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Bridge Service, voor gewone bridgers 

 Bridge Training 772 van 31 januari 2019 

 
Redactie: 

Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, 
Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 
Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl 

 
Met (grote) dank aan de tegenstanders … 

 
 

Alhoewel het woord tegenstanders het ergste doet vermoeden, kun je verrassend 
vaak je voordeel doen met de informatie die je tegenstanders geheel spontaan 

verschaffen. In deze Training richten we onze blik op het goede in de mens, dus 
ook op het goede van onze tegenstanders. 

 
 

Spel 1 

 West  Noord Oost  Zuid 
 3  doublet pas  4 

pas  pas  pas 
 

 A 5 4 3 

 H 6 

 H V 10 7 

 H 6 5 

  
 H B 10 9  

 10 4 3 

 B 6 

A V B 10  

 

West start met V tegen jouw 4-contract. 

 

Hoe probeer je dit contract in je net te krijgen? 
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Spel 1  Overpeinzing 

  

West  Noord Oost  Zuid 
3  doublet pas  4 

pas  pas  pas 
 

 A 5 4 3 

 H 6 

 H V 10 7 

 H 6 5 

  
 H B 10 9  

 10 4 3 

 B 6 

A V B 10  

 

West start met V tegen jouw 4-contract. 

 

Hoe probeer je dit contract in je net te krijgen? 

 
Dankzij het bieden én de uitkomst mag je west niet meer zien als een 

tegenspeler. Want wat vertelt deze ‘medespeler’? 
1. Dat hij zeer waarschijnlijk een 7-kaart harten heeft. 

2. Dat hij A mist; omdat een beetje redelijke speler tegen een troefcontract 

nooit onder zijn aas uitkomt. 

 
Wat zegt dat over het hartenbezit van oost? 

 
Tot zover mijn – en jouw – overpeinzing … 
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Spel 1  Aanpak 

  

West  Noord Oost  Zuid 
3  doublet pas  4 

pas  pas  pas 
 

 A 5 4 3 

 H 6 

 H V 10 7 

 H 6 5 

  
 H B 10 9  

 10 4 3 

 B 6 

A V B 10  

 

West start met V tegen jouw 4-contract. 

 

Hoe probeer je dit contract in je net te krijgen? 

 
Ook in dit spel zitten dertien harten. Jij beheert er vijf, west meldde er zeven 

met zijn 3-opening, dus heeft oost er één. En als je dan ook weet welke 

harten west in ieder geval niet zal hebben, laat je dummy met een gerust 

hart duiken! En doe alvast een stap naar achteren, omdat vanuit het oosten 
hartenaas naar beneden zal ploffen! 

 
Je verliest één schoppenslag, één ruitenslag en één hartenslag. Alleen als 

west een aas heeft en aan slag komt voordat jij de troeven hebt opgehaald, 
dreigt er een hartenaftroever. Dat tegenspel zullen ze echter wel nog even 

moeten vinden.  
 

 

Spel 2 
 A 3 2 

 H B 9 7 5 

 A B 

 4 3 2 

  
 H B 4 

 A V 10 8 6 

 3 2 

 A H V 

 
Jij bent leider in 6. Na jouw 1-opening bood west 2; daarna pasten OW. 

 
West bestormt je vesting met H. 

 
Hoe betuig je je dank aan wests medewerking? 
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Spel 2  Overpeinzing 

 

 A 3 2 

 H B 9 7 5 

 A B 

 4 3 2 

  
 H B 4 

 A V 10 8 6 

 3 2 

 A H V 

 

Jij bent leider in 6. Na jouw 1-opening bood west 2; daarna pasten OW. 

 

West bestormt je vesting met H. 

 

Hoe betuig je je dank aan wests medewerking? 

 
West vertelt zijn partner met zijn H-uitkomst dat hij ook V heeft. En 

gelukkig is dat informatie waarmee jij eveneens je voordeel kunt doen. Maar 
hoe, denk je misschien. 

 
Je telt slechts twee dreigende verliezers: een ruitenslag en een slag in 

schoppen als de snit op V mislukt. 

 

Als west met schoppen was uitgekomen, heerlijk naar jouw HB4 toe, verlies 

je geen schoppenslag en was je contract al meteen veilig. 

 
In deze wetenschap kan de oplossing van jouw probleem zitten: west aan 

slag brengen op een moment dat hij alleen maar schoppen kan inspelen … 
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Spel 2  Aanpak 

 

 A 3 2 

 H B 9 7 5 

 A B 

 4 3 2 

  
 H B 4 

 A V 10 8 6 

 3 2 

 A H V 

 

Jij bent leider in 6. Na jouw 1-opening bood west 2; daarna pasten OW. 

West bestormt je vesting met H. 

