zodra de leider aan slag is, speelt hij ♥V. Daarna kan op 
♥HB een klaveren weg. Alleen ♥A en ♠A worden afgegeven. Dat maakt 
5♠ tot een goed (afneem)bod. En dat stel ik vast met de kennis van nu. 
Kennis dus die oost niet had na noords 5♦. Wat weet oost dan wél? Dat 
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partner west waarschijnlijk een achtkaart schoppen heeft, en dat NZ met 
de resterende drie schoppenkaarten hoogstens één slag zullen afgeven. 
Verdedigend stelt het OW-bezit dus niets voor. Verder: als NZ 5♦ kunnen 
maken, mag 5♠ gedoubleerd -2 bij gelijke kwetsbaarheid. Om die reden 
mag oost 5♠ bieden. Daar zit wel een risico aan, namelijk dat NZ 
daarmee soms in een maakbaar ruitenslem terecht komen… 
 
Wat mag west nog doen na twee passers? Duidelijk is dat partner oost 
liever 5♦ tegenspeelt dan dat hij met de 4♠-opening informatie dummy 
wordt in 5♠. 
Dat maakt een pas van west aantrekkelijker dan 5♠ bieden. 
 

Bep & Anton: 
Wij vinden het een heel redelijk biedverloop. Voor oost is 5♠ bieden 
nogal wat gevraagd (5♠ zou zomaar drie down kunnen zijn) en west gaat 
niet zomaar redden met twee azen en misschien een singleton schoppen 
bij partner. 
 
De oplossing is een zogenaamde 'action dubbel' bij west. Maar dat is echt 
hogeschoolwerk en mag je niet van partner verwachten. Een doublet van 
west na een preëmpt van 4♥/♠ spelen we als: partner, doe het juiste 
bod. Ik wil me niet overgeven, want ik heb aardig wat verdediging (hier 
twee azen) en ook veel speelkracht. Pas maar of neem uit. Met deze 
oosthand lijkt 5♠ bieden dan het meest voor de hand te liggen. 
 

De noodzaak en kunst van actief luisteren 
Ik heb een mijns inziens succesvolle bieding uitgevonden die geen 
genade kan vinden bij sommige bridgepartners.  
Hoor aan:  
Tegenpartij opent 1♣ (minimaal 2-kaart). Ik volg met een doublet omdat 
IK 1♣ had willen openen om naar partners hoge kleur te vragen. Ik 
voldoe dan niet aan de eisen van het volgbod.  
 
Deze situatie komt vaak voor. Wat vind je er van?  
 
Rob: 

Een leuk probleem. De oplossing ligt vooral in het naar elkaar willen 
luisteren. Als jij duidelijk actief luistert naar de angst voor jouw 
uitvinding, en ook echt probeert te begrijpen wat het nadeel ervan is, 
verplicht je daarmee je partner om zich minstens zo actief open te 
stellen voor jouw voorkeur. Ook is het mogelijk dat je partner een nadeel 
noemt waar jij nog niet aan hebt gedacht. Kortom, door te beginnen met 
je echt te verdiepen in de gedachten van je partner, mag je van hem 
eenzelfde leergierigheid verwachten. 
 
Wat een speler vooral over de drempel kan helpen is een proeftijd, 
waarbij je elk resultaat na een 1♣-opening van de tegenpartij beschouwt 
vanuit beide visies… 
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Schuldgevoel achteraf?  
Een probleem, dat zich voordeed tijdens een competitieavond. 
 
Ik opende 2♣, als mancheforcing of, voor de hoge kleuren, semi-
mancheforcing (ik had een dijk van een schoppenkaart). 
 
Mijn partner was niet bij de les en gaf uitleg behorende bij multi-2♦, 6-kaart 
hoog, semi-mancheforcing laag of supersterke SA. 
 
Hij antwoordde 2♠ (in zijn optiek de bereidheid om 3♥ of 4♥ te spelen, als ik 
een 6-kaart harten zou hebben.  
 
In mijn optiek, uitgaand van mijn sterke 2♣-opening, zou het een goede 5-krt 
schoppen en 8 of meer punten moeten zijn. 
 
Nu komt het: om uitleg gevraagd over het 2♠-bod antwoordde ik: “Ik weet het 
niet.” Ik bood 4♠ en daar bleef het bij (voor een goede score). 
 
Ik vind niet, dat ik het goed gedaan heb; zeer voor de hand liggend is 
natuurlijk dat ik de arbiter geroepen had, maar wat had deze moeten 
adviseren? En had ik in het licht van de schizofrene uitleg over het 2♠-bod 
geen slempoging moeten doen? 
 
Vóór het begin van het spelen heb ik de verkeerde uitleg natuurlijk wel 
gemeld. 
 
Rob: 

Dit zijn inderdaad niet de gemakkelijkste vergissingen om goed mee om 
te gaan, want…  
• Jij moet inderdaad verder bieden alsof je de uitleg niet hebt gehoord. 

Op de vraag van de tegenstanders moet je ook eerlijk antwoorden wat 
is afgesproken.  

• En jouw partner, die uiteraard wakker zal schrikken van jouw uitleg, 
zal ook deze informatie voor kennisgeving moeten aannemen en braaf 
moeten uitgaan van de boodschap die jij vanuit zijn Multi-2-gedachte 
overbrengt. 

