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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. 

 
Hoe staat het met jouw strafdoubletlef? 

 
Vooral minder ervaren spelers bedenken zich wel tien keer voordat ze een 
strafdoublet geven. In deze Training proberen we je af te helpen van je 
strafdoubletangst. 

 
Je linkertegenstander opent 7♣. Jouw partner en rechtertegenstander passen. 

 
     Jouw zuidhand 

  ♠ A H V B 
♥ A H V B 
♦ A H 
♣ H B 9 

 
a. Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand? 

 
b. Welk biedkaartje pak je als het tarief € 500,- per slag is én… de  

7♣-bieder niemand minder is dan Bond, James Bond? 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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In de Bondfilm ‘Moonraker’ legde de zuidspeler, de slechterik in die film, een 
Doublet neer. En Bond reageerde daarop - glimlachend - met Redoublet! 
 
Als je naar de zuidspeler kijkt, en James Bond herkent, kan er ondanks al je 
‘poppen’ gemakkelijk een onaangenaam gevoel van onzekerheid ontstaan.  
Uiteraard had 007 de kaarten gestoken. En kaarten steken met het doel te 
verliezen is geen optie! 
 
Het hele spel: ♠ 6 5 4 3 2 

♥ 10 9 8 7 2 
♦ B 10 9 
♣ - 

 Leider Bond   Dummy 007 
♠ -     ♠ 10 9 8 7 
♥ -     ♥ 6 5 4 3 
♦ V 8 7 6 5 4 3 2   ♦ - 
♣ A V 10 8 4   ♣ 7 6 5 3 2 
  Jouw mooie zuidhand 
   ♠ A H V B 

♥ A H V B 
♦ A H 
♣ H B 9  
 

Het speelplan van Bond zal (snel) duidelijk zijn. 
James kan drie keer ruiten troeven in dummy. Vanuit dummy speelt hij de 
troefkleur (klaveren) voor, om jouw klaverenkaarten te fileren. Dat hoeft hij 
maar twee keer te doen. Na de tweede ruiten introever zijn al zijn ruiten vrij. 
7♣ geredoubleerd gemaakt! 
 
Als je tegenstanders down gaan en iemand jou verwijt dat je geen strafdoublet 
gaf, vraag dan of hij Moonraker heeft gezien. Want de kans is heel groot dat jij 
volgens die criticus met minder plaatjes een lager contract had moeten 
doubleren… 

 
Strafdoubletangst 

Vooral minder ervaren spelers durven niet gemakkelijk een strafdoublet te 
geven. Dat is ook wel logisch - zeker als je tegen een sterker paar speelt. Ik 
geef het toe: het ‘Moonrakerspel’ is niet echt het ideale spel om je van je 
strafdoubletangst af te helpen. Maar ik vind het te leuk om te versmaden . 
Bedenk wel dat James Bond dat spel had gestoken! 
 

Wat maakt een strafdoublet verantwoord? 
Veilige vuistregels:  
• Met partner samen de meeste punten. 
• Lengte en kracht in de kleur van je rechtertegenstander. 
• Geen kans voor de tegenstanders op een beter – kansrijker – contract. 
• Pas op als jouw hand en het bieden op een grillige verdeling duiden. 
 
Werp je met deze vuistregels op de strafdoubletoefening.  
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Strafdoubletoefening 
 

Spel 1 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1SA  doublet* pas  ??  ♠ A 7 

♥ V B 9 
♦ 10 9 8 7 2 

        ♣ B 9 8 
*Belooft ook een SA-opening van 15-17 punten. 

 
Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1SA  doublet ??  ♠ A 7 

♥ V B 9 
♦ 10 9 8 7 2 

        ♣ B 9 8 
 

Spel 3 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1SA  2♠  ??  ♠ A B 8 2 

♥ V 5 4 2 
♦ 6 5 4 

        ♣ 7 2 
 

Spel 4 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1♠  ♠ H V 7 6 5 
pas  2♣  2♦  ??  ♥ A 3 2 

♦ H B 9 2 
         ♣ 7 
 
Spel 5 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
      1♦  ♠ H V 3 
doublet redoublet 1♥  ??  ♥ H 10 3 2  

♦ A B 8 7 6 
        ♣ 8 

  
Spel 6 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1♥  doublet pas  ??  ♠ A B 

♥ V B 9 8 7 
♦ 6 5 4 3  
♣ 8 2 
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Spel 7 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1♦  1♠  ??  ♠ H V 10 7 

