Nr. 805 van 19 september 2019
Voor ‘gewone’ bridgers
Bied- en speeltechniek
Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan
elke ‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten,
behandelen we in de Bridge Training
In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBBRekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op
het bord liggen van de betreffende functionarissen
Alle reeds verschenen nummers staan op:
www.bridgeservice.nl
Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Ron Jedema,
Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers
(eindredactie)

Effe Snel

Hoe speel je de
schoppen aan
met een zo
groot
mogelijke
kans op drie
slagen?

Jouw zuidhand. Met niemand kwetsbaar en oost
gever, opent oost met: Stop, 3.
Voor welke bieding kies jij?
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Effe Snel, de antwoorden
Hoe speel je de schoppen aan met een zo groot mogelijke kans op
drie slagen?
Met de ontbrekende zes schoppen 3-3 maakt het niet uit hoe je
speelt. Dan win je altijd drie schoppenslagen: AH én noords vierde
schoppen.
Bij een andere verdeling hoef je er niet op te rekenen dat noords
vierde schoppen goed is voor een slag. Je zult dan je techniek in de
strijd moeten gooien.
Wat je in ieder geval NIET moet doen is: B voorspelen en
snijden op V! Want met deze aanpak staat één ding vast: B zal
nooit een slag winnen. West zal beslist V leggen op jouw boer
(honneur op honneur) en als west V niet heeft, zal oost zich graag
van die taak kwijten.
En het is juist B die voor de derde slag moet zorgen.
Begin met het spelen van A; V zal maar sec zitten! Die kans is weliswaar zeer
klein, maar je levert er niets voor in. Daarvoor moeten de schoppen 5-1 zitten, en
die kans is 14½ %. En áls ze 5-1 zitten, is de kans dat V bij de 5-kaart zit vijf
keer groter dan dat ‘ze’ die ene secce kaart is. Maar omdat niets zo vervelend is als
een tegenstander die na het winnen van een slag met de vrouw opmerkt: ‘Ik ben
blij dat je niet eerst het aas sloeg want ik had V kaal’, neem je geen enkel risico.
Want let maar op, als een speler een kaal plaatje maakt, moet dat altijd even
worden ingewreven, en dan ook nog meestal met een extra onaangenaam
klinkende stem .
Als V niet onder A valt, heb je een dilemma: ook H slaan óf 2 naar B spelen.
Vx
xx

AH32

xxxx
Vxxx

B54
Met V x bij oost is ook H slaan succesvol en verlies je B aan V als je 2 naar
B speelt.
Maar met V x x x bij oost gaat B juist de pottenbak in als je ook H slaat. B zit
daarna dan kaal bij zuid en is daarmee een gemakkelijke prooi voor oosts V.
Omdat de kans twee keer zo groot is dat V bij de vierkaart zit, is het kansrijker
om – na A en 4 – 2 naar B te spelen. Oost kan dan niet voorkomen dat B de
eer opstrijkt van jouw extra schoppenslag!
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Jouw zuidhand

Met niemand kwetsbaar opent jouw rechtertegenstander met 3Voor welke
bieding kies jij?
Pas!!!
Natuurlijk kost dat veel zelfbeheersing (dit advies schrijven kost mij dan ook veel
meer moeite dan dat in de praktijk brengen …), vooral omdat je waarschijnlijk 3
al op je tong had liggen. Maar nu oost de bieddans opende met 3, is het
verstandiger om met deze zwakke hand in je eerste beurt te passen.
Je kunt namelijk beter met je partner afspreken dat een volgbod na een
preëmptieve opening minstens openingskracht belooft met een 5+kaart in de
geboden kleur. Dan weet partner of hij met leuke hartensteun en kracht mee
verantwoord 4 kan bieden, of een slemonderzoek kan starten. De openaar belooft
immers een zwak spel en je hebt nog geen idee hoe de kracht verder verdeeld zit.
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Hogekleurenfit
Met het BBS-boekje ‘Hogekleurenfit’ van Bep Vriend bestaat de reeks Bridge Bond
Specials uit 24 boekjes.
Wat schotelt Bep je voor?

