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Bridge Service, voor gewone bridgers 

 Bridge Training 774 van 14 februari 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 

 

Even terug naar de basis 
 

In deze Training geen modern gedoe. We stampen alleen maar een paar 
basisregels aan! 

 
Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  1   H 8 7 6 5 

pas  1SA  pas  ??   H 7 6 5 

         9 8 

         8 7 

Welk biedkaartje leg je in je tweede beurt? 

 

 
Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  pas   6 5 4 3 

Doublet 2  pas  ??   5 4 3 

 4 3 2 

 10 9 8 

Welk biedkaartje leg je in je tweede beurt? 

 
Op de volgende pagina geef ik mijn twee biedingen prijs. 
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Mijn twee biedkaartjes 

Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  1   H 8 7 6 5 

pas  1SA  pas  ??   H 7 6 5 

         9 8 

         8 7 

Welk biedkaartje leg je in je tweede beurt? 

 
2! Dit bod sluit nog steeds een minimum van zes punten niet uit. Je zoekt 

naar ‘contractverbetering’. Met twee hoge 4-kaarten had je eerst je laagste 4-
kaart geboden (). Je 2-bod meldt daardoor naast een 4+kaart harten dat 

je minstens 5+kaart schoppen hebt!  

 
Met 15-16 punten zit noord na jouw 1-bod in een uiterst lastig parket. Dat is 

te zwak om naar 2SA te springen, want daarmee zou hij 18-19 punten 
beloven. En een krachtbod als 2 (reverse) of een sprong naar 3, belooft 

gemakkelijk te veel  van het goede. Noords 1SA-rebid sluit 16 punten dus 
niet uit. 

 
Met een 4-kaart harten mee, mág noord met minimale openingskracht 

(12-14) passen. Met 15-16 punten kan noord de manche niet uitsluiten; dan 
vraagt hij jou – met 3 - om met 8-9 punten 4 uit te bieden.  

 
Met een 3-kaart schoppen biedt noord met 12-14 punten 2; met 15-16 mág 

hij met 3 partner uitnodigen om met 8-9 punten 4 te bieden.  

 

Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  pas   6 5 4 3 

Doublet 2  pas  ??   5 4 3 

 4 3 2 

 10 9 8 

Welk biedkaartje leg je in je tweede beurt? 

 
2! Noord 2-rebid belooft minstens een 5-kaart ruiten. Met twee 4-kaarten 

was noord (waarschijnlijk) met 1 begonnen. Jouw voorkeur gaat dan uit 

naar een ruitencontract. Ondanks je nulpunter meld je die voorkeur. 

 
 

Spel 3 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1  pas  3SA  pas   H V 

 6SA  pas  pas  pas   5 4 3 

 A 6 5 4 

 6 5 4 3 

 

Wat had je als zuid kunnen doen en met welke kaart kom je uit tegen oosts 
6SA-contract? 
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Spel 3  Mijn uitkomst 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  3SA  pas   H V 

6SA  pas  pas  pas   5 4 3 

 A 6 5 4 

 6 5 4 3 

 

Wat had je als zuid kunnen doen en met welke kaart kom je uit tegen oosts 
6SA-contract? 

 

Je had 6SA beslist van een strafdoublet mogen voorzien. 
H is de aangewezen uitkomstkaart. Als je aan slag komt met A incasseer je 

V als downslag. West opende 1; grote kans dat OW van de ruitenkleur 

moeten leven. Dat maakt de kans super klein dat zuid zonder de ruitenkleur 

12 slagen kan neerleggen.  
 

 
Spel 4 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
     1  pas   A 4 3 2 

1SA  pas  3  pas   8 7 6 

4  pas  pas  pas   H B 5 4 

pas  pas       A 8 

 

Met welke uitkomstkaart val je oosts 4-contract aan? 
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Spel 4  Mijn uitkomst 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  pas   A 4 3 2 

1SA  pas  3  pas   8 7 6 

4  pas  pas  pas   H B 5 4 

pas  pas       A 8 

 

Met welke uitkomstkaart val je oosts 4-contract aan? 

 

Start met troef, met harten dus! 
 

Belangrijke vuistregel: als de openaar in zijn tweede kleur speelt, is 

dummy vaak kort in zijn eerste. Met een groter aftroefgevaar in dummy. Met 
troefstart geef je zeer waarschijnlijk geen slag weg. Dat kun je niet zeggen 

van een start in een van de drie bijkleuren. 
 

 
Spel 5 

Na jouw 2SA-opening – en partners 3SA-bod – start west met 10. 