♥ 7 
♦ 5 4 3 
♣ A 7 6 5 4 

 
Spel 8 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3♥  pas  3♠  ??  ♠ H B 9 8 2 

♥ B 7 3 
♦ 5 4 3 
♣ B 5  
 

Spel 9 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1♦  doublet 1♥  ??  ♠ 4 3 

♥ A B 10 9 
♦ V 8 7 6 
♣ 9 3 2 
 

Spel 10 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1♥  pas  ♠ 5 4 3 
2♦  pas  3♦  pas  ♥ A 
3♥  pas  4♥  ??  ♦ A B 10 3 
        ♣ 10 9 8 7 6 
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Mijn biedkaartjes 
 

Spel 1 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1SA  doublet* pas  ??  ♠ A 7 

♥ V B 9 
♦ 10 9 8 7 2 

        ♣ B 9 8 
*Belooft ook een SA-opening van 15-17 punten. 
 
Pas!  Met partners kracht hebben jullie de meeste punten (23-25).  

Als partner via een doublet 1SA-kracht belooft, is het goed om alvast de 
veiligheidspal van het doubletkaartje te halen. De combinatie van kracht 
(15-17) en verdeling (niet grillig) garandeert een hoge verdedigende 
kracht. Extra pluspunt van dit spel is dat partners kracht achter wests 
plaatjes zit. 
 

Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1SA  doublet ??  ♠ A 7 
♥ V B 9 
♦ 10 9 8 7 2 

        ♣ B 9 8 
 
Redoublet! Daarmee vertel je partner dat jullie de meeste punten hebben. 

Met samen 23-25 punten is 1SA een kansrijk contract en – 
geredoubleerd – goed voor de manchebonus! 

 
Met een zuidhand als: ♠ 3 2 

♥ 5 4 3 
♦ 10 9 8 7 2 
♣ 6 5 4 

hebben OW een overmacht aan punten en dreigt voor jou een gedoubleerde 
ramp. Om die reden is het goed om – ook na een doublet - Stayman en 
Transfers te laten vallen. Dan kun je veilig 2♦ bieden als eindcontract. 
 

Spel 3 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1SA  2♠  ??  ♠ A B 8 2 

♥ V 5 4 2 
♦ 6 5 4 

        ♣ 7 2 
 
Doublet! Inderdaad, voor straf! Met partner heb je 22-24 punten én de 

schoppenkleur heerlijk tegen. Door de gangbare afspraak dat een 
doublet t/m 2-hoogte niet voor straf is maar informatief, wordt steeds 
brutaler tussengeboden. Mijn advies: na partners 1SA-opening schiet je 
onmiddellijk met scherp! 
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Spel 4 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1♠  ♠ H V 7 6 5 
pas  2♣  2♦  ??  ♥ A 3 2 

♦ H B 9 2 
         ♣ 7 

 
Doublet! Heel belangrijk om vooraf met partner af te stemmen dat, zodra 

voor beide spelers duidelijk is dat jullie de meeste punten hebben, 
een doublet voor straf is. Zuid belooft 13+, west 10+, dus kan het 
doubletpistool losjes in de holster. Jij zit met een leuk ruitenkwartet 
achter de ruitenbieder, dus kies je voor gedoubleerd tegenspel. 

 
Spel 5 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
      1♦  ♠ H V 3 
doublet redoublet 1♥  ??  ♥ H 10 3 2  

♦ A B 8 7 6 
        ♣ 8 

  
 Doublet! Zelfs met de afspraak dat een doublet t/m 2-hoogte informatief is, 

kan partner dit doublet alleen maar als strafdoublet opvatten! Want wat 
vertelt partners redoublet? Dat NZ samen de meeste punten hebben: 
minstens 22-23 én – ook niet onbelangrijk – geen interesse in jouw 
openingskleur. Het redoublet nodigt jou dus al uit om gedoubleerd tegen 
te spelen. Als dan jouw rechtertegenstander de kleur biedt waarin jij een 
leuke 4-kaart tegen hebt, kun je dat niet duidelijke aangeven dan met 
dat mooie rode doubletkaartje. 

