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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 728 van 11 januari 2018 
 

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 kunst van het tegenspel 
Ik geef het meteen toe: elk onderdeel van ons edele bridgespel vereist een zekere 
mate van kunst om dat goed uit te voeren.  

 Het bieden – dat vooral beginners als het moeilijkste aspect zien – vereist de 
minste aanleg. Als je weet wat je met je partner hebt afgesproken, hoef je 

alleen maar naar je verdeling en kracht te kijken om de juiste biedkaartjes uit 

je box te plukken.  
 Het uitspelen is al een ander verhaal. De kaarten én de informatie van het 

bieden zijn te complex om in een soortgelijk schema als de biedafspraken vast 
te leggen. Tussen al die bomen dan de juiste aanpak vinden, is te complex om 

uit je hoofd te leren. Ondanks dat je je eigen hand en die van partner ziet. 
 Dan het tegenspel: zonder de hand van je partner te zien moet je toch 

proberen als eenheid te opereren. Hoe vaak bid je niet dat partner in een 
bepaalde kleur zal voorspelen? En hoe vaak wordt je gebed verhoord?  

 
In deze Training ga je tegenspelen. Zeker als je nog geen ervaren speler bent, weet 

je vaak niet met welke kaart je het de leider zo lastig mogelijk kunt maken. Dat is 
niet meer dan logisch. Verwacht ook niet dat je na deze Training meteen de meest 

gevreesde tegenspeler zult zijn. Wel zul je door het trainen steeds gemakkelijker 

bepaalde zwakke plekken van de leider zien.  
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Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

2*  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

  
Dummy west    Leider oost 

 H 8 6 5 4 3 

 3 2 

 2 

 H V 3 2 

  Jouw zuidhand 

 A V 9 7 

 10 9 8 

 4 3 

 A B 5 4 

 
Je kiest voor de uitkomst van 10. Partner noord legt V; leider oost wint de 

slag met A. 

 

Leider oost begint de tweede slag met het voorspelen van 10. 

Hoe ga je daarmee om? 
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Spel 1  Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 
2*  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

  

Dummy west    Leider oost 
 H 8 6 5 4 3     B 10 

 3 2 

 2 

 H V 3 2 

  Jouw zuidhand 
 A V 9 7 

 10 9 8 

 4 3 

 A B 5 4 

 

Je kiest voor de uitkomst van 10. Partner noord legt V; leider oost wint de 

slag met A. 

 
Leider oost begint de tweede slag met het voorspelen van 10. 

Hoe ga je daarmee om? 
 

Bekend is dat oost – vanwege zijn 1SA-opening – minstens een 2-kaart 
schoppen heeft.  

Ook weet je dat je met A kunt rekenen op een vaste klaverenslag. 

Dan weet je ook dat je het 4-contract down speelt als je drie 

schoppenslagen uit het vuur sleept. 
De kernvraag van dit tegenspel is dan ook: hoe moet je omgaan met de 

schoppenkleur om je te verzekeren van drie schoppenslagen? 
 

Pikant detail: het voorspelen van 10 ontkent B. Als je duikt, omdat je B 

bij je partner verwacht, reken je erop dat de leider graag aan zijn tegenspelers 

vertelt wat hij wel en niet in handen heeft. Die leiders komen in het wild zeer 

zeldzaam voor, en terecht! En als tegenspeler houd je je alleen aan deze regel 
als je verwacht dat jij en jouw partner daar meer voordeel van hebben dan de 

leider!  
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Spel 1  Tegenspel 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 
2*  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

  

Dummy west    Leider oost 
 H 8 6 5 4 3     B 10 

 3 2 

 2 

 H V 3 2 

  Jouw zuidhand 
 A V 9 7 

 10 9 8 

 4 3 

 A B 5 4 

 

Je kiest voor de uitkomst van 10. Partner noord legt V; leider oost wint de 

slag met A. 

 
Leider oost begint de tweede slag met het voorspelen van 10. 

Hoe ga je daarmee om? 
 

Laat je door 10 niet verleiden 7 bij te spelen in de hoop dat partner – zijn 

secce - B maakt. Leg V of A! 

 
Als je duikt met 7, wint 10 de slag. De leider vervolgt dan met B. Als je nu 

A speelt, zal later jouw V of 9 onder H vallen. Je maakt twee 

schoppenslagen. 