 

 4 3 2 

 B 2 

 A 6 4 3 2 

 B 6 5 

  
 A H 5 

 V 4 3 

 H V 7 5 

 A V 2 

 

Hoe probeer je dit 3SA-contract te maken? 
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Spel 5  Mijn speelplan 

 

Na jouw 2SA-opening – en partners 3SA-bod – start west met 10. 

 

 4 3 2 

 B 2 

 A 6 4 3 2 

 B 6 5 

 A 10 9 8 7                           H 6 5 

 A H 5 

 V 4 3 

 H V 7 5 

 A V 2 

 

Hoe probeer je dit 3SA-contract te maken? 

 
In dit spel zitten twee angels. 

 Wie braaf honneur op honneur (B) legt, is al down voordat hij aan slag 

komt. Oost wint met H en speelt harten terug, waarbij je alleen mag 

kiezen of je V in de tweede of in de derde slag offert. OW maken achter 

elkaar vijf hartenslagen. 

 En wie na HV met 5 oversteekt naar dummy’s A, stapt daarmee in de 

verkeerde trein: de volgende ruitenslag gaat naar zuid, en dummy’s vijfde 

vrije ruiten ligt erbij en kijkt ernaar … 
Een prachtig spel dat bewijst dat je eigenlijk nooit op je automatische piloot 

kunt spelen. 
  

Spel 6 
Het bieden gaat als volgt: Zuid  Noord 

1  4 

pas 

 H V B 10 

 V B 2 

 A B 4 

 10 9 8 

  
 A 9 8 7 6 

 10 3 

 H 10 2 

 H V B 

 
West komt uit met 6. Oost wint met A en speelt 4 terug, voor jouw H.   

 
Hoe was je dit 4-varkentje? 

 
Ik geef op de volgende pagina een overpeinzing. 
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Spel 6  Overpeinzing 

 

Het bieden gaat als volgt: Zuid  Noord 
1  4 

pas 
 H V B 10 

 V B 2 

 A B 4 

 10 9 8 

  
 A 9 8 7 6 

 10 3 

 H 10 2 

 H V B 

 
West komt uit met 6. Oost wint met A en speelt 4 terug, voor jouw H.   

 
Hoe was je dit 4-varkentje? 

 

Je telt vier dreigende verliezers: twee in de hartenkleur, één in ruiten en één 
in klaveren. Dat is in ieder geval één te veel als je je contract wilt maken. 

 
De klaverenslag ben je al kwijt; de drie dreigende verliezers in de rode 

kleuren reduceer je graag naar twee. Dat kan met een geslaagde snit op V. 

Maar aan de gewone bridgetafel heeft dat slechts een slagingskans van 50%. 

En in Trainingen als deze zit V beslist verkeerd, hoe je ook snijdt . 

 

En waarom zit V verkeerd? Omdat er ook een speelwijze is met een 

slagingskans van 100% op slechts twee rode verliezers. 

 
De enige hint die ik je aanreik is: zalig zijn de gevenden! 
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Spel 6  mijn speelplan 

 

Het bieden gaat als volgt: Zuid  Noord 
1  4 

pas 
 H V B 10 

 V B 2 

 A B 4 

 10 9 8 

  
 A 9 8 7 6 

 10 3 

 H 10 2 

 H V B 

 
West komt uit met 6. Oost wint met A en speelt 4 terug, voor jouw H.   

 
Hoe was je dit 4-varkentje? 

 

Na H haal je de troeven op van OW en speel je … harten. Gun OW hun twee 

hartenslagen. De derde hartenslag is beslist voor jou. En als je op die derde 

hartenslag in zuid een ruitje de deur uit doet, verlies je beslist geen 
ruitenslag! 
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Lezers Mailen 
 
Bijbod van 2: 4- of 5-kaart? 

Ik heb de Powerpoint-presentatie van de docenten (NBC) die ik gebruik om 

les te geven in het systeem “standaard hoog”. 
Dit geef ik aan een groep van 12 beginners (2 jaar) die nog steeds het 

systeem Acol spelen. 
Onze club is geen lid van de bond en ik krijg alle medewerking van de bond. 

(ik ben wel lid omdat ik ook bij een andere club speel, die wel lid van de bond 
is). 

In de PP-presentatie is de volgende sheet opgenomen: 
 

 
 

In uw les 6 ev. staat dat je met 10+ punten en een 4-kaart op 2-hoogte mag 

bieden. 
Hierin zit een verschil met de lesstof van Berry. 

Zelf ben ik van mening dat na bijv. 1♠ met 10+ punten en 4-krt ♥ als 

antwoord 2♥ geboden mag worden. Partner kan nl ook een 4-kaart hebben. 

 
Wat moet ik aanhouden om de cursisten te leren? 