Ik weet de handen niet, maar dat jullie dan ook in 4♠ waren beland lijkt 
mij zeer onwaarschijnlijk… 

 
Siger: 

De openaar zit in dit geval met een dilemma. Zijn partner heeft de 
opening verkeerd uitgelegd en nu moet hij het antwoord gaan uitleggen. 
Lastig.  
Mijn oplossing:  

Je roept de arbiter en je vraagt om buiten gehoorsafstand van de 
tafel iets te mogen vertellen. Dit om partner zo min mogelijk 
ongeoorloofde info te verstrekken. Je legt het dilemma uit en 
vervolgens ga je met de arbiter weer naar tafel. De arbiter neem 
partner mee van tafel en draagt jou op de uitleg te geven van het 
2♠-bod als reactie op jouw sterke 2♣-opening.  
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Na het 4♠-bod én drie maal pas, leg je direct aan de tegenstanders 
uit dat de uitleg van partner over de betekenis van 2♣ niet correct 
was. De arbiter staat dan toe dat de laatste pas van de 
tegenspelers vervangen mag worden door iets anders en dat hij 
achteraf nog zal kijken of er nadeel is voor de tegenstanders om 
dan eventueel een arbitrale score uit te delen. 

 
Ken je je plaats? 

We hebben een vraag over de plaats aan tafel. 
Volgens mij moet diegene die noord zit (bij NZ) óók oost zitten (bij OW). 
  
Op onze club is een paar waarvan de heer in de NZ-richting altijd noord zit en 
in de OW-richting altijd west. 
 
Deze afspraak hebben ze al enkele jaren??? 
Ik dacht dat dit niet mag, maar waar staat dat? 
  
In Artikel 5 staat dat een speler, nadat een bepaalde windrichting is gekozen, 
in dezelfde zitting nog slechts op aanwijzing of met toestemming van de 
wedstrijdleider mag veranderen. 
Bij dit paar kiest de heer als windrichting altijd noord als ze NZ spelen 
en altijd west als ze OW spelen. Hun argument: de noordspeler controleert de 
uitslag op de bridgemate niet goed! Hij heeft geen beperking met ogen of 
anderszins.  
Mag dit? 
 
Rob: 

Ik zal het je nog sterker vertellen: de WL bepaalt ook waar die heer in de 
eerste ronde moet gaan zitten! Maar dat recht wordt in de regel 
versmaad . Dus mag iedereen gaan zitten waar hij wil. Zodra je in een 
bepaalde richting west gaat zitten, mag je de volgende ronden niet oost 
gaan zitten. En dat geldt ook voor de NZ-zetels. De zetel in de eerste 
ronde dat je NZ zit, geldt voor de hele zitting. Er is géén link tussen NZ 
en OW. De genoemde heer is dus niet in overtreding als hij in dezelfde 
zitting de noord- en westzetel als nestplaats combineert. 
 

Verrassende uitspraak in de WEKO wijzer 15-09? 
Zuids 3SA (na 2SA-opening partner) betekent een 5-kaart schoppen en een 4-
kaart harten. 
Noord gaat naar 4♠, omdat hij een 3-kaart schoppen mee heeft, en vervolgens 
corrigeert de zuidspeler naar 4SA. 
Noord had zich vergist want hij heeft die 5-kaart schoppen en 4-kaart harten 
helemaal niet. 
 
Bij ons mag je niet corrigeren als je een foute bieding hebt gedaan. 
Het zou worden teruggedraaid naar 4♠. 
Hoe kan het zijn dat het hier niet is gebeurd? 
Misschien weet ik er onderhand helemaal niets meer van. 
Wat er aan een andere tafel gespeeld is, maakt toch niet uit? 
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Rob: 
Ik ken die zaak niet, maar de uitspraak klopt wél!  
 

 Noord  Zuid 
 2SA   3SA  Zuid vergat de afspraak dat 3SA een 

5-kaart schoppen en een 4-kaart harten 
belooft. Een veel voorkomende vergissing in 
Niemeijer. Zuid bood 3SA als eindbod. 
Maar… noord alerteert en legt uit wat zuids 
3SA belooft. Dat is informatie die zuid 
absoluut niet mag gebruiken! Daar zijn we 
het over eens.  

 
4♠     Als zuids 3SA-bod als eindcontract is  

bedoeld, en door noord zo is begrepen, is 
het uitgesloten dat noord opeens 4♠ gaat 
bieden! Zuids 3SA zegt dan niets over de 
schoppenkleur; hij zou daar ook heel kort in 
kunnen zijn. Dat maakt 4♠ tot een 
onmogelijk bod. Zelfs zonder uitleg van 
noord zal zuid door de legale informatie van 
4♠ begrijpen dat hij zich vergiste. Door 
deze legale informatiebron vervalt de status 
van verboden vrucht en mag zuid proberen 
de boel vlot te trekken.  

 
Een absoluut verbod om een biedfout te 
corrigeren is daarom te kort door de bocht.  
 

Siger: 
Noord opent 2SA, Zuid biedt 3SA, gealerteerd en uitgelegd door noord, 
waarna noord 4♠ biedt.  
Zuid moet bieden alsof hij de uitleg en alert van noord niet heeft gezien. 
Wat kan dan 4♠ betekenen? Curieus. Maar de rare bieding is wel legale 
informatie uit het biedverloop. Op basis daarvan mag hij 4SA bieden.  
In de ogen van noord moet dit het vragen naar azen zijn. Passen op 4SA 
zou wel zeer vreemd zijn, tenzij dit koppel een expliciete afspraak heeft 
dat 4SA in dit expliciete geval kwantitatief is. Dus na 4SA komen NZ 
waarschijnlijk veel te hoog uit (of niet).  
De arbiter mag aan tafel echter GEEN ENKELE bieding verbieden. Hij 
moet wel uitleggen dat een speler niet eens de indruk mag wekken dat 
hij mogelijk eventueel gebruik heeft gemaakt van de ongeoorloofde 
informatie. Elke twijfel daarover wordt in het nadeel van die speler 
uitgelegd.  
 