 
Leg je op 10 meteen A, dan staan drie schoppenslagen vast. Je ziet partner 

immers bekennen, waardoor je weet dat oost nog maar één schoppenkaart 
heeft. Je kunt dus veilig V naspelen. Dummy mag die slag winnen. Daarna 

hebben dummy en jij de enige schoppenkaarten. Je hoeft alleen maar te 
wachten tot dummy van armoe troef moet spelen, naar jouw 9 en 7! Je 7 

wordt nu dus altijd je derde schoppenslag. Datzelfde moois gebeurt als je V 

legt op oosts 10.  
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Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid 
1 

1  2  2  3 

4  pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 
 

Leider west     Dummy oost 
        V 7 6 

 H B 6 

 V 6 2 

 8 7 6 5 

Jouw zuidhand 

 A 9 8 

 3 2 

 A B 9 8 7 5 

 A 2 

 

Partner noord start tegen 4 met 4. 

Leider west laat dummy 2 bijspelen. Jij wint de slag met A. De leider speelt 

10 bij. 

 

Wat nu? 
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Spel 2  Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1 

1  2  2  3 

4  pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 

 
Leider west     Dummy oost 

        V 7 6 

 H B 6 

 V 6 2 

 8 7 6 5 

Jouw zuidhand 

 A 9 8 

 3 2 

 A B 9 8 7 5 

 A 2 

 
Partner noord start tegen 4 met 4. 

Leider west laat dummy 2 bijspelen. Jij wint de slag met A. De leider speelt 

10 bij. 

 
Wat nu? 

 
Je doubleerde vanwege je drie azen én de verwachting dat je 2-meebiedende 

partner toch wel één slagje zal meepikken. 
 

Het is mogelijk dat partner een singleton ruiten heeft; dan is: ruiten terug – 
getroefd de downslag.  

 
Partner kan ook H hebben; dan is ordinair A, klaveren na, goed voor 4 

gedoubleerd -1. 
 

Als je de verkeerde kans pakt, is het risico groot dat west zijn contract maakt. 

Hoe kom je achter het juiste tegenspel?  
 

En een heel ander vraagje: als jij met een aas uitkomt, kan jouw partner dan 
met zijn bijgespeelde kaart signaleren dat hij graag ziet dat je die kleur 

doorspeelt, of juist niet?  
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Spel 2  Tegenspel 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1 

1  2  2  3 

4  pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 

 
Leider west     Dummy oost 

 H 10       V 7 6 

A V 10 9 7 5 4       H B 6 

 H 10       V 6 2 

 4 3        8 7 6 5 

Jouw zuidhand 

 A 9 8 

 3 2 

 A B 9 8 7 5 

 A 2 

 
Partner noord start tegen 4 met 4. 

Leider west laat dummy 2 bijspelen. Jij wint de slag met A. De leider speelt 

10 bij. 

 
Wat nu? 

 
Speel A! Als partner aanmoedigend bijspeelt, speel je klaveren door voor de 

downslag. Seint partner het doorspelen van klaveren af, dan mag je dat zien 
als een grote wens om ruiten door te spelen. In dit spel speelt partner beslist 

aanmoedigend bij zodat hij zijn H kan maken. 

 

Stel dat je - na A - ruiten doorspeelde, dan wint de leider die slag met H, 

trekt de troeven en ruimt daarna op dummy’s V een klaverenverliezer op. 

 
En als partner wél een singleton ruiten heeft? 

 
Leider west     Dummy oost 

 H 10       V 7 6 

A V 10 9 7 5 4       H B 6 

 H 10 2       V 6 2 

 4        8 7 6 5 

Jouw zuidhand 

 A 9 8 

 3 2 

 A B 9 8 7 5 

 A 2 

 
Dan moet je (na A) wél ruiten terugspelen. 

Uitstekend dat je even met partner ‘in gesprek’ ging! Met een singleton ruiten 
zal hij op jouw A doorspelen in klaveren ‘afseinen’.  
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Spel 3 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

1SA  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Dummy west    Leider noord 

 V 3 2 

 A 3 2 

 H 7 6 

 H B 3 2 

Jouw zuidhand 
 5 4  

 B 7 6 5 

 A 9 

 A 8 7 6 5  

 
Je kiest tegen het 4-contract voor de uitkomst van A. Partner noord vraagt 

– met 8 – om ruiten door te spelen.  

