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Van theorie naar praktijk?
Goedemiddag, Rob,
Allereerst wil ik je complimenteren met de duidelijke cursussen. In één woord
perfect. ik gebruik ze regelmatig. Ook om beginnende bridgers te begeleiden.
Ik ben zelf ook nog geen prof. Waar ikzelf en met mij anderen veel moeite
mee hebben, is: de theorie toepassen in de praktijk.
Hoe lees ik de kaarten, hoe signaleer ik, hoe vang ik een signaal op, met
welke kaart kom ik uit?
In theorie ligt het toch anders dan als je je echte kaarten ziet aan de echte
kaarttafel in een echte clubwedstrijd.
Bestaat er niet een uittreksel waarin al dit soort zaken duidelijk in schema
staan?
Met vriendelijke groet,
Peter van den Boogaard
Deze mooie vraag ontving ik terwijl ik met Monica Vuister volop werkte aan de
vorige Training, over de andere manier van denken.
Dus nodigde ik ook Peter uit samen met mij deze Training in elkaar te draaien.
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Van theorie naar praktijk
Door Peter van den Boogaard en Rob Stravers

Het zal mij niet verbazen als binnen honderd jaar de mens meteen na zijn
geboorte een soort memorychip krijgt ingebracht met alle wereldtalen,
rekenkundige formules én dus ook met alle actuele bridgewetten.
Het lichaam, met alle bekende ziektes en gebreken, is dan overbodig. Alle
hersenen met bijbehorende chips dobberen dan in een of ander groot meer,
waarin we eindeloos lang mens met elkaar kunnen zijn, dus ook bridgen, en –
dankzij het ingevoerde digitale uittreksel – dat nog foutloos spelen ook.
Zolang dat gezamenlijk dobberen nog toekomstmuziek is, en bridgechips niet
worden ingeplant, zullen we op eigen kracht in de harde bridgepraktijk de
beslissingen moeten nemen. Natuurlijk kan het geen kwaad om een schema
in elkaar te draaien met alle praktijkzaken. Maar … ik vrees dat dat niet gaat
werken. Zoals Peter terecht opmerkt: kennis alleen is niet genoeg om die te
kunnen toepassen. Een overzicht met alle wetten op een rij zal daar niets aan
verbeteren.
Het enige wat werkt is: de wetten begrijpen! Neem twee bekende vuistregels:
‘Speel, als je de tweede speler bent, altijd laag bij’, en: ‘Leg altijd
honneur op honneur’. De speler die deze regels uit zijn hoofd leert, zal die
ook toepassen in situaties waarin hij dat beslist NIET moet doen.
Daarom proberen Peter en ik in deze Training vooral inzicht in bepaalde
wetten te verschaffen, zodat je ze in ieder geval volledig begrijpt. Want alleen
dan zul je ze in de praktijk herkennen en met groot succes en bijzonder veel
plezier toepassen.
Neem als zuid plaats in je meest favoriete crapaud …
Achtereenvolgens ga je:



Alleen maar kijken naar het bieden.
Alleen maar kijken naar de kaarten.

Meer niet, een bijzonder ontspannen traininkje dus!
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Kijken naar het bieden
Bieding 1
West

Noord

Oost

pas

1SA

pas

Zuid
1
??

Jouw zuidhand
HV32
AV32
V642
3
Wat is je tweede bieding?
Bieding 2
West
1

Noord
1

Oost
2

Zuid
??

Jouw zuidhand
HV43
6543
HB2
A4
Welk biedkaartje trek je uit je biedbak?
Bieding 3
West

Noord

2
5

pas
pas

Oost
1
3
pas

Zuid
pas
pas
pas

Jouw zuidhand
AB
V432
A2
96543
Met welke kaart kom je uit?
Onthoud of noteer je drie antwoorden.
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Weet je je drie antwoorden nog? En veel belangrijker: stelde je jezelf ook enkele
vragen voordat je ook maar kéék naar de onschuldige vraagjes van Peter en mij?
Want hoe scherper je beeld van de drie onzichtbare handen, des te groter is de
kans dat je de meest veelbelovende actie vindt. Probeer de vragen in de kaders te
beantwoorden, en controleer met de beelden die dan ontstaan of je nog steeds
achter je voorgenomen actie staat.
Bieding 1
West
pas

Noord

Oost

1SA

pas

Zuid
1 
?? 