 
Spel 6 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1♥  doublet pas  ??  ♠ A B 

♥ V B 9 8 7 
♦ 6 5 4 3  
♣ 8 2 
 

Pas! Noord belooft minstens 13 punten. Misschien zit er voor jullie een leuk 
ruitencontract in. Dat levert dan echter minder op dan 1♥ gedoubleerd 
tegenspelen. 
Met jouw pas vertel je ook je hand aan partner. Je moet dan wel enige 
kracht hebben en vooral flink tegenzitten in de hartenkleur. Mocht west 
nog actie ondernemen, dan is het aan partner om het verdere beleid te 
bepalen. 
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Spel 7 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1♦  1♠  ??  ♠ H V 10 7 

♥ 7 
♦ 5 4 3 
♣ A 7 6 5 4 

 
1SA! Een strafdoublet is onmogelijk. Noord weet niet dat jullie samen de 

meeste punten hebben. Omdat in deze situatie een aantrekkelijk 
strafdoublet vrijwel is uitgesloten, heeft een doublet na het tussenbod 
van 1♠ een heel andere betekenis: 6+ met minstens een 4-kaart harten, 
onder de naam: Negatief doublet. Dat sluit een doublet uit, omdat 
partner dan rekent op een 4+kaart harten. 
1SA kan wel: dat belooft 6-9 en opvang in schoppen. 

 
Spel 8 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3♥  pas  3♠  ??  ♠ H B 9 8 2 

♥ B 7 3 
♦ 5 4 3 
♣ B 5  
 

Pas! 3♠ zal zeer waarschijnlijk down gaan. Maar gebeurt dat ook met 4♥? Áls 
je 3♠ doubleert, is het vrijwel zeker dat west of oost voor 4♥ zal kiezen. 
Daar heb je geen verdediging tegen. Vanwege je 3-kaart harten weet je 
dat er voor partner noord weinig hartenkaarten overblijven. Door te 
passen vergroot je de kans dat je een schoppencontract mag 
tegenspelen.   

 
Spel 9 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1♦  doublet 1♥  ??  ♠ 4 3 

♥ A B 10 9 
♦ V 8 7 6 
♣ 9 3 2 
 

1SA! Lastige situatie. Partner noord belooft openingskracht en vraagt naar 
jouw verdeling. Oost biedt 1♥ tussen. De vraag is nu wat een doublet 
zou vertellen. Als noord gewoon had geopend, zou een doublet een  
4-kaart schoppen beloven en een 1♠-bod een 5+kaart schoppen. Met 
1SA omschrijf je het duidelijkst jouw hand: 6-9 punten en opvang in de 
geboden kleuren van OW. 
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Spel 10 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1♥  pas  ♠ 5 4 3 
2♦  pas  3♦  pas  ♥ A 
3♥  pas  4♥  ??  ♦ A B 10 3 
        ♣ 10 9 8 7 6 
 
Doublet! Als OW niet zo vriendelijk waren om te vertellen dat ze naast de 

hartenkleur een ruitenfit hebben, had je niet gedoubleerd. Nu je dat wél 
weet, kun je uitrekenen dat partner maximaal één ruitenkaart heeft. Dus 
is het tegenspel redelijk voorspelbaar. Je start ♦A en speelt ruiten na, 
getroefd door partner. Na ♥A weer ruiten getroefd. 4♥ gaat minstens 
gedoubleerd -1.  

 
 
Epiloog 

Wie graag een garantie wil, kan van mij een garantie krijgen. Ik garandeer je 
dat je tegenstanders een deel van de door jou gedoubleerde contracten zullen 
maken! 
Maar… als je de vuistregels goed in de gaten houdt, zul je met jouw doublet 
vaker winst boeken dan verlies. 
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Lezers Mailen 

 
Informatie- of strafdoublet 

Het bieden ging als volgt: 
 
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 
1♥  pas  4♥  pas  ♠ B 7 5 4 
pas  doublet pas  ??  ♥ 2 

♦ 9 8 6 2 
♣ 9 8 7 2 

Mijn vraag: moet ik het doublet (van mijn vrouw) zien als informatief of als 
straf? Ik zag het toen - tien jaar geleden - als informatief en bood 4♠. 
Daarop volgde een doublet dat zonder twijfel wél voor straf was… Het 
eindresultaat heb ik kunnen verdringen. Mijn vrouw nog niet . 
 

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

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

♠ B 7 5 4 
♥ 2 
♦ 9 8 6 2 
♣ 9 8 7 2 

 
Frans 
 
Rob: 

Zit ik er ver naast als ik denk dat jij het antwoord op de kernvraag veel 
beter weet dan ik? 
 