Hoe betuig je je dank voor wests medewerking? 

 
Win de uitkomst met A, haal de troeven van OW op, win de drie 

klaverenslagen en speel dan: B. 

 

West mag zijn ruitenfeestje vieren, en het is verstandig dat hij dat doet, want 
daarna moet hij:  

- óf schoppen spelen naar jouw schoppenvork; 
- óf een kleur spelen waarvan je in noord én zuid geen kaart hebt, dan troef 

je met de ene hand en ruim je een schopje op uit de andere hand. 
 

Natuurlijk ga je west niet echt bedanken; hoogstens toon je begrip voor de 
bijzonder vervelende situatie waarin hij zich bevond. 

 
West mag zich afvragen hoe nuttig het kan zijn om geheel volgens afspraak 

met zijn ruitenheer uit te komen tegen een slemcontract. Kleine kans dat zijn 
partner aan slag komt, dus een groot risico dat alleen de leider daar zijn 

voordeel mee kan doen. Merk op dat het in ieder geval voor jou een stuk 

onduidelijker en lastiger wordt als west zou uitkomen met V! 

 

Spel 3 
 A 3 2 

 4 3 2 

 A 5 4 

 V 10 3 2 

  
  H 5 4 

 H V B 10 

 H 10 9 

 A H B 

 
Je speelt 6SA; west start met V. Hoe vat je deze koe bij de 

hoorns/horens/hoornen? 
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Spel 3  Overpeinzing 

 

 A 3 2 

 4 3 2 

 A 5 4 

 V 10 3 2 

   
 H 5 4 

 H V B 10 

 H 10 9 

 A H B 

 

Je speelt 6SA; west start met V. Hoe vat je deze koe bij de 

hoorns/horens/hoornen? 

 

Je telt acht vaste slagen: AH, AH en AHVB. 

Zodra je aan slag bent speel je harten, die kleur is immers goed voor drie 

extra slagen. Maar dan heb je er nog steeds niet genoeg. Een schoppenslag is 
niet te ontwikkelen; het zal van de ruiten moeten komen. 

 
Wie V heeft weet je dankzij de uitkomst. Je hoeft nu alleen maar uit te 

vinden waar B zit, dan geef je immers geen ruitenslag af en ben je binnen. 

 

De kernvraag is dus: waar zit B en hoe speel je de ruiten om die te vangen? 
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Spel 3  Aanpak 

 

 A 3 2 

 4 3 2 

 A 5 4 

 V 10 3 2 

  
 H 5 4 

 H V B 10 

 H 10 9 

 A H B 

 

Je speelt 6SA; west start met V. Hoe vat je deze koe bij de 

hoorns/horens/hoornen? 

 

Voor de taalliefhebbers: ‘hoorns’ en ‘hoornen’ zijn goed, en volgens Onze Taal 
mag ‘horens’ ook .  

 
De uitkomst met een honneur belooft in de regel het aangrenzende lagere 

plaatje. Je mag west daarom inschatten op B. 

 

Met die kennis moet je de uitkomst winnen in de zuidhand: met H dus. 

 

Nu eerst harten aanvallen, voor je broodnodige drie hartenslagen, en pas 
daarna speel je vanuit de hand 10 voor en snij je op B. 

 
Leerpunt van dit spel is dat je absoluut niet van VBx(x) moet uitkomen als 

je partner geen enkele interesse toonde in die kleur. Daarmee neem je heel 
veel risico dat je V én B gaat inleveren. Met VB9 is dat risico kleiner, 

omdat het dan alleen fout kan gaan als 10 áchter je 9 zit. Met 10 bij 

partner of de leider geef je geen slag weg.  

 

 
Wat nu als oost toch B blijkt te hebben? En oost na de uitkomst op jouw 

vraag antwoordde: ‘De uitkomst van V belooft de boer.’ 

 

Dan geef je twee complimenten!  
 De eerste voor wests mooie misleidende uitkomst. 

 En oost voor zijn correcte antwoord! Oost mag immers op geen enkele 
wijze aan zijn partner laten merken dat hij B in handen heeft. 

Een antwoord als: ‘Normaal belooft dat de boer, maar ik heb nu op dit 
punt toch wel enige twijfel.’ Of: ‘Ik zou het heel fijn vinden als ik pas na dit 

spel antwoord hoef te geven.’ 
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Reactie van Kees Tammens op spel 2 van de vorige Training 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  pas  1SA   10 

pas  2  pas  ??   A 9 

 B 10 9 8 7 

 V 9 8 7 6 

Wel biedkaartje pak je in je tweede beurt? 

 
Ik adviseerde 3, met de toevoeging dat door de prachtige verdeling 

zelfs 4zeker niet verkeerd is. 

