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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 703 van 27 april 2017 
 
Redactie: 

Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck 
en 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: NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers  
(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. 

 

De basis 
In deze Training pakken we een paar elementaire basisbegrippen bij de kop. 
Niets ingewikkelds, alleen maar even testen met acht vraagjes of het 
fundament van je bridge-inzicht geen revisie behoeft. 
 
Spel West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1   --  1♥  pas  ??  ♠ 7 6 5 

♥ - 
♦ H 7 6 5 4 3 
♣ V B 4 3 

  
  2   --  1♦  pas  ??  ♠ 9 8 7 6 

♥ 7 6 
♦ A H 8 7 
♣ A V 2  

 
  3   --  1SA  pas  ??  ♠ 9 8 6 5 3 2 

♥ 2 
♦ 7 6 5 
♣ 9 8 2 

Voor welke drie biedkaartjes kies jij? 
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Spel 4 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1♥  pas 
 4♥  pas  pas  pas 
 

 Jouw zuidhand 
♠ 3 
♥ H 6 5 
♦ H B 9 7 5 
♣ H V B 10 

 
Met welke kaart kom jij uit tegen oosts 4♥-contract? 

 
Spel 5 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  1♥  1SA  pas 
 3SA  pas  pas  pas 
 

 Jouw zuidhand 
♠ 5 4 3 
♥ H 6 5 
♦ 7 6 
♣ H B 9 7 5 

 
Met welke kaart kom je uit tegen oosts 3SA-contract? 
 

Spel 6 
♠ 5 4 
♥ 8 7 6 5 
♦ 2 
♣ A 7 6 5 4 3 

  
♠ A 3 2 
♥ H V B 10 9 
♦ A H 3 
♣ 10 9 
 
West start met ♠H tegen jouw 4♥-contract. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
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Spel 7 
♠ A 2 
♥ H V B 10 
♦ 6 5 4 
♣ 5 4 3 2 

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

 
Oost valt jouw 3SA-contract aan door met ♠V uit te komen. 
Hoe probeer je negen slagen op het droge te krijgen? 
 

Spel 8 
Jouw partner opent 1SA.  
Jij biedt 2♥, waarmee je minstens een 5-kaart schoppen belooft. 
Je weet dat jouw partner 2♥ moet alerteren, maar dat doet hij niet. 
Hoe ga je hiermee om? 
 
a. Je vraagt partner te alerteren. 
b. Je zegt tegen de tegenstanders dat je partner 2♥ moet alerteren. 
c. Je laat op geen enkele wijze merken dat 2♥ had moeten worden 

gealerteerd. 
 
 
Tot zover de vragen. Op de volgende pagina’s geef ik mijn antwoorden. 
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De basis 
In deze Training pakken we een paar elementaire basisbegrippen bij de kop. 
Niets ingewikkelds, alleen maar even testen met acht vraagjes of het 
fundament van je bridge-inzicht geen revisie behoeft. 
 
Spel West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1   --  1♥  pas  ??  ♠ 7 6 5 

♥ - 
♦ H 7 6 5 4 3 
♣ V B 4 3 

Bied 1SA!  
Met 1SA beloof je 6-9 punten en ontken je steun in partners 
openingskleur. Ook sluit je met 1SA uit dat je over een 4-kaart 
beschikt die je op 1-hoogte had kunnen bieden. 
Daardoor vertelt 1SA na partners 1♠-opening veel minder over de 
verdeling dan na partners 1♦-opening. Na 1♠ is lengte in vrijwel 
elke andere kleur mogelijk; na 1♦ alleen in klaveren…  

 
 Spel West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  2   --  1♦  pas  ??  ♠ 9 8 7 6 

♥ 7 6 
♦ A H 8 7 
♣ A V 2 

Bied 1♠! 
Zelfs met mooie ruitensteun mee biedt zuid zijn hoge 4-kaart. Een 
contract in een hoge 4-4-fit pakt in de regel het meest lucratief uit. 
Merk op dat zuid voldoende kracht meeneemt voor een 
manchecontract en tóch niet springt. Groot voordeel: meer 
biedruimte om te zoeken naar de meest aantrekkelijke 
contractsoort: 4♠, 3SA of misschien toch 5♦? Partner noord wéét 
dat jij met 1♠ 6-27 punten belooft; je hoeft dus niet bang te zijn 
dat jij leider wordt in een 1♠-contract! 

 
 Spel West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  3   --  1SA  pas  ??  ♠ 9 8 6 5 3 2 

♥ 2 
♦ 7 6 5 
♣ 9 8 2 

 Voor welke drie biedkaartjes kies jij? 
 