Frans: 
Met een hand die geschikt is voor een informatiedoublet had hij (in dit 
geval zij) wel meteen in de 1e ronde gedoubleerd. Nu is het 100% straf.  
Ik rakelde dit incident vanmorgen aan het ontbijt weer op. Ze wist het 
nog als was het de dag van gisteren. 
Dit was een beetje dom, nee, heel erg stom. 
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Biedfout of bedrijfsongeval?  

 
West  Noord Oost  Zuid  
    1♦  1♠ 
2♥  pas  2SA  3♠ 
3SA  pas  pas  pas 
 

1. 1♦ belooft: 12 punten, 4+ruiten 
2. 1♠ belooft: 10 punten, 5+kaart 
3. 2♥ belooft: 10 punten, 5+kaart 
4. 2SA belooft: geen steun en dekking in de schoppen 

  
Onze 3SA ging 4 down. 
Had oost 2SA mogen bieden? Moet je daarvoor niet twee honneurs als dekking 
hebben? 
Wat had west na 3♠ van zuid moeten doen? 

 
Bep & Anton: 

We zien het een beetje als een bedrijfsongeval. Wij zouden ook 2♥ 
bieden (in plaats van doublet) vanwege de 5-kaart. 2♥ is bij ons 10+ en 
dus helaas forcing. Tegenover een niet-forcing 2♥ kun je passen, maar 
wij moeten op 2♥ dus iets verzinnen. En je hebt geen bod:  
o pas mag niet;  
o steunen kan niet;  
o 2SA kan niet, want je hebt geen stop;  
o met 2♠ een stop vragen kan niet, want daar ben je niet sterk genoeg 

voor; 
o en 3♣ kan ook niet, want daar heb je een 5-krt ruiten en 4-krt 

klaveren voor nodig.  
Het leven van een bridger is niet eenvoudig. Bep heeft de neiging 2SA te 
bieden om de hand te limiteren. Dat werkt goed tegenover een 
limiethand met 6-krt harten: dan biedt partner 3♥ en dat wordt het 
eindcontract. Ik heb de neiging met 2♠ te overbieden om in de juiste 
speelsoort te komen en te hopen dat het contract erin zit. 
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Vereiste kracht in de kleur van een volgbod 
Ik heb een vraag over een volgbod na een openingsbod. 
Voor een volgbod moet je 8/10 punten hebben (niet KW/KW) en een 5-kaart. 
Ik heb altijd begrepen dat je tenminste één goede honneur in die 5-kaart moet 
hebben. En als je naar 2-niveau moet zelfs twee goede honneurs. 
 
Rob: 

Een handige vuistregel is: gooi een volgbod in de strijd als je hoopt dat 
je partner in de kleur uitkomt als je moet tegenspelen! Hoe zwakker je 
hand, des te groter de kans op tegenspelen. Dus moet je ‘volgkleur’ 
vooral met een zwakke hand solide zijn.  

 
Stel dat je harten tussenbiedt met ♥Bxxxx en je partner met ♥Ax of ♥Hx 
uitkomt met zijn hartenplaatje. Dan zal de leider blijer zijn dan jij. 
 
Ik neem aan dat 8-10 punten de minimumkracht is van jullie volgbod. 
Als maximumkracht adviseer ik 16-17 punten… 
 

Mag je bieden wat je wilt? 
Een vraagje via mij van een van onze bridgeparen. Voor de duidelijkheid: ik 
ben pas sinds eind vorig jaar officieel (geslaagd in september 2015) CLA-ster.  
 
Een koppel uit de A-lijn doet als volgbieding 1SA.  
Partner alerteert, want dat belooft ongeveer 10-12 punten. 
Het SA-bod blijkt te zijn gedaan met een singleton ♥A.  
Bij het alerteren is dit vermeld. Spel is gespeeld en de tegenspeler (ook een 
CLA-er) zegt dat ze geen SA had mogen bieden.  
Maar je mag toch bieden wat je wilt??? Mits gealerteerd? 
 
Rob: 

Allereerst nog van harte gefeliciteerd met je behaalde CLA-diploma. En 
nog méér met je instelling! Want bridgers die kiezen voor het arbitergilde 
hebben toch wel een heel kostbare karaktertrek. Namelijk de intentie om 
actief bij te dragen aan een correct verloop van ons edele spel.  
 
Met jouw verslag en vraag raak je twee verschillende spelregels. 
 
