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Effe rustig beginnen
Het nieuwe jaar is nog geen honderd uur oud. Dan gaan we er toch zeker niet
meteen vol tegenaan?!
We beginnen met het spel van de Poll. Medio december legde ik dit spel aan alle
ontvangers van de Bridge Training voor met de vraag welke kleur je het eerst wilde
aanspelen. Dat heb ik geweten: als alle antwoorden wit gekleurd zouden zijn, had
ik een volslagen witte Kerst gehad!

Spel 1









Het spel van de Poll
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Je speelt 4 West start met V. Hoe probeer je je contract te maken?
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Overpeinzing
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Je speelt 4 West start met V. Hoe probeer je je contract te maken?
Natuurlijk vond je geheel op eigen kracht de vier verliezers:
Eén in schoppen, één in harten, één in ruiten en één in klaveren.
In ruiten dreig je de laagste zuidelijke ruitenkaart te verliezen en in de andere
drie kleuren het aas.
De azen zul je hun feestje moeten gunnen, maar in de ruitenkleur wil je toch
graag een verliezer voorkomen.
In beide handen is de ruitenkleur even lang: een ruiten aftroeven kun je dus
vergeten. Blijft over: een ruitenverliezer opruimen. Dat is alleen mogelijk als
je een andere bijkleur hebt waarvan de lengte wél ongelijk is in noord en
zuid.
Tot zover deze ingelaste uitzending.
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Speelplan
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Je speelt 4 West start met V. Hoe probeer je je contract te maken?
Nadat het stof van de ruim 200 ontvangen antwoorden was opgetrokken,
kwam de volgende grafiek in beeld:

De eerst gespeelde kleur na ruitenaas:
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Een grote voorkeur voor schoppen. En inderdaad kan alleen de schoppenkleur
de reddende engel zijn. Na de eerste twee schoppenslagen, waarvan OW
beslist één slag zullen winnen met A, kun jij op B een ruiten opruimen in
dummy. Dan kun je wél de derde ruitenslag troeven, en geef je dus géén
ruitenslag af.
Maar … wat schrijft Ate Nieuwenhuis bij zijn antwoord?
Zuid gaat, ook als hij in de tweede slag schoppen speelt, onherroepelijk
vier slagen verliezen (de tegenstanders winnen de slag en spelen
meteen weer ruiten, die zuid moet nemen; hij wint vervolgens een
schoppenslag in dummy, maar heeft geen rentree naar de hand om op
schoppenboer dummy’s ruitenverliezer te lozen). Maar … omdat (zuid)
veertien kaarten heeft, maakt hij toch tien slagen, dus 4C!
Prettige feestdagen
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En Ate heeft helemaal gelijk, want:
 In de oorspronkelijke opgave had zuid V als veertiende kaart. En als OW
de eerste schoppenslag winnen en ruiten terugspelen, is dummy aan slag,
en kan zuid niet aan slag komen zonder eerst van slag te gaan. En als OW
aan slag komen pakken ze beslist hun ruitenslag op.
 Dan heeft zuid inderdaad de veertiende kaart nodig om – naast drie
verliesslagen – toch tien slagen te kunnen noteren.
Wat nu?
HV
9876
432
6543






B32
H V B 10 5 4
AH5
H

We moeten vaststellen dat 4 inderdaad down kan. Zoals zoveel mooie
contracten. Maar … dan moeten OW geen fout maken. En áls je na A
meteen 2 naar H speelt, geef je OW wel de meeste kans om het verkeerd
te doen.
Om te beginnen zouden ze A een keer kunnen ophouden.
Dan ben je al meteen uit de problemen. Je speelt simpelweg 3 naar
V. Die slag zullen OW beslist pakken, maar dan is het voor hen te laat.
Ruiten terug is voor jouw H, waarna B de weg vrijmaakt voor
dummy’s laatste ruiten.
Ook als OW de eerste schoppenslag winnen en ruiten naspelen, zijn er nog
kansen op succes.
Je speelt dan 3 naar V en klaveren na. Als oost A heeft, moet hij
die wel meteen leggen; doet hij dat niet, dan maak je 4 zelfs met een
overslag .
Ook met de kennis van nu/Ate is – na A – schoppen na (speelwijze a) het
kansrijkst voor eeuwige roem.
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Spel 2
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H65
H
12 kaarten!

Je speelt 4.
West start met 8.
Hoe probeer je dit contract te maken?
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Spel 2 Overpeinzing
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A543
Je speelt 4.





A V 10
H V B 10 5 4
H65
H

West start met 8.
Hoe probeer je dit contract te maken?

