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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 699, 30 maart 2017 
 
Redactie: 

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

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.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 door zoveel mogelijk 
donateurs in te loten. 

 

Eindspel 
Vooral voor minder ervaren spelers is het eindspel een van de lastigste 
onderdelen. Ik begin met een slecht en een goed bericht. 
 
Het slechte bericht: 

Het beginspel is voor minder ervaren spelers vaak al een crime! Dan ligt 
het niet echt voor de hand dat je aan het eind nog weet welke kaarten er 
allemaal zijn gespeeld. 
 

Het goede bericht: 
Voor een succesvol eindspel hoef je in veel gevallen niet te weten welke 
kaarten er al zijn gespeeld! Waar je vooral naar zoekt, is het houvast van 
een bepaald model. 

   ♥ A B 2  Er zijn nog zes slagen te gaan in een klaveren- 
 ♦ A V   contract. ♣2 en ♣3 zijn de laatste twee troeven. 
 ♣ 2   Zuid is aan slag. 

   
♥ H 10 3  Hoe moet zuid spelen als hij één slag mag 
♦ 3 2   verliezen? Zuid is aan slag. 
♣ 3   Er is een speelwijze die bij elke verdeling  
   precies één slag afgeeft. Zie je die? 
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  Wat zie je? 

 
   ♥ A B 2  Er zijn nog zes slagen te gaan in een klaveren- 

 ♦ A V   contract. ♣2 en ♣3 zijn de laatste twee troeven. 
 ♣ 2   Zuid is aan slag. 

   
♥ H 10 3  Hoe moet zuid spelen als hij één slag mag 
♦ 3 2   verliezen? Zuid is aan slag. 
♣ 3   Er is een speelwijze die bij elke verdeling één slag 

afgeeft. Zie je die? 
 

Als geen enkele slag mag verliezen, omdat je dan down bent, heb 
je geen keus: dan moet je snijden op ♦H en hopen dat je over de 
juiste tegenstander snijdt op ♥V.  
Maar als je de luxe hebt dat je één slag mag verliezen, en beslist 
géén twee, kun je op zekerheid spelen. Dan snij je NIET op ♦H! Je 
speelt gewoon ♦A om daarna ♦V ‘cadeau te geven’ aan OW. 
Oost of west komt met ♦H aan slag, maar heel blij zal hij daar niet 
van worden. Want de ongelukkige moet daarna óf in de hartenvork 
spelen, of in schoppen (dubbele renonce), waardoor de leider in de 
ene hand kan troeven en in de andere hand een hartenkaart 
opruimt. Kat in ’t bakkie. 
 
♠ A B 10  Ook nu speelt zuid een klaverencontract en mag 
♥ A 2   hij slechts één slag afgeven. 
♣ 3   Dat lijkt misschien geen waterdichte opdracht, 

   maar is dat wel degelijk! Zelfs met ♠HVx bij 
♠ 4 3 2  oost! 
♥ 3   
♣ 4 2   Ook nu zit de oplossing in het moment waarop 

oost aan slag komt. 
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Waterdicht 
 
♠ A B 10  Ook nu speelt zuid een klaverencontract en mag 
♥ A 2   hij slechts één slag afgeven. 
♣ 3   Dat lijkt misschien geen waterdichte opdracht, 

   maar is dat wel degelijk! Zelfs met ♠HVx bij 
♠ 4 3 2  oost! 
♥ 3     
♣ 4 2   Ook nu zit de oplossing in het moment waarop 

oost aan slag komt. 
 

Speel (naar) ♥A en troef ♥2 in zuid. 
Je hebt nu nog: 
 

♠ A B 10 
♥ -  
♣ 3  

♠ H V x 
♠ 4 3 2   
♥ -     
♣ 4    

Nu speel je ♠2 naar ♠10. Oost mag die slag winnen. Maar daarmee 
is de OW-koek helemaal op! Schoppen terug is in de vork van 
dummy, en elke andere kleur betekent dat zuid aan de ene kant 
kan troeven en aan de andere kant een schoppenkaart opruimt. 
 