Bied 2♥!  
Tenminste, als je Jacoby speelt en dus met 2♥ minstens een  
5-kaart schoppen belooft. Partner noord zal 2♠ bieden, waarop jij 
past. 
2♠ eist een slag meer dan 1SA. Maar jouw hand zal veel meer 
slagen meenemen in een schoppencontract. Beter 2♠-1 dan 1SA-3! 
 
Grote kans zelfs dat 2♠ wordt gemaakt. Dat je partner 1SA zal 
halen, kun je vergeten. Je brengt geen enkele slag voor hem mee. 
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 Spel 4 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1♥  pas 
 4♥  pas  pas  pas 
 

 Jouw zuidhand 
♠ 3 
♥ H 6 5 
♦ H B 9 7 5 
♣ H V B 10 

 
Met welke kaart kom jij uit tegen oosts 4♥-contract? 
 
Kies voor ♣H!  

Daarmee ontwikkel je waarschijnlijk één of méér klaverenslagen. 
De uitkomst van ♠3, in de hoop op ♠A bij partner, schoppen terug, 
getroefd, heeft weinig kans van slagen. OW lijken samen rond de 
26 punten in handen te hebben. Ervan uitgaand dat ook in dít spel 
40 punten zitten, is de kans op ♠A bij partner uiterst klein… 
 
Nadeel van een uitkomst in een kleur waarin je kort bent, is de 
grote kans dat je daarmee een belangrijke bijkleur van de leider 
helpt ontwikkelen.  

 
Spel 5 
 West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  1♥  1SA  pas 
 3SA  pas  pas  pas 
 

 Jouw zuidhand 
♠ 5 4 3 
♥ H 6 5 
♦ 7 6 
♣ H B 9 7 5 

 
Met welke kaart kom je uit tegen oosts 3SA-contract? 
 
Kom uit met ♥5! 

Je eerste dilemma is: Wel of geen uitkomst in partners kleur?  
En als je dan kiest voor partners kleur is je tweede dilemma:  
Wel of niet met de hoogste kaart in partners kleur? 
 
Kies alleen voor je eigen kleur als daarmee succes vrijwel 
vaststaat. Met iets als: ♠ 5 4 3 

♥ 6 5 
♦ A 3 2 
♣ H V B 3 2 

kun je veilig met klaveren uitkomen, vooral door het aas in wests 
kennelijk lange ruitenkleur. 
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Over het uitkomen in partners kleur bestaat een hardnekkig 
misverstand dat je daarin altijd moet uitkomen met je hoogste 
kaart. Dat geldt alleen met twee kaarten in partners kleur. Met 
drie of meer, kom je uit met je laagste. Het risico van een slag 
weggeven als je met je hoogste kaart start is (te) groot.  

 
Spel 6 

♠ 5 4 
♥ 8 7 6 5 
♦ 2 
♣ A 7 6 5 4 3 

  
♠ A 3 2 
♥ H V B 10 9 
♦ A H 3 
♣ 10 9 
 
West start met ♠H tegen jouw 4♥-contract. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Win de uitkomst met ♠A. Dit is een spel waarin jij van de troefkleur 
afblijft!  
Je speelt eerst ♦AH waarop je dummy’s laatste schoppenkaart opruimt.  
Dan speel je ♣A en klaveren na. Je probeert in dummy ♠3, ♠2 en ♦3 te 
troeven.  
Natuurlijk zullen OW het liefst zo snel mogelijk ♥A incasseren en troef 
naspelen. Maar ook dan kunnen ze niet voorkomen dat jij je contract 
maakt; met een overslag als ze géén troef na spelen… 
 

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

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

 
Oost valt jouw 3SA-contract aan door met ♠V uit te komen. 
Hoe probeer je negen slagen op het droge te krijgen? 
 
Win de uitkomst met ♠H, sla ♥A en ga dan af op de klaveren! 
Je wint zo gegarandeerd negen slagen: ♠H, ♥A, drie klaverenslagen, ♠A 
en dummy’s drie hartens. Maak niet de fout om af te gaan op de langere 
ruitenkleur. Die levert weliswaar een slag meer op dan de klaverenkleur, 
maar je moet voordat je de ruitenslagen kunt oogsten twee maal van 
slag. OW zijn je dan voor met hun schoppenkleur! 
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Spel 8 
Jouw partner opent 1SA.  
Jij biedt 2♥, waarmee je minstens een 5-kaart schoppen belooft. 
Je weet dat jouw partner 2♥ moet alerteren, maar dat doet hij niet. 
Hoe ga je hiermee om? 
a. Je vraagt partner te alerteren. 
b. Je zegt tegen de tegenstanders dat je partner 2♥ moet alerteren. 
c. Je laat op geen enkele wijze merken dat 2♥ had moeten worden 

gealerteerd. 
 