Geheel in de lijn van een rustige start denk ik in deze overpeinzingsronde met
je mee.
Je speelt een troefcontract, dus zoek je eerst naar mogelijke verliesslagen.
Vooral voor minder ervaren spelers is dat veel gemakkelijker gezegd dan
gedaan, want waar moet je beginnen?
Stap 1
Zoek naar de verliesslagen vanuit de grilligste hand; dat is meestal de
hand met de meeste troeven. De zuidhand dus. En dat doe je per kleur.
 De zuidhand heeft AV10. Als er in noord drie kleine schoppen
zouden liggen, dreigen er twee verliesslagen in schoppen. Maar
dummy’s hoge schoppen vullen de gaten uitstekend op. Er is dus
geen dreigende verliesslag in schoppen.
 Je mist A. Dat is méér dan een ‘dreigende’ verliesslag: die kun je
beslist tellen als een zékere verliesslag .
 Dat ziet er beroerder uit: je dreigt drie slagen in ruiten te verliezen.
 OW beschikken niet over A. Vanuit de zuidhand gezien hoef je in
klaveren geen verliezer te vrezen.
Stap 2
Je weet welke verliezers dreigen; in stap 2 zoek je naar listen en lagen
om zoveel mogelijk verliezers te voorkomen. Verliezers kun je vaak
voorkomen door aan één kant af te troeven. Maar als die kleur in beide
handen even lang is, gaat die aftroefvlieger niet op. Dan kan een
andere bijkleur – die wél ongelijk is in beide handen – redding brengen.
Op de laatste kaart(en) van die kleur kun je dan je verliezer(s) bij het
afval zetten. Soms kun je een verliezer voorkomen door te snijden in
die kleur – zoals in dit spel 2 naar H spelen, in de hoop dat oost A
heeft …
Het nadeel van snijden is echter het risico van mislukking; dat gebeurt
als het betreffende plaatje, in dit geval A, bij de verkeerde tegenspeler
(west) zit. Welke kansen zie jij op het voorkomen/wegwerken van
verliezers?
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Spel 2 Speelplan
HB
9876
4 3 2
A543
Je speelt 4.





A V 10
H V B 10 5 4
H65
H

West start met 8.
Hoe probeer je dit contract te maken?

Je wint de eerste slag, zelfs als je die niet zou willen winnen .
Het gevaar is duidelijk: als je drie slagen verliest in ruiten, gaat je contract
kopje onder, omdat je ook een slag afgeeft aan A.
Voordat OW weer aan slag komen, moet jij in de hand of in dummy een
ruitenkaart hebben opgeruimd. Want met slechts twee ruiten in noord of in
zuid, kun je geen drie ruitenslagen meer verliezen. Dat is het grote voordeel
van een troefcontract.
De tweede slag speel je daarom absoluut geen harten. Want als oost die slag
wint, en met V vervolgt, gaat alles mis als west jouw H opwacht met A!
Je hebt twee ongelijke bijkleuren: schoppen en klaveren. Daar kun je een
ruiten op kwijt. Oost en west hebben samen evenveel schoppen als klaveren.
Toch lijkt klaveren de veiligste kleur, want waarom komt west met schoppen
uit? Misschien heeft hij een doubleton en hoopt hij op een schoppenaftroever.
Win de uitkomst met A; speel H; dan schoppen naar H; A en 5 weg!
Daarna kun je veilig troef () spelen. Wees zuinig op 5. Daarmee kun je
later naar noord oversteken om een kleine ruiten te spelen naar H. Met A
bij oost is dat goed voor een overslag; je geeft dan maar één ruitenslag af!
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Spel 3
Op deze rustige januaridag benoem ik je tot lid van een SA-contracttribunaal.
Aan jou de eer om een oordeel te vellen over de volgende vier leiders. Deze
taak is overigens geen reden voor kapsones, want volgens de filosofie wordt
juist niet oordelen beschouwd als de hoogste vorm van wijsheid …





32
B2
A H V B 10 9 8
32






AB4
V43
7
H V B 10 9 8

Zuid is leider in een 3SA-contract.
West opent de speeldans met de uitkomst van H. De vier leiders gaan daar
als volgt mee om.


Leider A wint de uitkomst met A en draait meteen alle ruiten af.



Leider B wint eveneens de uitkomst met A en speelt dan 8 voor, met
het voornemen om direct daarna alle ruiten af te draaien als OW 8
duiken.



Leider C duikt; waarna west de tweede slag begint met 10. Leider C laat
dummy 2 leggen.



Leider D duikt de uitkomst ook; de door west nagespeelde 10 laat hij
door dummy overnemen met B.

Welke leider krijgt van jou het certificaat: ‘SA-uitspeelgigant’?
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Spel 3 Overpeinzing
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V43
7
H V B 10 9 8

Zuid is leider in een 3SA-contract.
West opent de speeldans met de uitkomst van H. De vier leiders gaan daar
als volgt mee om.