Een succesvol eindspel kan ontstaan als je je tegenstander dwingt 
in een vork te spelen of in een dubbele renonce. 
 
Soms moet een bepaalde tegenstander aan slag komen. Gelukkig 
krijg je niet zelden een redelijk betrouwbaar beeld of dat zal lukken 
door het biedverloop of door een gespeelde kaart. We gaan een 
paar spellen bekijken. 
 

Spel 1 
  ♠ V 2 
  ♥ 7 6 5 4 3 

♦ A H 3 
♣ 4 3 2 

    
♠ - 
♥ A H V B 10 9 8 

  ♦ V 6 
♣ A V 9 6 
 
Je bood een prachtig 6♥-contract uit. 
West doubleerde en start met ♠A… 
Hoe ga je dit contract maken? 
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Spel 1  Hint 
  ♠ V 2 
  ♥ 7 6 5 4 3 

♦ A H 3 
♣ 4 3 2 

    
♠ - 
♥ A H V B 10 9 8 

  ♦ V 6 
♣ A V 10 6 
 
Je bood een prachtig 6♥-contract uit. 
West doubleerde en start met ♠A… 
 
Hoe ga je dit contract maken? 

 
Je troeft ♠A. Je weet dat het zelfs tegen een slemcontract uiterst 
riskant is om uit te komen met een aas als je de heer er niet naast 
hebt zitten. Je mag er dus van uitgaan dat west ♠H heeft. 
 
Dit betekent dat je west aan slag krijgt met ♠V als je west aan slag 
zou wíllen brengen. 
 
De kernvraag is nu: wíl je west aan slag brengen, en zo ja, op welk 
moment?   
Het antwoord kun je halen uit wat we eerder bespraken: Ja, en op 
het moment dat west alleen in de klaverenvork kan spelen óf in 
een dubbele renonce! 
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Spel 1  Aanpak 
  ♠ V 2 
  ♥ 7 6 5 4 3 

♦ A H 3 
♣ 4 3 2 

    
♠ - 
♥ A H V B 10 9 8 

  ♦ V 6 
♣ A V 10 6 
 
Je bood een prachtig 6♥-contract uit. 
West doubleerde en start met ♠A… 
 
Hoe ga je dit contract maken? 

 
Troef ♠A en haal die ene ontbrekende troef op. 
Speel ♦V, dan ♦AH en ruim op de derde ruitenslag ♣6 op. 
 
En nu komt het: speel ♠V en troef die NIET! Ruim ♣10 op; gun 
west die slag. Dat noemen we verliezer op verliezer: op de 
verliezende ♠V ruim je een verliezende ruitenkaart op. 
 
Na deze slag heb je in zuid alleen nog troeven en ♣AV. Kiest west 
voor een andere kleur dan klaveren, dan troef je in dummy en ruim 
je ♣V op. 
 

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

        
 ♠ A H V B 10   ♠ A H V B 10 

♥ V B     ♥ 5 4 3 
♦ H 5 4    ♦ H 2 
♣ A B 3    ♣ A B 3 

 
West start in spel 2 en 3 tegen jouw waterdichte, jawel (!),  
6♠-contracten, met ♦B. 
 
Hoe klaar je deze twee klusjes? 
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Spel 2     Spel 3 
 ♠ 9 8 7 6 5    ♠ 9 8 7 6 5 
 ♥ A 2     ♥ A H 2 
 ♦ A V 2    ♦ A V 
 ♣ H 10 2    ♣ H 10 2 

        
 ♠ A H V B 10   ♠ A H V B 10 

♥ V B     ♥ 5 4 3 
♦ H 5 4    ♦ H 2 
♣ A B 3    ♣ A B 3 

 
West start in spel 2 en 3 tegen jouw waterdichte, jawel (!),  
6♠-contracten, met ♦B. 
 
Hoe klaar je deze twee klusjes? 
 