 

Kees Tammens: 

Een interessant thema: deze zuidhand is werkelijk supersonisch sterk 
tegenover een rode kleuren biedende noord. Een belangrijk aspect (dit is 

geen wet van Meden en Perzen) is het feit dat OW stil zijn, hetgeen een 
driekaart schoppen in noord waarschijnlijk maakt; en derhalve een singleton 

klaveren. 
 

3 bied je met:  H 9 2  

 7  

 V B 9 7  

 H 10 8 5 2  

Zonder H of H pas je op 2 

 

2 is de manier om een meer dan interessante verhoging naar 3 aan te 

geven:  

5-kaart ruiten mee, met voor een ruitencontract een 

bovenmatig interessante hand (binnen de 6-9 pnt. van het 
eerdere 1SA-bijbod). 

 
Ik kan me zelfs voorstellen dat je met de beschreven zuidhand 4 biedt; 

noord zou een 6-kaart harten met een 4-kaart ruiten kunnen hebben, met 4 

als mogelijk eindcontract. 

 

Rob: 
Helemaal waar, Kees. Wordt dat 2-bod niet het ‘onmogelijke bod’ genoemd? 

Met 1SA ontkent zuid immers een 4-kaart schoppen, dan kan zuid in zijn 
tweede beurt niet opeens tóch een 4-kaart schoppen hebben. 

 
Kees: 

Inderdaad. Als je de hoge kleur hebt ontkend, kun je dat als truc gebruiken. 
'Onmogelijk' zou ik het niet noemen, uit gevaar van vergissing met de 

onmogelijke 2SA-volgbod. Verzin maar een andere naam: Onbestaanbaar? Of 
is dat vreemd, omdat je wel een bestaand bod doet? 

 
Rob: 

Dan dopen we dit 2-bod op 24 januari, te Amsterdam, tot ‘Toverbod’! 
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Lezers Mailen 
 
Doublet wel of niet alerteerplichtig? 

Ik bridge op twee clubs; de ene club is wat sterker dan de ander. De minder 
sterke club is geen lid van de Bridgebond doch hanteert wel zo veel mogelijk 

de algemene spelregels.  
De discussie gaat op beide clubs over het feit of een dbl nu wel of niet 

gealerteerd dient te worden.  

 
Op de club die niet zo sterk is, komt de volgende bieding voor:  

 
    (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
   1 A  1  DoubletA 

 pas  2  pas  2 

 pas  pas  pas 

 
A staat voor Alert 

 
Mijn partner, west, komt uit met schoppen en dummy noord laat een 3-kaart 

ruiten zien, een 4-kaart harten en nog wat schoppen en klaveren. 
 

Ik (oost) stel aan zuid de vraag waarom noord 2 biedt met een 3-kaartje 

ruiten. Zuid antwoordde, dat ik de vraag verkeerd stelde: ik had naar de alert 

van het doublet moeten vragen.  

  
Ik had niets aan noord gevraagd, omdat ik van mening ben dat een doublet 

niet gealerteerd dient te worden. Er volgde een welles-nietes-discussie, wat 
tot niets leidde, maar dat bij mij toch een onbehagelijk gevoel achterlaat. Ik 

vond, en vind nog steeds dat het biedverloop niet klopt.  
 

Achteraf bleken beide NZ beiden een 4-kaart harten te hebben. Lang verhaal, 
maar het gaat erom of doublet nu wel of niet gealerteerd mag worden.  

Wel kwam duidelijk naar voren dat het doublet op schoppen een 5-kaart 
ruiten inhield.  

Ook de arbiter op de andere club beweert dat wel degelijk een dbl gealerteerd 
dient te worden; als voorbeeld haalde hij het negatief doublet aan. 

 
Graag jouw gerespecteerde mening over het wel of niet alerteren van een 

doublet. 
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Rob: 

Volgens de Alerteerregeling worden doubletten NIET gealerteerd, 
maar … geldt ook voor doublet de Hoofdregel van dezelfde regeling. 

 

Dat betekent dat noord het doublet van zuid moet alerteren als hij kan 
vermoeden dat OW een andere boodschap verwachten dan dat NZ 

hebben afgesproken.  
 

Gangbaar is dat in de gegeven biedsituatie het doublet minstens een 4-
kaart harten belooft. Als zuid met zijn doublet een 5-kaart ruiten 

aangeeft, kan noord er vergif op innemen dat OW iets anders 
verwachten. Dus moet hij dit doublet wel degelijk alerteren. 

 
Wat mij vooral bevreemdt, is de welles-nietes-discussie. Dat de 

inzichten verschillend zijn, is niet zo gek. Door de combinatie van orders 
(een doublet niet alerteren) en de tegenorders (wél alerteren als …) is 

dat risico aanwezig. Maar zodra je vaststelt dat je elkaar niet 
inhoudelijk kunt overtuigen, nodig je toch in weldadige harmonie een 

arbiter uit?! 