Jouw zuidhand
HV32
AV32
V642
3

a. Wat ontkent partner noord met zijn bijbod van 1SA?
b. Wat belooft partner noord?
c. Stel dat je past. In welke kleur loop je dan het meeste gevaar?
Bieding 2
West
1

Noord
1

Oost
2

Zuid
?? 

Jouw zuidhand
HV43
6543
HB2
A4

Je hand is sterk genoeg om partners schoppen te steunen.
a. in welke bijkleur verwacht je de meeste verliezers?
Bieding 3
West

Noord

2
5

pas
pas

Oost
1
3
pas

Zuid
pas
pas
pas

Jouw zuidhand
AB
V432
A2
96543

a. Hoeveel punten verwacht je bij partner noord; en hoeveel klaveren?
b. Hoe hoog schat je de kans in dat 5 down gaat?
c. Voor welke uitkomst kies je?
Op de volgende pagina geven we onze antwoorden met de acties die daarop
aansluiten.
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Onze acties
Bieding 1
West

Noord

Oost

Zuid
1 
?? 

Jouw zuidhand
HV32
pas
1SA
pas
AV32
V642
3
a. Wat ontkent partner noord met zijn bijbod van 1SA?
b. Wat belooft partner noord?
c. Stel dat je past. In welke kleur loop je dan het meeste gevaar?

a. partner noord ontkent met zijn 1SA-bod een 4-kaart harten en schoppen. Met
een 4-kaart ruiten had hij zuids ruitenkleur gesteund; noord zal dus ook geen
4-kaart ruiten hebben.
b. 6-9 punten met minstens een 4-kaart klaveren! Zeker is dat hij dertien
kaarten heeft: met maximaal een 3-kaart in ruiten, harten en schoppen houdt
hij minstens vier kaarten over voor de klaverenkleur. Zuid kan met een
gerust hart passen op 1SA.
c. Met minstens een 4-kaart klaveren bij noord, zal die kleur niet het grootste
gevaar opleveren. Ruiten lijkt dan een stuk minder safe. Gelukkig komen
tegenstanders meestal niet uit in een openingskleur.
Je tweede bieding is een ‘pas’! Je hebt geen 4-4-fit en je hoeft voor geen enkele
kleur bang te zijn. Voor honderd procent staat vast dat je niet down zult gaan: je
bent immers niet de leider …
Bieding 2
West
1

Noord
1

Oost
2

Zuid
?? 

Jouw zuidhand
HV43
6543
HB2
A4
Je hand is sterk genoeg om partners schoppen te steunen.
a. in welke bijkleur verwacht je de meeste verliezers?
Ondanks je vier lage harten is dat niet de kleur waarin je de meeste slagen
kunt verliezen. OW steunden elkaar en hebben dus samen minstens acht
harten. Dat betekent dat onze partner in ieder geval de tweede hartenslag al
kan troeven. En met negen harten bij OW zelfs de eerste. Ook voor de
klaveren hoef je niet bang te zijn. De kleur waarin de meeste verliezers
dreigen is ruiten. Maar dan moeten wel precies AV bij west zitten. Echt bang
hoef je dus niet te zijn. Je moet wel rekening houden met een zwak volgbod
van partner. Met 7-8 punten en een 5-kaart mag hij immers al een volgbod
doen. Voor 2 ben je te sterk; 3 is alleszins verantwoord.

Ook leuk: partner heeft maximaal één harten; dat vergroot de kans op
plaatjes in onze klaveren en ruiten. Zo heb je met V bij partner opeens twee
vrij zekere ruitenslagen.
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Bieding 3
West