 

Uiteraard is elke wens van partner voor jou een bevel, dus speel je 9 na. Die 

slag wint dummy’s H. 

 
De derde slag laat de leider 2 uit dummy voorspelen; 4 van partner, V van 

leider oost, voor jouw A. 

 

Met welke kaart open jij de dans om de 4e slag? 
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Spel 3  Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  pas 

1SA  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 

Dummy west   Leider noord 
 V 3 2 

 A 3 2 

 H 7 6 

 H B 3 2 

Jouw zuidhand 

 5 4  

 B 7 6 5 

 A 9 

 A 8 7 6 5  

 

Je kiest tegen het 4-contract voor de uitkomst van A. Partner noord vraagt 

– met 8 – om ruiten door te spelen.  

 
Uiteraard is elke wens van partner voor jou een bevel, dus speel je 9 na. Die 

slag wint dummy’s H. 

 

De derde slag laat de leider 2 uit dummy voorspelen; 4 van partner, V van 

leider oost, voor jouw A. 

 
Met welke kaart open jij de dans om de 4e slag? 

 
Weer zo’n situatie waarin je gemakkelijk kunt denken dat elke kaart goed kan 

zijn, maar ook verkeerd.  
 

Wat wéét je?  
Niet veel . Alleen dat je lieve partner graag wilde dat je na A ruiten 

doorspeelde. Dat was niet om ruiten af te troeven, dus moet dat zijn 
omdat partner minstens V klaar heeft liggen om een ruitenslag te 

maken. Dat zal partner echter wel snel moeten doen: grote kans dat de 

leider zodra hij weer aan slag is, een ruitenkaart uit zijn hand wil 
opruimen op een hoge klaveren van dummy. Waarom speelt de leider 

anders eerst klaveren in plaats van troef? 
 

Er valt dus geen tijd te verliezen: partner noord moet de volgende slag 
winnen om zijn ruitenslag te kunnen maken en daarmee het 4-contract 

naar de filistos te helpen. 
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Spel 3  Tegenspel 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  pas 

1SA  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 

  Partner noord 
 A 6 

 10 9 8 

V B 8 3 2 

 10 9 4 

Dummy west   Leider noord 

 V 3 2     H B 10 9 8 7 

 A 3 2     H V 4 

 H 7 6     10 5 4 

 H B 3 2     V 

Jouw zuidhand 

 5 4  

 B 7 6 5 

 A 9 

 A 8 7 6 5  

 
Je kiest tegen het 4-contract voor de uitkomst van A. Partner noord vraagt 

– met 8 – om ruiten door te spelen.  

 

Uiteraard is elke wens van partner voor jou een bevel, dus speel je 9 na. Die 

slag wint dummy’s H. 

 
De derde slag laat de leider 2 uit dummy voorspelen; 4 van partner, V van 

leider oost, voor jouw A. 

 

Met welke kaart open jij de dans om de 4e slag? 
 

De enige kleur met de kans dat je partner meteen aan slag komt is de 
troefkleur: schoppen! Harten- of klaverennaspel zal de leider immers in de 

dummy winnen. Partner zal nemen met A en met V het vonnis voltrekken: 

4-1!  
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Spel 5 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2  pas 

2  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Leider west    Dummy oost 

 7 6 5 3 

 B 

 A B 10 9 2 

 H 10 2 

Jouw zuidhand 

 B 4 

 9 8 3 2 

 H 8 7 6 

 V 5 4 

 
Tegen wests 3SA-contract start partner noord met 8. De leider laat 

dummy 2 bijspelen, jij legt V. West wint de slag met A. 

 

Dan speelt west V voor en laat dummy duiken. Jij wint die slag met H. 

Met welke kaart hervat je de aanval? 
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Spel 5  Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1SA  pas  2  pas 

2  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Leider west    Dummy oost 
 7 6 5 3 

 B 

 A B 10 9 2 

 H 10 2 

Jouw zuidhand 
 B 4 

 9 8 3 2 

 H 8 7 6 

 V 5 4 

Tegen wests 3SA-contract start partner noord met 8. De leider laat 

dummy 2 bijspelen, jij legt V. West wint de slag met A. 