Als de partner die het 1SA-volgbod alerteerde, meldde dat de kracht 10-
12 punten is en daarbij rekende op een SA-verdeling, is er geen sprake 
van een overtreding. 
Een 4-4-4-1-verdeling met ♥A-sec in de openingskleur is een stukje 
improvisatie dat is toegestaan. 
Het oordeel van de tafelgenoot dat ze met die ♥A-sec geen SA had 
mogen bieden, kan ik dan ook niet delen.  
Als dat A-koppel géén SA-verdeling belooft met hun volg-SA, is alleen de 
uitleg verkeerd. Naast de kracht van 10-12 moeten ze dan ook uitleggen 
dat het geen SA-verdeling hoeft te zijn. 
 
Dan de opmerking dat alles zou mogen als het maar wordt gealerteerd… 
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West  Oost 
1♣  Stop 2♦* West legt uit: Multi-2♦. 
 
Volgens de Regeling HOM en BSC mag de Multi-2♦ niet worden 
toegepast na een natuurlijke 1-opening in een kleur.  

 
Ook niet na een alerteerplichtige 1♣-opening die onderdeel is van 
5-kaart hoog en een 2-kaart klaveren niet uitsluit. 
 
De Multi-2♦ mag wél na een sterke 1♣-opening die alleen kracht 
belooft en niets meldt over de verdeling. 

 
Als op jullie club deze Regeling van kracht is, is elke afspraak verboden 
die onder HOM (Hoogt Ongebruikelijke Methoden) of BSC (Bruine Sticker 
Conventies) valt… 
 

Ron: 
Ik kan er nog aan toevoegen dat er heel veel spelers zijn die beweren 
dat iets wel of juist niet mag volgens de spelregels. 
De snelste manier om hier duidelijkheid in te krijgen is gewoon even 
vragen waar je dat dan kunt vinden. 
Ook met "dat stond laatst in het bridgeblad" en soortgelijke opmerkingen 
kun je niet veel. Als die persoon het kennelijk zo belangrijk vond dat 
hij/zij dit wist te onthouden, zou het toch ook simpel moeten zijn om te 
onthouden waar die informatie vandaan komt. 
 
Het is nu zoiets van een "beschuldiging" (nogal zwaar overdreven, dat 
wel) en jij wordt verzocht je onschuld te bewijzen. Zoiets gebeurt alleen 
in het belastingrecht . 
 

Denktijd 
Op onze club hebben we in de A-lijn een paar dat erg veel tijd nodig heeft 
om een spel te spelen. Afgelopen dinsdag had het paar drie spellen 
gespeeld terwijl de tijd bijna verstreken was. 
        De niet meespelende wedstrijdleider oordeelde dat het laatste spel 
als 'niet gespeeld' moest worden ingevoerd. Mijn verweer daarop was dat 
de tegenpartij wel erg veel tijd nodig heeft om te spelen, waardoor er 
voor ons niets over blijft. 
        Ik vind dat wij er door benadeeld worden, omdat zij veel denktijd 
opeisen en wij uit onze concentratie geraken. 
 
De wedstrijdleider reageerde met: 'Nou en?' en bleef bij zijn standpunt. 
Wat is jullie standpunt in zo'n situatie? 
 
Ron: 

Als één partij alle tijd opslokt waardoor het vierde spel niet meer 
gespeeld kan worden, moet de arbiter ingrijpen. Als beide partijen 
schuldig zijn, hebben beide partijen recht op een G-. Maar als één partij 
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de oorzaak is, heeft deze partij recht op een G- en de niet overtreders 
een G+. 
Een NG doe je als beide partijen door andere dan treuzeloorzaken niet 
aan het laatste spel toe konden komen. 
Mocht de arbiter het verschil niet weten tussen een NG en een G-, dan 
raad ik hem aan zijn kennis weer eens op te frissen. 
 
Als de arbiter elke keer een NG uitdeelt, zullen de treuzelaars een 
"volwassen" resultaat halen over veel minder gespeelde spellen. De kans 
op een slechte uitschieter is dan kleiner. Daarnaast: als dit gewoonte is, 
krijgen ze ook geen aansporing om eens sneller te gaan spelen. 
Ik neem uit je relaas aan dat de spelers geen fysieke problemen hebben 
waardoor ze langzamer spelen. Dan is er wat mij betreft geen excuus. 
 