Je wint de uitkomst, haalt de ontbrekende troeven op wint de hoge 
ruiten, je hoogste harten en dán pas geef je een hartenslag weg. 
Als OW aan slag komen heb jij alleen nog klaveren en troeven en geef je 
dus geen slag meer weg! 
 

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

  
♠ 4 3 2 
♥ A H 8 7 6 5 
♦ A V 10 
♣ 4 
 
Nadat west 1♠ opende, bood jij met jouw partner 4♥ uit.  
West begint met het afdraaien van ♠AH en start de 3e slag met ♥9. 
 
Hoe probeer jij jouw contract te maken? Je schat de kans dat west ook 
♦HBx(x) heeft uiteraard hoog in. 
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Spel 4  Hint 
♠ V B 
♥ H B 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A 3 2 

  
♠ 4 3 2 
♥ A H 8 7 6 5 
♦ A V 10 
♣ 4 
 
Nadat west 1♠ opende, bood jij met jouw partner 4♥ uit.  
West begint met het afdraaien van ♠AH en start de 3e slag met ♥9. 
 
Hoe probeer jij jouw contract te maken? Je schat de kans dat west ook 
♦HBx(x) heeft uiteraard hoog in. 
 
De twee eerste slagen ben je al kwijt. En daar wil je maximaal één 
ruitenverliezer aan toevoegen.  
 
Eenmaal snijden op ruiten mág, mits west zo vriendelijk is na zijn 
gewonnen slag ruiten terug te spelen óf in een dubbele renonce… 
 
Einde hint… 
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Spel 4  Aanpak 
 

♠ V B 
♥ H B 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A 3 2 

  
♠ 4 3 2 
♥ A H 8 7 6 5 
♦ A V 10 
♣ 4 
 
Nadat west 1♠ opende, bood jij met jouw partner 4♥ uit.  
West begint met het afdraaien van ♠AH en start de 3e slag met ♥9. 
 
Hoe probeer jij jouw contract te maken? Je schat de kans dat west ook 
♦HBx(x) heeft uiteraard hoog in. 

 
Je wint de troefuitkomst. Als oost niet bekent, haal je ook de laatste troef 
op. 
Dan speel je ♣A, klaveren getroefd. 
Troef zuids derde schoppen in dummy en dummy´s laatste klaveren in 
de hand. 
Je hebt nu in beide handen alleen ruiten en troef. Steek in troef over 
naar dummy en speel ruiten voor. Neem deze slag zo goedkoop mogelijk 
in de hand. Oost mag deze slag winnen, maar moet dan óf in ruiten, óf in 
een dubbele renonce terugspelen: 4♥ gemaakt, ook met ♦HBx bij west. 

 
Spel 5 

♠ V B 3 2 
♥ 5 4 3 2 
♦ A 8 2 
♣ 5 4 

  
♠ A H 4 
♥ A 7 6 
♦ H B 3 
♣ A V 3 2 

 
  Je speelt 3SA. 

West komt uit met ♥H; je duikt. 
Dan speelt west ♥V; oost speelde de eerste slag ♥9 en de tweede slag 
♥8 bij. 
Wat doe jij in de tweede slag én – ook niet onbelangrijk – hoe ga je 
verder nadat je aan slag komt met ♥A? 
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Spel 5  Hint 
 

♠ V B 3 2 
♥ 5 4 3 2 
♦ A 8 2 
♣ 5 4 

  
♠ A H 4 
♥ A 7 6 
♦ H B 3 
♣ A V 3 2 

 
  Je speelt 3SA. 

West komt uit met ♥H; je duikt. 
Dan speelt west ♥V; oost speelde de eerste slag ♥9 en de tweede slag 
♥8 bij. 
Wat doe jij in de tweede slag én – ook niet onbelangrijk – hoe ga je 
verder nadat je aan slag komt met ♥A? 
 
Je telt acht vaste slagen: vier in schoppen, één in harten, twee in ruiten 
en één in klaveren. 
 
Je hebt twee kansen op een extra slag: de snit op ♦V en de snit op ♣H.  
 