Leider A wint de uitkomst met A en draait meteen alle ruiten af.



Leider B wint eveneens de uitkomst met A en speelt dan 8 voor, met
het voornemen om direct daarna alle ruiten af te draaien als OW 8
duiken.



Leider C duikt; waarna west de tweede slag begint met 10. Leider C laat
dummy 2 leggen.



Leider D duikt de uitkomst ook; de door west nagespeelde 10 laat hij
door dummy overnemen met B.

Als rechtgeaard lid van het examentribunaal sta je alleen vragen toe die
geheel in de lijn liggen van de leer, en geheel vrij zijn van een dubbele bodem
of valstrikken. De kandidaten hoeven slechts de twee basisstappen te zetten
(vaste slagen tellen en zoeken naar kansen op extra slagen) om het juiste
speelplan te vinden. Met A en de zeven ruitenslagen zitten al acht slagen in
de pocket. De leider heeft dus slechts één slag nodig om zijn contract veilig te
stellen.
Niet onbelangrijk is het voordeel dat je vooraf met je commissieleden allerlei
tegenzitsels kunt bedenken waartegen de leiders zich zouden moeten
wapenen, zoals de verdeling van de gegeven OW-handen. De leider die
daarmee zijn contract wint, krijgt een certificaat waarop ook jouw
handtekening breeduit is uitgeschreven.
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Spel 3 de winnende leider
32
B2
 A H V B 10 9 8
32
 H V 10 9 8 7
65
 H 10 9 8
A765
6
5432
54
A76
AB4
V43
7
 H V B 10 9 8 West start tegen jou 3SA met H.


Leider A wint de uitkomst met A en draait meteen alle ruiten af.



Leider B wint eveneens de uitkomst met A en speelt dan 8 voor, met
het voornemen om direct daarna alle ruiten af te draaien als OW 8
duiken.



Leider C duikt; waarna west de tweede slag begint met 10. Leider C laat
dummy 2 leggen.



Leider D duikt de uitkomst ook; de door west nagespeelde 10 laat hij
door dummy overnemen met B.

De schoppenstart schept het eerste dilemma: duiken of dekken. Als je
meteen A legt (Leider A en B), heb je je eerste slag binnen. Daar kun je de
zeven ruitenslagen aan toevoegen. Maar dan? Oost komt met A of A aan
slag en speelt zijn zuinig bewaarde laatste schoppenkaart voor. West kwam
uit met H, dat belooft de aangrenzende lagere honneur: V. Dat maakt B
kansloos; west maakt de resterende slagen in schoppen: 3SA-1.
Leider B riskeert zelfs 3SA-4; dat gebeurt als oost meteen A zet en
schoppen terugspeelt. Maar met A bij west schept Leider B wel een redelijk
kansje op 3SA C. Grote kans dat west met A in handen verwacht dat partner
oost wel een lagere klaverenkaart zal hebben die over 8 heen kan.
Leider C en D duiken de uitkomst, en terecht! Als west schoppen vervolgt,
maak je B en ben je binnen. Voor Leider D is tweemaal duiken kennelijk te
veel; hij laat dummy braaf honneur op honneur spelen, en dat is dodelijk!
Oost wint de slag met A en speelt harten terug. OW winnen vier
hartenslagen en A. Leider C maakt het OW het moeilijkst: door dummy te
laten duiken, kunnen OW geen harten terugspelen zonder de leider een
hartenslag te gunnen. Als oost schoppen naspeelt, leg je A. B is immers
kansloos. Dan draai je de ruitenoptocht af, gevolgd door klaveren. Als oost
geen schoppen meer heeft en wel A, heb je nog steeds een maakkans.
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Lezers Mailen
Nadeel door biedfout?
Op onze bridgeavond gisteren ging het biedverloop als volgt.
West

Noord

(ik)
Oost

pas
pas
pas

1
Stop 3
5

pas
pas
doublet

Zuid
1 
2 
Stop 4

Mijn oosthand
Bxxxx
A
xxx
Axxx

Ik denk als oost: een bijzonder biedverloop. Omdat noord eerst schoppen
bood was mijn interpretatie van de hand van noord: minstens een 5-kaart
schoppen met 4-kaart harten. Omdat zuid springt in de schoppen schat ik
zuid op een 3-kaart schoppen.
Ik weet dat mijn partner niet met troef uit zal komen, ze kan geen schoppen
hebben, door de acht schoppen van NZ en mijn vijf schoppen. Dus verwacht
ik een schoppenaftroever bij partner nadat ik met een van mijn azen aan slag
ben gekomen. Kortom een mooi doublet mijnerzijds.
Tot mijn grote verbazing komt mijn partner uit met een kleine schoppen.
Blijkt een biedmisverstand van onze tegenstanders te zijn geweest, waarbij
noord slechts een 4-kaart schoppen had.
Andere tafels scoren allen 3SA +2. 5 zou dus een 0 zijn geweest, maar door
mijn doublet 100%.
Arbiter gaf mij geen gelijk dat ik me benadeeld voelde. Wat is jouw mening
hierover?
Rob:

Het kan zeer vervelend voelen als zo’n mooi doordacht doublet een
regelrechte nul oplevert vanwege een biedfout door een tegenstander.
Je geeft alleen jouw oosthand, waarvoor dank. Interessanter vind ik de
hand van zuid. Want als zuid met een 3-kaart schoppen bood,
verwachtte zuid eveneens een 5-kaart schoppen bij zijn partner. Dat
zou een bewijs kunnen zijn van noords biedfout. En dan rest jou niets
anders dan je verlies te nemen en je tegenstanders te feliciteren met
het mooie resultaat van deze biedvergissing.
Ik neem daarbij wel aan dat tijdens het bieden geen van beide spelers
enige verbazing liet merken over de biedactie van zijn partner.
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Als een te vroeg gepakte kaart weer is teruggestoken?
Ik ben leider in een SA-contract en ik ben in zuid aan slag.
Dummy’s en mijn kaarten na de eerste negen slagen:
32
A 2
AV
VB
Ik moet nog drie slagen winnen om mijn contract te maken.
Direct nadat ik V voorspeel, pakt mijn rechtertegenstander een kaart uit zijn
waaier en houdt die klaar om bij te spelen.
Nadat mijn linkertegenstander 8 bijspeelde, en ik dummy V liet leggen,
steekt oost de gereedgehouden kaart terug in zijn waaier en speelt H bij.
Ik voelde mij misleid door de gereedgehouden kaart en nodigde de arbiter
uit.
Als deze vraagt of hij inderdaad zijn kaart verwisselde, antwoordt oost dat hij
hartenheer inderdaad te vroeg had gepakt, daarom weer terugstak en pas
bijspeelde nadat de leider 2 aanduidde.
De arbiter gaf toe dat inderdaad niet kan worden bewezen of oost de kaart
inderdaad verwisselde, dat we moeten uitgaan van elkaars eerlijkheid en dat
daarom H mag worden bijgespeeld.
Ik heb daar echter toch een heel vervelend gevoel over. Wat vind jij?
Rob:

Alleen maar fijn dat oost het erover eens is dat hij te vroeg zijn
hartenheer klaar hield om bij te spelen. Ook ik ga ervan uit dat wij
mensen van oorsprong uitzonderlijk positief ingestelde wezens zijn.
Geheel in die lijn geloof ik oost dat hij inderdaad al meteen H wilde
bijspelen en neem ik net zo enthousiast aan dat oost beslist geen
voordeel wil hebben van het te snel pakken van die bij te spelen kaart.
Het zal oost daarom beslist een goed gevoel geven om in deze slag een
lagere hartenkaart bij te spelen.
En als oost alleen maar H-sec heeft, en west de overige harten?
Dan mag leider zuid van mij 2 verwisselen voor A! Om ook daarmee
de goede naam van oost volledig te beschermen. Want natuurlijk pakte
oost niet alvast een kaart om daarmee te suggereren dat het voor hem
niet uitmaakte of de leider wel of niet zou snijden.
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HOM én KUIT?
Op mijn club de volgende bieding van de opposanten:
12+kaart
1

1
1 …….

wordt gealerteerd. Uitleg: kan 4e kleur zijn,
maar sluit ook echte schoppen niet uit.
Wedstrijdleider uitgenodigd. Deze beweert dat
dit inderdaad tweeërlei uitgelegd kan worden.
Mijn vraag: hoe kan nu een bod op twee
manieren worden uitgelegd? Want volgens mij is
het:
- of echt, of:
- 4e kleur.

Ik hoor graag jullie uitleg.
Rob:
Je kunt inderdaad meer betekenissen verpakken in één bod. Sprekend
voorbeeld is de Multi-2-opening: openaar kan een super zwakke hand
hebben met een hoge 6-kaart, of loeisterk, met een nog onbekende
verdeling.
Ik proef een zekere verontwaardiging over de gecreëerde
onduidelijkheid. Wellicht dat je daardoor niet op het idee kwam om te
vragen hoe de 1-bieder in zijn volgende beurt aangeeft dat het
inderdaad, of juist niet, gaat om de vierde kleur. Het antwoord moet
beslist jouw raadsel oplossen.
Ik zie (op grond van de uitleg) het 1-bod in ieder geval als forcing
voor minimaal één ronde.
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