 

Dan speelt west V voor en laat dummy duiken. Jij wint die slag met H. 

Met welke kaart hervat je de aanval? 

 
Wat weet je? 

Gebruikelijk is dat een uitkomst met een lage kaart iets moois 
belooft in die kleur en een ‘smeekbede’ is om in die kleur terug te 

spelen. 8 sluit die wens vrijwel uit. Dat zal de top van niets zijn, 

of de middenkaart van niets (MUD). Terugspelen in klaveren valt 

daarmee af. 
 

Toch moet partner punten hebben: minstens negen om precies te 
zijn. De leider mag je inschatten op 17 punten; met 15 punten had 

hij immers gepast op oosts 2SA. 

 
Ook weet je dat west maximaal drie kaarten heeft in de hoge 

kleuren. Partner noord mag je dus inschatten op minstens een 4-
kaart schoppen en een 5-kaart harten. Dat weet je dankzij wests 

antwoord op oosts 2-vraag naar een hoge 4-kaart. 

 

Wat mag je verwachten en hopen? 
De reden dat partner noord toch niet in een hoge kleur uitkwam, 

kan alles te maken hebben met een vork in die kleur, iets als: 
A V B x of: A V 10 x.  

Met zoiets blijft partner liever achter de leider zitten, hopend dat jij 
die kleur voorspeelt als je aan slag komt.  

 
En de vraag is nu: 

Met welke schoppen- of hartenkaart kun je het beste de 3e slag 
beginnen?  
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Spel 5  Tegenspel 
 

Tegen wests 3SA-contract start partner noord met 8. De leider laat 

dummy 2 bijspelen, jij legt V. West wint de slag met A. 

 
Dan speelt west V voor en laat dummy duiken. Jij wint die slag met H. 

Met welke kaart hervat je de aanval? 
 

Kies voor B (beslist NIET 4)! Partner moet die vork namelijk in 

schoppen hebben om achter elkaar vier slagen te kunnen maken. Met 

dezelfde vork in harten, kan hij nooit achter elkaar vier hartenslagen 

oppakken als west zo slim is in de hand laag bij te spelen! 

 Partner noord 

 A V 10 9 

 V B 7 6 4 

 3 

 8 7 6 

 

Leider west a  

 H 8 2   

 A H 5   

V 5 4 

 A B 9 3 

 Dummy oost 

 7 6 5 3 

 10 

 A B 10 9 2 

 H 10 2 

 Jouw zuidhand 
 B 4 

 9 8 3 2 

 H 8 7 6 

 V 5 4 

 

Als west jouw B duikt, speel je 4. Partner noord maakt geruisloos vier 

schoppenslagen. En dat doet partner ook als west wél meteen H legt. 

 

Met dezelfde vork in harten kan partner nooit achter elkaar vier 

hartenslagen maken. Leider west duikt. Noord kan de slag winnen met 
V en dan ook nog A pakken, maar dan … valt het doek voor NZ! 

 Partner noord 
 V 10 9 8 

 A V 10 3 2 

 3 

 8 7 6 

 

Leider west a   
 A H 2   

 H 5 4    

V 5 4 

 A B 9 3 

 Dummy oost 
 7 6 5 3 

 B 

 A B 10 9 2 

 H 10 2 

 Jouw zuidhand 

 B 4 

 9 8 7 6 

 H 8 7 6 

 V 5 4 
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Lezers Mailen 
Bridge: te veelzijdig voor absolute grenzen 

Ik heb een vraag over de Muiderberg.  

In hoeverre mag je afwijken van de standaardverdeling (5 kaart hoog met 4+ 
laag) en van de standaard puntenrange (6-10 punten)? 

 
Mijn uitleg over de Muiderberg is ook altijd: "Geen opening". 

Mag een "slechte" 11 punter geopend worden als Muiderberg? 
Mag een slechte 6 krt hoog en 4 kaart laag en 9 punten geopend worden als 

Muiderberg? 
Geldt dit ook voor de Multi? (slechte 7-kaart of slechte 11 punter)? 