Noord

2
5

pas
pas

Oost
1
3
pas

Zuid
pas
pas
pas

Jouw zuidhand
AB
V432
A2
96543

a. Hoeveel punten verwacht je bij partner noord; en hoeveel klaveren?
b. Hoe hoog schat je de kans in dat 5 down gaat?
c. Voor welke uitkomst kies je?
a. Voor een verantwoord 5/-contract heb je normaalgesproken ongeveer
28 punten nodig. Met jouw 11 punten blijft er voor partner dan te weinig
over om op een aas of heer te kunnen rekenen. Uitkomen met A, en
schoppen na in de hoop dat partner die slag wint met H en schoppen
terugspeelt voor een aftroever, is dan ook een te ijdele hoop.
Net zo karig zal hij zijn gezegend met klaveren. OW beloven er samen
acht, jij hebt er vijf, dus partner zo goed als zeker niet één.
b. Als partner zo goed als zeker geen klaveren heeft, gaat het 5-contract zo
goed als zeker met -2 de pottenbak in!
Dat lukt als je uitkomt met 9!
Vraag:
Waarom nu juist met 9 en niet met een lage(re) klaveren?
Antwoord:
Omdat je met onmiddellijke ingang ‘Lavinthal’ speelt. Vooral als je die
naam nog niet eerder hoorde, schrik je je waarschijnlijk een ongeluk.
Maar geheel ten onrechte, want wat houdt Lavinthal concreet in?
Dat je met een nodeloos hoge kaart naar je partner schreeuwt:
‘Speel terug in de hoogste van de twee bijkleuren!’
Ruiten is troef; je signaleert in klaveren; de twee andere bijkleuren zijn
harten en schoppen. De hoogste van die twee is schoppen, dus vraagt
jouw 9 aan partner noord om na zijn aftroever schoppen terug te
spelen.
Die is voor jouw A, waarna je noord een tweede klaveren laat
aftroeven.
Lavinthal kun je ook in andere situaties toepassen. Daar komen we
graag op terug.
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Drie nieuwe vraagstukken
Bieding 4
West
4

Noord
2(zwakke twee)
pas

Oost
doublet
pas

Zuid
pas
pas

West speelt 4.
Partner noord
Start met V
Leider west
??

Dummy oost
983
Jouw schoppen
A75

a. Welke schoppenkaart speel je bij?
b. Wie heeft H?
c. Hoeveel schoppen heeft leider west?
Bieding 5
West

Noord

Oost

pas
pas

1
pas

pas
pas

Zuid
1
1SA

a. Welke kracht en verdeling verwacht je bij oost en west?
b. Wat weet je van noords kracht en verdeling?
c. Wat vertelt zuid?
Bieding 6
West
pas
pas

Noord
1
2

Oost
1
pas

Zuid
1
pas

a. Wat weet je van noords kracht en verdeling?
b. Wat vertelt zuid over zijn hand?
c. En kun je ook iets zeggen over wests bezit?
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Onze acties
Bieding 4
West
4

Noord
2(zwakke twee)
pas

Oost
doublet
pas

Zuid
pas
pas

West speelt 4.

Partner noord
Start met V
Leider west
??

Dummy oost
983
Jouw schoppen
A75

a. Welke schoppenkaart speel je bij?
b. Wie heeft H?
c. Hoeveel schoppen heeft leider west?
Om a te kunnen beantwoorden, moet je allereerst weten hoeveel schoppen
de leider heeft. Partner belooft een 6-kaart. Met de zes schoppen die je kunt
zien, blijft er precies één over voor leider west. En omdat partner noord met
zijn V het aangrenzende hogere plaatje ontkent, moet de leider H-sec
hebben. Met deze informatie hoef je geen grootmeester te zijn om de juiste
kaart te leggen. Natuurlijk speel je onmiddellijk A!
Bieding 5
West
pas
pas

Noord

Oost

1
pas

pas
pas

Zuid
1
1SA

a. Welke kracht en verdeling verwacht je bij oost en west?
b. Wat weet je van noords kracht en verdeling?
c. Wat vertelt zuid?
NZ zullen samen rond de 20 punten hebben. Dan zitten OW daar ook niet ver
vanaf. Die zullen vrij gelijk verdeeld zijn, anders had één van de twee
hoogstwaarschijnlijk iets anders gedaan dan passen.
En omdat OW braaf passen, staat vrijwel vast dat ze geen van beiden
een hoge 5-kaart hebben. Zeker met de huidige inflatie en lage rentestand
wordt al met 8 punten en een 5-kaart een volgbodje losgelaten. En die kans
kregen oost én west.
Als zuid een hoge 4-kaart bezat, had hij die beslist na noords
1-bod geboden. Zijn 1SA ontkent dus een hoge 4-kaart. Noord kan wél een
hoge 4-kaart hebben, maar door noords ontkenning is hij daar niet in
geïnteresseerd. Zuid belooft met zijn rebid van 1SA: 12-14 punten. Met 1819 had hij naar 2SA gesprongen, en met 15-17 had hij 1SA geopend.
Met minstens 11 punten zou noord nog iets kunnen ondernemen. Met
minder past hij.
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Bieding 6
West
pas
pas