Oost bekende tweemaal harten, dus heeft west maximaal een 4-kaart 
harten. Als je met west kunt afspreken dat hij nog twee hartenslagen 
mag maken, op voorwaarde dat hij daarna klaveren of ruiten terugspeelt, 
zeg je onmiddellijk: deal! 
 
De meeste tegenspelers zul je echter niet zo ver krijgen, dus… moet je 
wat dwang in de strijd gooien. Kan dat? En zo ja, hoe? 
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Spel 5  Aanpak 
 

♠ V B 3 2 
♥ 5 4 3 2 
♦ A 8 2 
♣ 5 4 

  
♠ A H 4 
♥ A 7 6 
♦ H B 3 
♣ A V 3 2 

 
  Je speelt 3SA. 

West komt uit met ♥H; je duikt. 
Dan speelt west ♥V; oost speelde de eerste slag ♥9 en de tweede slag 
♥8 bij. Wat doe jij in de tweede slag én – ook niet onbelangrijk – hoe ga 
je verder nadat je aan slag komt met ♥A? 
 
Het gaat om één extra slag. 
Je gaf al één slag af: de eerste slag dook je. 
Oost bekent twee keer harten; west begon dus met maximaal een 4-
kaart harten. Als je deze slag wint en west daarna aan slag komt kan 
west maximaal twee hartenslagen maken. Dat mág, want je mag vier 
slagen verliezen. 
Maar west mag daarna geen schoppen naspelen, want dan moet jij zelf 
op zoek naar een geslaagde snit. 
Hoe voorkom je dat west schoppen naspeelt? Door eerst zelf je vier 
schoppenslagen te maken! 
 
Dus… win de tweede hartenslag met ♥A, maak je vier schoppenslagen en 
speel dán harten. Gun west zijn twee hartenslagen - hij zal je daarna 
rijkelijk belonen met klaveren of ruiten na… 

 
Epiloog 

Ik kan mij goed voorstellen dat je als minder ervaren speler denkt dat 
het begrip ‘eindspel’ voor jou minstens één brug te ver is. In dat geval 
spreek ik die aanname graag tegen. Het gaat namelijk niet om het 
denkniveau, maar om de juiste volgorde waarín je denkt. 
 
Zodra je bij het maken van je speelplan denkt: wat zou het fijn zijn als 
mijn linker- of rechtertegenstander een bepaalde kleur aanspeelt, kan 
dat het begin zijn van iets moois. Je zoekt dan naar een manier waarop 
je die speler kunt dwingen jouw wens te vervullen.  
 
Het omgekeerde doe je ook: voorkomen dat een bepaalde tegenspeler 
(de gevaarlijke hand) aan slag komt, als die daarmee jouw contract kan 
ondermijnen. 
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Lezers Mailen 
 
De juiste biedweg 

We zijn niet zeker van de volgende bieding. Zouden jullie ons willen helpen? 
 
Zuid heeft in handen: 

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

De bieding verloopt als volgt (NZ spelen vijfkaart hoog, het negatief doublet op  
2-niveau is vanaf 8 punten): 
 
  West  Noord Oost      Zuid 
                                                               1♥ 
  2♦  doublet pas        3♣ 
 
  
Mijn vragen: 

1. Mag zuid 3♣ bieden met deze hand? 
2. Wat belooft zuid aan punten en verdeling? 5-5/5-4 ♥/♣? Is 3♣ 

mancheforcing?  
3. Mag noord passen op 3♣ met 8 punten en fit in klaver? 
4. Wat zou zuid moeten bieden met 18-19 punten i.p.v. 15-17 punten? 

 
 Bep & Anton 

Dit is een lastige situatie. Onze antwoorden: 
 
1. Ja, je hebt weliswaar een mooie hand, maar je heb te weinig om het 

bieden met 3♦ mancheforcing te maken. Maar inviterend 4♣ vinden 
wij een nog mooier bod; dat is onze keuze. Dat belooft een goede 5/5 
en de singleton ruiten is gunstig. 