In ‘Ten geleide’ kondigt Bep aan dat ze met een fit in de hoge kleuren nagaat wat
daarin te bereiken valt én bemoeilijkt ze het tegenspel door zo weinig mogelijk
informatie uit te wisselen. Want tegenstanders luisteren mee en bieden ook zelf
graag een mooi contract uit. Of plaatsen je met een uitneembod voor een lastig
dilemma: zelf spelen of doubleren?
Daarbij geeft Bep de primeur aan de uitvinding van haar echtgenoot Anton, met het
hoofdstuk: ‘Methode Maas’.
Bep sluit dit boekje af met twee veel voorkomende situaties:
- Hoe voorkom je een manche in een 4-3-fit?
- Hoe steun je je partner na een volgbod van de tegenpartij?
Zoveel onderwerpen in een boekje met zo weinig pagina’s sluit wollig taalgebruik
per definitie uit. Bep schrijft lekker helder en concreet en geeft daarbovenop 18
oefenspellen op de laatste pagina’s.
Het liefst publiceer ik de tekst van het volledige boekje, maar dat doe ik niet. Want
dan staat meteen vast dat ik geen boekjes meer mag promoten . Terwijl ik leuke
boekjes juist heel graag in de schijnwerpers plaats!
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Geruststellend voor de minder ervaren bridgers:
De hoofdstukken t/m Splinters vormen een geheel. Na partners 1/-opening
kun je daarmee uitstekend uit de voeten. Met de hoofdstukken erna, van
Methode Maas t/m Steunen na een volgbod, kun je je systeem uitbreiden,
maar noodzakelijk is dat niet.
Als minder ervaren speler kun je die informatie wel zonder enige druk
ontspannen lezen, zodat je een beeld krijgt van wat verder mogelijk is. Ook
prettig als tegenstanders dat toepassen, omdat je hun biedingen dan begrijpt.
Methode Maas
In de voorgaande hoofdstukken wordt al aangeraden om na partners 1/opening met een zwakke hand én minstens vier kaarten in de openingskleur
preëmptief naar 3- of 4/ te springen.
Het grote voordeel daarvan is dat de openaar geen enkele informatie geeft
over zijn verdeling; die kan vrij gelijkmatig zijn (5-3-3-2), maar ook grillig
met een tweede kleur. Door de directe sprong geeft openaar die informatie
niet prijs, wat het tegenspelen lastiger maakt. Met troefsteun en meer kracht,
minstens 10 punten, biedt de partner van de openaar 2SA, 3SA of 4/.
Methode Maas is uitgebreider dan de reeds bestaande SA-antwoorden die
troefsteun beloven.
Antwoordschema Methode Maas
1/ - 2SA
Een driekaart of een vierkaart fit in partners kleur met:
 een inviterende hand (10-11 punten) of
 12-14 punten zonder singleton of
 een splinter (singleton) met 10-11 punten
1/ - 3SA
Een vierkaart fit met een 4333-verdeling en 13-15 punten.
Dus per se een 4333-verdeling!
Dit is een goede hand maar zonder aftroefwaarde en
zonder een vierkaart in een andere kleur. Zo’n hand is
minder sterk dan dat hij er op het eerste gezicht uitziet.
1/ - 4/
Splinter met 12-14 punten. Een singleton in de geboden
kleur (dit geldt ook voor het biedverloop 1-3).
Uit de vele voorbeelden pluk ik er (met veel moeite) drie. Inderdaad met veel
moeite, omdat álle voorbeelden het vermelden méér dan waard zijn!
West
1

Oost
?

Oost 1
82
HB2
A963
 V 10 5 2

Oost 2
 A B 10 8
HB62
9
AB85

Oost 3
H8
HB72
HB9
AV86

Op de volgende pagina geeft Bep haar biedingen.
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Bep:
West
1

Oost
?

Oost 1
82
HB2
A963
 V 10 5 2

Oost 2
 A B 10 8
HB62
9
AB85

Oost 3
H8
HB72
HB9
AV86

Oost 1
Bied 2SA
Een inviterende hand voor 4. In 2SA-Maas is een driekaart steun in harten
voldoende om 2SA te bieden.
Oost 2
Bied 4
Met 14 punten en een singleton ruiten is deze hand te sterk voor een 2SAantwoord. Een 2SA-bod is qua kracht gelimiteerd. Bied met deze hand een
directe 4-splinter. Met 4 geeft oost een vierkaart fit in harten aan met 1214 punten en een singleton ruiten.
Oost 3
Bied 2
Met 17 punten is oost te sterk om 2SA te antwoorden. Bied 2 en wacht de
ontwikkelingen af.
Rob:
Ik geef het toe, deze informatie is onvoldoende om Methode Maas te gaan
spelen. Denk alleen al aan het verder bieden na 1/-2SA.
Maar … als deze korte schets schreeuwt om meer, is de weg daarnaartoe
gelukkig gemakkelijk.
Ga naar: https://www.bridgeshop.nl/bridge-bond-specials-bbs.
Binnen een week heb je

Hogekleurenfit

in handen. De prijs: € 9,25.