Noord
1
2

Oost
1
pas

Zuid
1
pas

a. Wat weet je van noords kracht en verdeling?
b. Wat vertelt zuid over zijn hand?
c. En kun je ook iets zeggen over wests bezit?
Noord belooft met zijn 2-rebid 12-14 punten met een 6-kaart ruiten. Met
een 5-kaart én een stop in de geboden kleur van de tegenstanders is 1SA
meestal aantrekkelijk. Ook bekend is dat noord maximaal een 2-kaart
schoppen heeft!
Kijk je daarvan op? Dan is het zaak om nog deze week met je vaste
bridgepartner het ‘Negatief Doublet’ in te voeren.
Het Negatief Doublet
Na partners (1/)-opening en een volgbod van 1kun je kiezen:
met een 4-kaart schoppen geef je een (negatief) doublet, met
minstens een 5-kaart schoppen bied je 1.
Na een volgbod van 1 belooft je (negatief) doublet minstens een
4-kaart harten.
En om helemaal volledig te zijn: Na een volgbod van 1 beloof je
met doublet minstens een 4-kaart in de beide hoge kleuren. Als je
na 1 kiest voor 1 of 1 ontken je tegelijk een 4-kaart in de
andere hoge kleur.
Zuid belooft dus minstens een 5-kaart schoppen. De kracht is gelijk aan het
bijbod van 1 zónder tussenbod: minstens zes punten, zonder plafond! De
‘pas’ in zijn tweede beurt, duidt op een verlaagd plafond . Zuid heeft te
weinig kracht om zelfs aan een manchecontract te denken.
West staat/zit erbij en kijkt ernaar. Je mag bij west maximaal een 2-kaart
harten verwachten. Met een 3-kaart of meer had hij zeer waarschijnlijk een
2-contract niet toegestaan. Maar … hij kan ook een flinke stoot ruiten tegen
hebben, en om die reden toch liever 2 naar de filistos helpen.
En oost? Die heeft kennelijk niets toe te voegen aan de melding van zijn
hartenkwintet met de ruime krachtsomschrijving van 7-16 punten.
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Drie uitspeelvraagstukken
Spel 1






32
32
V B 10 9 8
A654






AH54
AH54
A
HV73

Jij hebt de eer om leider te mogen zijn in een 6SA-contract.
West start met V. Hoe probeer je dit contract thuis te brengen?
Spel 2

AHV
432
 B 10 9 8 7 6 5





H876
AHV
B 10 9 8 7 6

Nu speel je (gelukkig) slechts 3SA.
En je hebt nog meer geluk met de uitkomst van west: B.
Hoe buit je al dat geluk uit in harde cijfers?
Spel 3
West
3
pas

Noord
doublet
pas





V B 10
H532
A87
A 10 9






AH987
5
H65
VB76

Oost
pas
pas

Zuid
4

Tegen jouw 4-contract start west met A (oost 6).
De tweede slag speelt west V voor.
Hoe probeer je je contract te maken?
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Onze drie overpeinzingen
Spel 1






32
32
V B 10 9 8
A654






AH54
AH54
A
HV73

Jij hebt de eer om leider te mogen zijn in een 6SA-contract.
West start met V. Hoe probeer je dit contract thuis te brengen?
Tel je ook acht vaste speelslagen (AH, AH, A en AHV)? Dan zitten
we helemaal op dezelfde lijn.
En zocht je ook naar het antwoord op de vragen:
a. Hoeveel entrees moet dummy hebben om ruitenslagen te kunnen
maken?
b. En … hoeveel entrees hééft dummy?
Mogelijk leidt jouw antwoord op deze twee vragen tot een ander
speelplan. Daarom wachten we nog even met dat van ons.
Spel 2

AHV
432
B 10 9 8 7 6 5





H876
AHV
B 10 9 8 7 6

Nu speel je (gelukkig) slechts 3SA.
En je hebt nog meer geluk met de uitkomst van west: B.
Hoe buit je al dat geluk uit in harde cijfers?
Fijn dat west met schoppen startte. Want zonder hulp van OW kun jij
niet bij noords drie schoppenwinners komen. Sterker: zodra je
oversteekt naar je hand, kun je op z’n vroegst pas in het volgende spel
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weer naar dummy oversteken. Ook deze waarheid kan mogelijk tot
reorganisatie leiden van jouw oorspronkelijke speelplan. Ook met dit
spel komen we zo bij je terug.
Spel 3
West
3
pas