Wat moet hierover op de systeemkaart staan? 

 
 Rob: 

Van mij hoef je de vlag van de Zwakke Twee niet te strijken als de 
openaar een zeer zwakke hoge 7-kaart in de aanbieding heeft, of een 

zeer sterke 5-kaart! Van de afgesproken lengte mag je afwijken, mits die 
afwijking zichtbaar ergens door wordt gecompenseerd. Is er van 

compensatie geen sprake, dan moet ik ervan uitgaan dat deze spelers 
vaker afwijken waardoor hun uitleg niet klopt. 

Ik ga natuurlijk geen statistiek bijhouden van het aantal afwijkingen per 
jaar per paar. Verklaringen bij een afwijking zónder compensatie als: ‘Ik 

wijk niet vaker af dan eenmaal per twee maanden’, komen bij mij niet 

door de controle. 
 

Daarom hoeft een onderbouwde afwijking van mij niet op de 
systeemkaart.  

 
Op de systeemkaart kun je volstaan met: 

6-kaart bij Zwakke Twee en Multi, en 5-kaart bij Muiderberg als je alleen 
afwijkt met zichtbare compensatie. Volsta niet met Zwakke Twee als je 

ook zónder compensatie met een 5-kaart of 7-kaart voor die opening 
kiest. Want dan moet de uitleg zijn: minstens een 5-kaart of minstens 

een 6-kaart. 
 

Noem het evenmin Muiderberg als je ook met een redelijke 6-kaart 
harten of schoppen 2/ opent. Datzelfde geldt voor minstens een 4-

kaart laag. Een lage 3-kaart sta ik evenmin toe. Want waarom nú wel en 

al die andere keren niet? 
 

De absolute grens van onbedoeld 

Zou je mij bij gelegenheid een toelichting kunnen sturen naar aanleiding van 

Artikel 25? 
Wanneer mag een bieding wel of niet worden gewijzigd? 

Wat is de grens? 
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Rob:  
De (nieuwe) spelregels noemen als voorwaarde voor een niet bedoelde 

bieding (artikel 25A): een spreekfout en een mechanische fout. 
 

Carolien, Siger, Ron en ik hebben met elkaar bepaald dat een 
mechanische fout uitsluitend kan slaan op het pakken van een ander 

biedkaartje dan dat de speler op dat moment wíl pakken.  

Een mechanische fout is daarom alleen mogelijk als beide kaartjes dicht 
bij elkaar zitten. Bij twijfel laat de arbiter de speler voordoen hoe hij in 

één beweging het bedoelde kaartje wilde pakken en ongewild het andere 
kaartje uit de box kwam. 

 
Voor de goede orde: dit betekent niet dat je een 2-bod altijd mag 

corrigeren in 2 omdat die kaartjes aan elkaar grenzen! Als je na 

partners 1SA-opening Jacoby wilt doen, maar – verblind door je 

schoppenkleur - 2 neerlegt, wilde je op het kritieke moment 2 bieden. 

Dat is dan bedoeld en mag je dan NIET corrigeren! 

 
En áls wél sprake is van een mechanische fout (of spreekfout), mag je 

die corrigeren zolang je partner na die fout geen bieding deed.  
 

Als partner na een onbedoelde pas niet meer aan de beurt komt, geldt 
als grens: het openleggen van de uitkomstkaart. 

 

Pikant detail:  
Het maakt niet uit op welke wijze de vergisser achter zijn fout 

komt. Dat kan het alert en de uitleg zijn van partner, maar ook een 
opmerking van de barkeeper die even meekijkt … 

 
1 of 4? 

Ik had in handen:  A H x x x x x 

 A H x 

 - 

 x x x 

De gever voor mij opent met 1. Wat doe je dan? 

Ik knalde 4. Een nul: er zat slechts 3 in. Dom of pech? 

 

Rob: 

Met dit soort handen bepaalt alleen het resultaat of je actie de juiste was 

. 
 

Met een achtkaart houd ik mij – meestal – ook niet in . 
 

Met deze hand kun je ook een doublet geven en – na een passieve 
reactie van je partner – je schoppenkleur noemen. Dat belooft een zeer 

sterke hand waarop partner al met weinig de manche mag uitbieden. Met 
niets: liever geen manche . 