Lezers Mailen
Als er geen wedstrijdleider is …
West
1
2 …

Noord
pas

Oost
1

(ik)
Zuid
pas

West twijfelt en wil zijn 2-bod wijzigen.
Wij zeggen: gelegd is gelegd.
4

pas
pas

2
pas

pas
pas

Mijn vraag: mag de opponent die 2 terugnemen en veranderen? Mij zeggen
ze steeds: ‘Gelegd is gelegd’???
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Rob:
Zodra een biedkaartje loskomt van de biedbox, mag dat niet meer
terug! In ieder geval niet zonder toestemming van de arbiter. En de
arbiter zal alleen een correctie toestaan als die speler geen moment de
bieding wilde doen die hij heeft gedaan. Maar dan denken we vooral
aan een grijpfout. Zo'n 'grijpfout' mag worden gecorrigeerd zolang de
partner daarna nog geen bieding deed.
Maar ... jouw opponent twijfelde, dat bewijst voor mij dat er geen
sprake is van een aanvankelijk onbedoelde bieding, dus kan er ook
geen sprake zijn van een correctie!
Vragensteller:
Goed om te weten dat gepakt is gepakt, hebben ze mij ook eens
verteld.
Hij die 1 opende was sterk, en moest eigenlijk 3 bieden, maar legt 2.
Zijn partner vond dat hij dit zou mogen corrigeren voordat hij bood!
Dan zouden heel veel biedingen veranderd kunnen worden en blijft men
bezig.
Rob:

En een algemeen advies: als tegenstanders bepaalde rechten
verkondigen, is het een goede gewoonte om ook de arbiter te laten
meegenieten/profiteren van die wijsheid!

Vragensteller:
Er is op die club geen arbiter, is ook niet aangesloten bij de NBB.
Rob:

Als een club niet beschikt over een arbiter, zijn de spelers geheel op
zichzelf aangewezen. Om te voorkomen dat in die situaties het recht
geldt van de sterkste … kan de ArbitreerWijzer App een uitstekend
hulpmiddel zijn.
Daarin zijn alle spelregels opgenomen én kun je veel voorkomende
overtredingen stapsgewijs rechtzetten. De ArbitreerWijzer is gratis,
maar in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor de arbiter.
Deze door de BridgeBond uitgebrachte app is gebaseerd op
het handige boekje ‘ArbitreerWijzer’. De overzichtelijke
stroomschema’s zijn in de app interactief en maken het
gemakkelijk om voor bijvoorbeeld ‘verzakingen’ of ‘bod
voor de beurt’ de juiste spelregeltoepassing te vinden.
De app kan door iedereen gebruikt worden, maar is
bedoeld ter ondersteuning van de wedstrijdleider en is
zeker geen vervanging voor de (club-)wedstrijdleider.
De ArbitreerWijzer app kan gratis worden gedownload voor telefoons en
tablets die met Android of IOS (Apple) werken.
https://www.bridge.nl/kennisbank/arbitreerwijzer-app/

Bridge Training 805, 19 september 2019, robstravers@xs4all.nl
7

Azen vragen met 4, altijd alerteerplichtig?
Ik kreeg op de club een discussie met een lid over de volgende vraag.
Ik had namelijk tegen iemand anders op haar vraag, of je azenvragen
met 4 wel of niet moest alerteren, gezegd dat dat in de regel niet hoefde,
tenzij dat in de eerste biedronde gebeurt, gerekend vanaf het openingsbod.
Het lid dat mij daarover aanschoot, was dat niet met mij eens omdat 4 geen
klaveren betekende. Mijn repliek daarop:
‘Azen vragen dmv 4SA betekent evenmin een SA-verdeling.’
Ik kan in de Alerteerregeling niet lezen dat azenvragen dmv de Gerberconventie zonder meer alerteerplichtig is. Het valt m.i. onder het grootste
recht van elke bridger t.w. het vraagrecht.
Graag wil ik jouw mening horen.
Rob:

We zijn het erover eens dat 4 niets zegt over de klaveren en daardoor
alerteerplichtig is. En datzelfde geldt voor 4SA als dat iets anders is dan
een uitnodiging om SA te spelen.
De alerteerplicht geldt voor alle conventionele biedingen op alle
niveaus in de eerste biedronde. En de eerste biedronde begint
inderdaad met het openingsbod.
West
pas
pas