Alleen antwoord c is correct! Je moet het niet-alerteren wel melden: 
- als je dummy of leider bent direct na afloop van het bieden 
- als je tegenspeler bent direct na de 13e slag. 

 

Lezers Mailen 
 
 
Twee verschillende Michael Cuebids? 

Graag wil ik je het volgende biedverloop voor beoordeling voorleggen. 
 
West  Noord  Oost   Zuid 
  ♠ A x x x x     ♠ x 
  ♥ x x      ♥ x x x 
  ♦ -      ♦ A H x x x x 
  ♣ H B x x x x    ♣ A x x 
 
1♦  2♦*   pas   2♥  
pas  2♠   pas   pas 
pas 
 
*2♦ Michael cuebid  
 
Er wordt 4♣ plus 1 gespeeld. 
 
Ik stel dat zuid 3♣ had moeten bieden, wetende dat ik minimaal twee  
5-kaarten heb: in beide hoge kleuren of in een lage en een hoge kleur. 
 
Partner stelt dat het cuebid 2♦ altijd alleen de 5-kaart hoge kleuren aangeeft. 
In de literatuur kom ik inderdaad alleen die uitleg tegen. 
 
Wat vinden jullie? 
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Rob: 
Inderdaad belooft de verhoging in een lage openingskleur beide hoge 
kleuren. Prettig dat partner met zijn 3-kaart harten toch niet de voorkeur 
geeft aan een hartencontract… 

 
Hoe komen we in het juiste contract?  

 
 Spel 13 
Gever noord 
Kw.B. Allen 

 ♠ VB1075 
♥ H9 
♦ V1042 
♣ A3 

 

♠ H9632 
♥ 1075 
♦ B98 
♣ B4     

N 
W O 

  Z 

♠ 4 
♥ 843 
♦ 63    
♣ V1098765 

 ♠ A8 
♥ AVB62 
♦ AH75 
♣ H2 

 

West 
--- 
pas 
 

Noord 
1♠ 
2SA 
5♦ 
pas 

Oost 
pas 
pas 
pas 

Zuid 
2♥ 
4SA 
6SA 

 
Het merendeel kwam niet in slem terecht. 
 
Rob: 

Na noords 1♠-opening telt zuid een gemeenschappelijk kapitaal van 
minstens 33 punten. Daarmee moet de ondergrens klein slem zijn. De 
speelsoort staat nog niet vast. Als dat SA wordt zónder ♣A in de eigen 
gelederen, is het wel prettig als zuid de leider is (♣H op de achterhand). 
Met die gedachte begint zuid aan het bouwproject. En het kost mij de 
grootste moeite om met deze zuidhand niet meteen 6SA uit te bieden. 
Maar het grote nadeel is dat je daarmee een eventueel dicht 7SA-
contract uitsluit. 

 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♠  pas  2♥ 
pas  2SA  pas  6SA 
pas  pas  pas   
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Driemaal 2♣? 

Met veel plezier en ambitie volgen wij de nieuwsbrieven en de interessante 
gespreksonderwerpen. 
Ons huiskamerbridgeniveau, zo’n 8 jaar geleden gestart op de 
beginnerscursus, wordt - veel spelend - alsmaar iets groter. 
En vragen doen zich regelmatig voor zoals de veel voorkomende vraag die wij 
hierbij, als dat te pas komt, in deze rubriek aan de orde stellen. 
  
Het gaat bij de volgende 3 spellen om de vraag wanneer het 2♣-bod 
gerechtvaardigd is of geadviseerd wordt door echte kenners? 
 
Oost gever / Niemand kwetsbaar 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1♥  2♣??  ♠ H 9 3 

♥ V 9 7 3 
♦ 5 
♣ A B 6 5 2 

  
Oost gever / OW kwetsbaar  
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1♦  2♣??  ♠ 6 5 

♥ V 5 
♦ V 5 3 
♣ A V 9 8 3 2 

 
West gever / OW kwetsbaar  
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1♥  pas  1♠  2♣??  ♠ 9 4 

♥ A V 8 
♦ A 9 
♣ B 10 9 6 3 2 

 
Rob: 

Mogelijk voordeel van een volgbod 
Niet zelden levert een volgbod (veel) voordeel op: als de ontbrekende 
plaatjes verdeeld zitten bij de tegenstanders, wordt daardoor nog 
weleens een gezond SA-contract gemist. En als jouw partner moet 
uitkomen, weet hij meteen op welke uitkomstkleur jij hoopt. 
 