 
Ron: 

Ik kan er het volgende aan toevoegen: 
Tijdens het bieden of spelen mag je, als je aan de beurt bent, altijd 

vragen naar de betekenis van een bieding. Dus als jij aan zuid vraagt 
waarom noord op een driekaartje ruiten biedt, zal het antwoord iets 

moeten zijn als: "Omdat ik met mijn doublet een vijfkaart ruiten 
aangeef", en zeker niet een antwoord zoals zuid dat gaf. In feite weigert 

zuid uitleg te geven en als jij toch wilt weten waarom, dan nodig je 
gewoon de arbiter uit om van hem te horen hoe het hoort. 

 
 

Wel of niet sterk? 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  doublet pas 

2  pas  4  pas 

pas  pas 

 
Omdat mijn partner (west) met 2 reverse bood, en dus extra kracht 

beloofde, bood ik met mijn 8 punten de manche uit. Die ging kansloos 
down, omdat mijn partner slechts 12 punten had. Hoe leg ik hem uit 

dat hij met 12 punten niet reverse mag bieden?  

 
Rob: 

Ik denk dat ik jóú iets moet uitleggen. Gebruikelijk is dat een doublet 
na het schoppenvolgbod van oost minstens een 4-kaart harten belooft 

met minstens zes punten. West mag daarop dus niet passen. West doet 
niets anders dan jouw kleur steunen zoals hij ook had gedaan als je 

zonder oosts tussenbod 1 had geboden. 
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De maximum puntengrens van openaars rebid in kleur onder 

openingskleur zónder sprong 

 A 3 

 H 8 

 B 8 5 4 3 

 A H V 3 

  
 H V 7 4 

 A B 6 3 

 A H 7 2 

 10 

 

Onder passen van OW bieden Noord en ik: 
Noord Zuid (ik) 

1  1 

2  3SA 

pas 
 

V valt onder AH; ik maak alle slagen. 

Dit spel speelde ik tijdens ‘De ladder van Berry’.  

Berry bood met deze noordhand in zijn tweede beurt 2. 

Hoe sterk mag dat 2-rebid zijn? 

 

Rob: 
Zuid belooft met zijn bijbod van 1minstens 6 punten. Noord moet met 

méér dan ‘gewone’ openingskracht óf reverse bieden (een nieuwe kleur 
voorbij de grens van 2 in zijn openingskleur), of een lagere nieuwe 

kleur met een sprong.  
 

Vraag is nu: hoe sterk kan de openingshand zijn voor een verantwoorde 
sprong naar 3? 15, 16, 17? Bedenk dat zelfs met 17 punten het 

gezamenlijke bezit slechts 23 punten kan zijn.  
Daarom wordt pas gesprongen met 18-19 punten. 

 

Noords 2-bod sluit dus 16-17 punten niet uit. 

 

Zuid kan al met 12-13 punten 3SA uitbieden. Vraag is nu: wie moet een 
slemonderzoek starten? 

 
Jullie hebben de pech dat je allebei op de grens van het maximum 

zitten. 
 

Een mooie vraag voor de meester zelf! 
 

Berry: 
Ik sluit me aan bij de analyse van Rob: voor een sprong naar 3 zijn 

18-19 punten nodig. Het biedniveau is daarmee zodanig hoog 
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opgeschroefd dat je niet meer vrijblijvend naar een fit kan zoeken: 

zonder fit ben je al ongeveer gedwongen om in 3SA aan te leggen.  
2 heeft daarom een wijde range van 12-17 punten. In dat perspectief 

is het verstandig om als zuid 3SA te bieden met circa 12-15 punten. 

Met sterkere handen is het gebruikelijk om eerst de 4e kleur te 
gebruiken om te kijken of je nog wat extra informatie bij partner kunt 

lospeuteren. Op dit spel zou dat tot het volgende biedverloop leiden: 
  

Noord Zuid 
1  1 

2  2 

3SA  4 

4  4SA  

5  6/6SA 

  
Via de sprong naar 3SA toont noord een hartendekking + overwaarde, 

circa 15-17 punten. Zuid weet nu dat de gezamenlijke kracht in de 
slemzone zit, zeker met ruiten troef. Hij biedt nu 4 en stelt daarmee 

de troefkleur vast. 4 is een controlebieding en 4SA azen vragen. Als 

NZ RKC Blackwood spelen, toont het 5-antwoord 2 azen zonder 

troefvrouw. Zuid weet nu dat ruitenvrouw ontbreekt en groot slem dus 
krap is. Hij kan nu in 6 of 6SA aanleggen.  

  
 

 