 
2. Kan 5/4 zijn maar met een 5/4, een minimum en een sterke 5-kaart 

harten bieden we waarschijnlijk 2♥ om het bieden laag te houden. 
3♣ is niet forcing en dus ook niet mancheforcing.  

 
3. Dus ja. 
 
4. 3♦ als hij het bieden mancheforcing wil maken. 
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Wel of niet alerteerplichtig? 
Partner opent 1SA, er wordt 2SA bijgeboden met: 
♠ 
♥ ♥ ♥ 
♦ ♦ ♦ 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
En 10 punten 
 
Openaar biedt 3SA. Er wordt uitgekomen, dummy komt op tafel en de 
tegenstander roept de arbiter omdat er geen verdeelde kaart op tafel komt. 
Ik was de arbiter en heb gezegd dat het bijbod de punten aangeeft. 
Bijgaande situatie is voorgelegd aan een internationale arbiter en deze vindt 
dat het bijbod een verdeelde kaart moet zijn en anders gealerteerd had 
moeten worden. 
Graag jullie visie hierop. 
 

 Ron: 
Een 1SA opening is aan meer regels gebonden dan een 2SA bijbod na 
een 1SA opening. 
Als iemand vindt dat in het onderhavige geval gealerteerd moet worden, 
heeft hij meer informatie dan jij en ik: wat staat er op de systeemkaart 
of doet de 2SA bieder dat vaker? Als dat niet het geval is, dan is de kaart 
voor de 1SA bieder net zo'n verrassing als voor de tegenstander. En 
alerteren doen we alleen op basis van afspraken of gewoontes, dus 
zolang dat niet vaststaat, is alerteren niet verplicht. Je kunt immers niet 
iets alerteren waar je geen weet van hebt. 
 
Op bridgeles leer je dat er een prioriteit is qua manchevoorkeur: 

1. Manche in een hoge kleur 
2. Manche in SA 
3. Manche in een lage kleur 

 
Met twee driekaarten hoog is er geen fit in een hoge kleur, tenzij de 1SA 
opening ook een vijfkaart hoog kan bevatten. Dat wordt bij dit spel niet 
vermeld. 
En als er geen fit is in een hoge kleur, dan is 3SA toch wel het beste 
contract. Waarom er niet direct 3SA wordt geboden, is ook nog een 
vraag, maar ik heb geen enkele moeite met een bod richting 3SA, als 
zijnde een beter contract dan 5♦. 
 
Met 2SA zegt de bieder in feite geen interesse te hebben in een hoge 
kleur en liever SA te spelen dan een lage-kleurencontract. 
Dus ik vind dat die 2SA helemaal niet gealerteerd hoeft te worden, zelfs 
niet als deze speler in het recente verleden al eerder een SA bijbod deed 
op een singleton. Er is een belangrijk verschil tussen een SA-opening en 
een SA-bijbod. Het "vuilnisbakkenbod" hoeft toch ook niet gealerteerd te 
worden? Waarom nu dan wel? 
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Wel of niet 3♦? 

Een spel in een parendrive dat bij ons de nodige discussie opriep. Ik leg het 
graag aan jullie voor. 

 
Biedverloop 

 West  Noord Oost     Zuid 
                                                        1♣  
 1♦  1♠  2♦         2♠ 
 ? 

 
Wij spelen een normaal volgbod met een puntenrange van 7 t/m 15 punten. 
West heeft 13. Kan zij - daarom - in 2e instantie 3♦ bieden? Of moet oost dat, 
in 2e instantie, doen? 

 
 Bep & Anton 

Wij zouden met west 3♦ bieden. De ruitenkleur is slechts een matige 
vijfkaart, dus bieden is bij deze kwetsbaarheid niet safe. 
Maar west heeft een 5-4 verdeling en de tegenpartij dreigt op laag 
niveau in hun fit te gaan spelen. Dat is in een parenwedstrijd niet de 
bedoeling. 
Met oost 3♦ bieden, vinden wij, ondanks de 4-kaart fit, riskanter.  
De doubleton klaveren bij oost komt heel mooi uit en hartenaas zit goed, 
zodat het zelfs 4♦ is. 