Mogelijk nadeel van een volgbod 
In dat laatste voordeel zit meteen een belangrijk punt van aandacht! Met 
een zwak volgbod is de kans het grootst dat je moet tegenspelen. Dan is 
het wel zaak dat je geboden kleur sterk genoeg is om op een uitkomst in 
die kleur te verdragen! Met een zwak volgbod zullen daarom de poppen 
vooral in jouw geboden kleur moeten zitten. Bij een sterkere hand is dat 
minder noodzakelijk. 
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Op de spellen 1 en 2 sta ik volledig achter het 2♣-volgbod. Je maakt 
het daarmee OW lastig een fit in een hoge kleur te vinden. Vooral na 
oosts 1♦ voelt 2♣ aangenaam, omdat je daarmee maximale biedruimte 
wegneemt. En de 4-kaart harten in het eerste spel kan een leuke 
verrassing zijn als je een hartencontract moet tegenspelen. 
 
In spel 3 moet je voorzichtiger zijn. Je zit dan in de zogenaamde 
‘sandwich’. OW weten dat ze samen minstens 20 punten hebben. En 
west zit met openingskracht achter jou. Met een leuke 4-kaart in jouw 
kleur is een strafdoublet dan uiterst aantrekkelijk. Door wests 1♥-
opening is ♥V al meteen een stuk minder waard. Je klaveren zijn wel 
redelijk gesloten, maar helaas niet vanaf de top . 
 
Vóór het bieden van 2♣ pleit de schroom voor strafdoubletten op 2-
hoogte - vooral in de lagere lijnen… Ook het niet-kwetsbaar zijn tegen 
kwetsbaar verkleint het risico van een gevoelige afstraffing… 

 
Jan van Die: 

Ik laat mijn cursisten altijd het aantal slagen schatten als ze een volgbod 
overwegen. 
 
De eerste hand is erg dun met HV10987 buiten boord. Drie slagen vind ik 
‘m waard. Een pas is imho op zijn plaats. 
 
De tweede hand is een zeskaart, maar mist HB10. Ga uit van twee fout 
en één goed. Vier slagen zal de hand wel binnenbrengen. 
Maar op 2-hoogte moet je 8 slagen halen en is het advies dat een 
volgbod vijf slagen belooft. Enfin, niet-kwets, dus het kan net. 
 
De derde hand mist AHV, maar is vijfenhalve slag waard. Als partner 1 
van die 3 heeft, tel ik al zesenhalf. Juist daarmee zou ik bieden! 



Bridge Training 703, 27 april 2017, rob.stravers@upcmail.nl 
    11 

 

Hoe komen we in het juiste contract? 
 

Spel 2 
Gever Oost 
Kw.B. NZ 

 ♠ HV1085 
♥ 10654 
♦ 42 
♣ V10 

 

♠ A7 
♥ AB982 
♦ HB6 
♣ AH9     20 

N 
W  O 

  Z 

♠ B94 
♥ HV 
♦ AV83   13 
♣ B842 

 ♠ 632 
♥ 73 
♦ 10975 
♣ 7653 

 

West 
--- 
1♥ 
Na pas dbl-na 1♠ 
5SA 
6SA 

Noord 
--- 
Volgbod 1♠/pas 
pas 
pas 

Oost 
1♣ 
1SA/na 1♠ pas 
5♦ 
Pas 

Zuid 
pas 
pas 
pas 
pas 

Het merendeel kwam niet in slem terecht; 
het zijn bridgers met een eenvoudig systeem. 

 
Rob: 

Na oosts 1♣-opening weet west dat het gezamenlijke bezit minstens 32-
33 honneurpunten is, en dat minstens klein slem moet worden 
uitgeboden. Wat voor west nog niet bekend is, is de meest ideale 
speelsoort.  
 
Omdat in een parenwedstrijd de 10 punten extra van een SA-contract 
uiterst lucratief kunnen uitpakken (6SA C is 10 punten méér dan 6♥C), is 
mijn eerste impuls om meteen uit te pakken met 6SA… Risico is dat je 
daarmee een waterdicht 7SA-contract kunt missen. Oost kán immers 
overwaarde hebben. Dus bedwing ik op de westzetel mijn oergevoel en 
bouw rustig op met 1♥… 
 
Mijn bieding: 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♣  pas 
1♥  1♠  pas  pas 
6SA 
 
Oost belooft met zijn pas geen overwaarde en ook geen 4-kaart harten. 
De openingskracht is bekend, dus biedt west het kansrijke 6SA contract. 
 



Bridge Training 703, 27 april 2017, rob.stravers@upcmail.nl 
    12 

 

En inderdaad: we tellen twaalf vaste slagen (zelfs dertien als noord de 
fout maakt om niet met ♠H maar met een kleine schoppen uit te 
komen…). 
 

 
 
 