Noord
pas
4

Oost
pas

Zuid
1 

Als 4 iets anders betekent dan interesse in de klaverenkleur, is 4
alerteerplichtig.
West
1 
4

Noord
pas

Oost
3

Zuid
pas

Zelfs als wests 4-bod iets anders betekent dan lengte klaveren, geldt
een absoluut alerteerverbod!
De reden: de kans is groot dat de alerterende partij meer voordeel
heeft van het alerteren dan de tegenstanders.
Siger:
Eens met het alerteerverbod na de eerste biedronde.
Echter, veel spelers denken bij een 4-bod vaak aan een splinter en
zijn niet verdacht op een Gerber.
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Ik zou aanbevelen om het te pre-alerteren, dus voor aanvang van de
ronde aan de tegenstanders te vertellen dat 4 azenvragen betekent.
De vragensteller vindt dat men hier zou moeten vragen naar de
betekenis.
Ja, dat kan altijd, maar dat houdt ook een risico in.
Stel dat jouw linkertegenstander 4 biedt, er is geen systeemkaart en
geen alert. Jij wilt graag weten wat het betekent. Maar nu heb je in
klaveren AV10xx in de hand.
Jij vraagt naar de betekenis en later komt partner in klaveren uit
(terecht of niet, dat is een andere kwestie).
Nu kun er ook voor kiezen niets te vragen om geen Ongeoorloofde
informatie te veroorzaken.
Tja, wat te doen? Dat kan allemaal voorkomen worden door een prealert.
Wel of niet gespeeld?
De leider bedenkt zich en stopt de uit de hand getrokken kaart weer terug in
z’n hand.
De tegenpartij heeft de kaart gezien verlangt dat de kaart wordt gespeeld.
Klopt dat?
Rob:
Het verlangen van de tegenpartij dat die kaart wordt gespeeld, zal wel
kloppen; wie ben ik om dat tegen te spreken? 
Voor een tegenspeler geldt het kunnen zien van de beeldzijde
alleen als speelgrens als dat een kaart is van zijn partner.
De speelgrens van de leider is een heel andere. Dan geldt die kaart pas
als gespeeld als deze met de zichtbare beeldzijde de tafel
(nagenoeg) raakt.
Alleen de beeldzijde kunnen zien, is dus niet voldoende, de kaart moet
de tafel raken. Bijna raken is al voldoende. Dat geldt uiteraard niet als
de leider een kaart uit zijn handen laat vallen, het moet duidelijk gaan
om een kaart die hij overweegt te spelen.
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Spelregelvraagstuk
Vraag van vorige week met het antwoord
Zuid speelt een 4-contract en claimt na de eerste tien slagen, met
dummy aan slag, zonder toelichting de laatste slagen.
Dummy noord
987
6
654
76
Leider zuid
 10 9
V
Op de opmerking van west dat hij dat nog niet zo zeker weet, stelt
leider zuid voor om ter controle even verder te spelen. Hij troeft de
vrije ruiten van dummy voor, haalt zuids 6 op en wint ook de
laatste slag.
West heeft de indruk dat door zijn twijfel de leider dummy’s vrije
ruiten voortroefde, en vraagt arbitrage.
Mag de arbiter het behaalde resultaat na het doorspelen nog
aanpassen?
Antwoord
Nee, het doorspelen plaatst de arbiter altijd buitenspel.
Nee, omdat west akkoord ging met het doorspelen, mag
de arbiter het resultaat niet meer veranderen.
Ja, de arbiter staat alleen buitenspel als de nietclaimende partij voorstelt om verder te spelen en alle
spelers daarmee akkoord gaan.
Ja, als de arbiter meent dat de claimer gebruik maakte
van wests twijfel, mag hij ingrijpen.

Punten
-5
-5
7
3

Spelregelvraagstuk 4
West gever / Allen kwetsbaar
West
Noord
Oost
3
doublet
pas
4
… pas
pas

Zuid
3
4

West vraagt arbitrage, omdat zuid 4 bood na noords duidelijke en
onbetwiste denkpauze. Welke gedachten/acties kunnen ook van jou zijn?
a. Je bekijkt de hand van zuid om vast te stellen of je het 4-bod moet
annuleren.
b. 4 kan inderdaad zijn geboden met hulp van noords denkpauze.
c. Een pas in plaats van 4 zou evenmin OI-gebruik uitsluiten.
d. Zonder zuids hand te bekijken laat je het bieden vervolgen.
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