Dat je door de denktijd uit je concentratie raakt is geen reden. Bridge is 
een denksport en mensen mogen denken. Het is aan jou om je 
concentratie scherp te houden. Het gaat om de kans die je nu mist om 
een top te halen. En als dat geheel buiten je schuld is, heb je recht op 
een tegemoetkoming in de vorm van een G+. 
 

De aanduiding: ‘Draai de hele kleur maar af’ halverwege intrekken? 
De leider zegt tegen de dummy:  “Speel de ruiten maar af.”  
Nadat de dummy dat drie keer heeft gedaan, komt de leider erachter dat het 
niet zo slim was om alle ruiten achter elkaar af te spelen.  
Mag hij dan veranderen of is hij verplicht de ruiten af te spelen. Ik kan mij 
voorstellen dat de tegenstanders hun tegenspel baseren op de aanname dat 
eerst alle ruiten gespeeld gaan worden en als dat niet zou gebeuren voor een 
ander tegenspel hadden gekozen. 
 
Rob: 

Alle spelers mogen per slag één kaart spelen. De aanwijzing van de 
leider ‘Speel alle ruiten’ is daarom een onmogelijke opdracht. Het is meer 
een soort voornemen. En dat mag de leider inderdaad per slag 
aanpassen. 
 
Tegenspelers kunnen daarom geen rechten ontlenen aan de 
oorspronkelijke opdracht. Maar… laten we eens een leuke situatie 
bedenken. 
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  Dummy noord 
 ♠ V 
 ♥ - 
 ♦ A H V 6 
 ♣ 2 

West    Oost  
♠ 2    ♠ A  
♥ -    ♥ V  
♦ B 10 9 8   ♦ - 

   ♣ B    ♣ V 9 8 7 
Leider zuid 
 ♠ - 
 ♥ B 
 ♦ 8 7 
 ♣ A H 10 
 

Dummy noord is aan slag. De leider zegt: ‘Draai alle ruiten maar af.’ 
 
Oost hoopt dat de leider na de vier ruitenslagen schoppen naspeelt en 
gooit daarom ♥V af in de eerste ruitenslag.  
 
Leider zuid ziet oost niet bekennen, ruimt op ♦V zijn ♣10 op, en zegt na 
het spelen van ♦V: ‘Doe nu toch maar ♣2’, waarna hij ♣AH en ♥B maakt.  
 
Oost voelt zich waarschijnlijk ernstig misleid. Wat moet de arbiter 
beslissen? 
 
Mijn oordeel: 

De leider telt vijf vaste slagen: ♦AHV en ♣AH. Het gaat dus om de 
zesde slag. 
Ook zónder de opdracht: ‘Draai alle ruitens maar af’ moet oost drie 
kaarten opruimen op ♦AHV. Maar hij kan niets missen! ♠A moet hij 
vasthouden en ♥V ook. Oost kan alleen één klaverkaart missen. De 
tweede ruitenslag moet oost kiezen uit twee kwaden… 
 
De leider kán het verkeerd doen. Maar hij kan pas in de fout gaan 
in de derde slag; tijdens de eerste twee slagen moet hij immers 
ruiten bekennen. 
Als oost ♠A opruimt of ♥V, kan de leider het niet verkeerd doen: 
♠V of ♥B wordt de 6e slag. Als oost alleen maar (drie keer!) 
klaveren bijspeelt, ligt het voor de hand dat zuid voor de laatste 
drie klaverenslagen zal gaan. 

 
Samenvattend 

De leider kan een opdracht: ‘Draai de hele kleur maar af’, op elk 
gewenst moment onderbreken. Als een tegenspeler kan aantonen 
dat hij door de oorspronkelijke opdracht op het verkeerde been is 
gezet, kan de arbiter het resultaat aanpassen. 
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Speelplan gevraagd 
Ons biedverloop:  
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  1♥  pas 
1♠  pas  2♣  pas 
2♠  pas  3♣  pas 
3SA 
 
West speelt 3SA 
Noord start met een kleine ruiten 
West neemt met ruiten 10. 
Welk speelplan zou jij maken om 3SA een kans te geven?  
 
Dummy oost 
     ♠ 6 
     ♥ H V 10 9 6  
     ♦ 5  
     ♣ A V 10 8 5 4 

 
 

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

  
Bep & Anton: 

Wij zouden passen op 2♠. Nu het eenmaal zo gelopen is, lijkt ons de 
beste speelwijze een kleine klaveren naar de vrouw. Als die houdt, 
klaverenaas en klaveren na. 
Als de klaveren daarna lopen, heb je een aardige kans. 