Geldt dit ook voor de lage kleuren? (Daar heb ik meer moeite mee: ik speel 

liever 2 of 3SA als er voldoende dekking is). 
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Rob: 

Het bijbod van 2 belooft ‘automatisch’ een 5-kaart als je: 

- met een 3-kaart schoppen de openingskleur van je partner steunt; 

- je met minstens twee 4-kaarten de laagste kleur het eerst biedt. 

Met maximaal twee schoppen en een 4-kaart harten houd je immers 
minimaal zeven kaarten over in de lage kleuren; dus heb je naast de 4-

kaart harten minstens één lage 4-kaart. 
 

En áls je die dan biedt, biedt de openaar in zijn tweede beurt zijn 
eventuele 4-kaart harten, waarna de hartenfit ook is gevonden. 

 

Wel bijzonder dat je jouw systeem ‘nog steeds’ Acol noemt. Want de 
essentie van Acol is … openen met 4-kaart hoog … 

 
 

Wat als? 

In de tweede biedronde biedt mijn partner 2.  

Als de volgende speler al een paskaartje heeft neergelegd, zegt partner 
pardoes ‘Chips, dat had 2 moeten zijn.’  

De tegenstander kijkt mij aan en doet de suggestie om de arbiter erbij te 

halen. Nu spelen wij in de laagste klasse en zowel de tegenstander als wij 
hebben deze periode geen kans op promotie, dus zo ernstig is het allemaal 

niet. Ik heb de tegenstander het voorstel gedaan om niet verder te bieden en 
de bieding op 2 te laten staan. Dit is geaccepteerd.  

 
Wat was er gebeurd als er wel een arbiter was ingeschakeld? Wat staat er in 

zijn handboek soldaat over deze vergissing? 

 

Rob: 
Mijn eerste tegenvraag is: Waarom wil je dat wel achteraf weten en niet 

direct? Dan weet je zeker dat deze vergissing geheel volgens de 

spelregels was behandeld. In de meeste gevallen betekent dat een 
oplossing die in de eerste plaats schade voorkomt en/of herstelt.  

 
De arbiter heeft de schone – en vaak onmogelijke – taak om vast te 

stellen of jouw partner op het moment van bieden ook echt 2 wilde 

bieden, en dus zelf duidelijk verrast is dat hij opeens het 2-kaartje ziet 

liggen. 
 

Is de arbiter daarvan overtuigd, en deed jij daarna nog geen bieding, 
dan moet hij je partner zijn bieding laten corrigeren. Uiteraard heeft 

jouw rechtertegenstander dan ook het recht om iets anders te bieden 
dan zijn reeds neergelegde pas. De informatie van de dan ingetrokken 

pas is voor jou en jouw partner dan volstrekt verboden kost. 
 

Stel even dat jouw rechtertegenstander zijn pas intrekt en 3 biedt. 

Dan weet je dat zijn hand hoogstwaarschijnlijk harten tegen heeft en 

daarom eerst paste. Die informatie mag alleen je linkertegenstander 

gebruiken. 
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Suggestief? 

Wij zijn druk aan het bieden en de tegenpartij begint de biedkaartjes op te 
pakken en op te ruimen nadat er tweemaal is gepast. De bieding staat nog op 

een laag niveau. Ik zie mijn partner nog aandachtig turen en verzinnen. Ik 
vraag partner: Wil jij nog wat bieden? De tegenpartij reageert onmiddellijk en 

stelt, dat ik dit niet mag vragen omdat dit suggestief is. 
Hoe had ik dit dan wel moeten oplossen? 

 

Rob: 
Dit zijn van die vragen waarbij ik denk: waarom flikken ze zo’n kunstje 

niet tegen mij?!  
 Om te beginnen is het onbeleefd om de biedkaarten op te ruimen als 

je niet kunt uitsluiten dat je tafelgenoten die nog even willen zien om 
het hele biedverloop in zich op te nemen en/of om vragen te stellen. 

 De kaarten opruimen terwijl het bieden nog in volle gang is, is 
natuurlijk helemaal van de zotte.  

 Het is dan niet uitgesloten dat je partner automatisch meedoet met 
het opruimen. Als jij dan aan je partner vraagt of hij misschien nog 

wil bieden, zou je haast denken aan kwade opzet, als de opruimploeg 
jouw vraag dan kwalificeert als suggestief. 

 
De oplossing is uiterst eenvoudig, Je nodigt de arbiter uit. Niet om rot 

te doen, alleen maar uit leergierigheid. Want natuurlijk wil je weten of 

je partner zijn toetje nog mag eten als de ober de tafel al begint op te 
ruimen.  

Zijn ze nou helemaal belazerd! 