Noord
doublet
pas





V B 10
H532
A87
A 10 9






AH987
5
H65
VB76

Oost
pas
pas

Zuid
4

Tegen jouw 4-contract, start west met A (oost 6).
De tweede slag speelt west V voor.
Hoe probeer je je contract te maken?
Over het bieden
Noord belooft met zijn doublet minstens 13 punten met minstens drie
kaarten in de ongeboden kleuren. Dan heeft zuid, met zijn
openingskracht en 5-kaart schoppen, geen enkel (bied)probleem: hij
biedt meteen de manche uit.
‘En als noord nou toevallig een heel sterke hand heeft en helemaal geen
schoppen?’, horen we iemand voorzichtig denken. Dan weet noord in
ieder geval dat zuid schoppen heeft met openingskracht, en dat hij dus
aan slem mag denken.
Over het spelen
Je speelt een troefcontract, dus tel je allereerst de dreigende verliezers.
Wij tellen er drie: één in harten, één in ruiten (de 3e ruitenslag) en één
in klaveren (als H bij oost zit).
Gelukkig start west met A; daarmee promoveert dummy’s H tot
hoogste harten. Dat betekent dat H goed is voor een slag.
En voor een honneur voelt het ’t mooist om de aangrenzende lagere
honneur in de kraag te vatten.
Toch kan het nooit kwaad om even een beeld te scheppen van de
omstandigheden. Zoals: hoeveel harten mag je bij west verwachten?
Als je dat weet, weet je ook hoeveel harten oost in handen heeft/had …
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Onze drie speelplannen
Spel 1






32
32
V B 10 9 8
A654






AH54
AH54
A
HV73

Jij hebt de eer om leider te mogen zijn in een 6SA-contract.
West start met V. Hoe probeer je dit contract thuis te brengen?
We nemen de uitkomst met A. We slaan A. Met 7 steken we over
naar A en dan spelen we ruiten tot OW H zijn slag laten winnen.
De volgende slag winnen we in de hand (OW zullen beslist geen ruiten
terugspelen ), dan HV en dán … 3 naar 6 voor de broodnodige
oversteek om dummy’s laatste ruiten te kunnen afdraaien!
Essentieel is de eerste klaverenoversteek met 7. Want als je met 3
oversteekt naar A, ruiten speelt en – na A voor OW – H en V
slaat, heb je in zuid 7 en in dummy 6. Dan zijn dummy’s vrije ruiten
onbereikbaar. Je gaat ervan uit dat de ontbrekende vijf klaveren 3-2
zitten.
Spel 2

AHV
432
B 10 9 8 7 6 5





H876
AHV
B 10 9 8 7 6

Nu speel je (gelukkig) slechts 3SA.
En je hebt nog meer geluk met de uitkomst van west: B.
Hoe buit je al dat geluk uit in harde cijfers?
Wij tellen 10 vaste slagen! En dat doe jij ook, als je op AHV zuids drie
hoogste ruiten opruimt. Want dan win je achter elkaar dummy’s zeven
ruiten.
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Spel 3
West
3
pas

Noord
doublet
pas





V B 10
H532
A87
A 10 9






AH987
5
H65
VB76

Oost
pas
pas

Zuid
4

Tegen jouw 4-contract, start west met A (oost 6).
De tweede slag speelt west V voor.
Hoe probeer je je contract te maken?
Met wests zeven bekende harten en onze vijf, weet je dat oost slechts één
hartenkaart heeft. Oost zit na de eerste slag al helemaal klaar om te troeven.
Dat mag hij doen, maar dan beslist niet onze H. Speel een lage harten bij en
troef de tweede hartenslag.
Haal de ontbrekende troeven op en speel dan V; als west laag bijspeelt, laat
je dat dummy ook doen.
Daarna maak je je klaveren en ruiten. Na dummy’s A speel je H, waarop je
in de hand een lage ruiten opruimt. Daarmee voorkom je een verliesslag in
ruiten!

Denkschema tijdens het bieden
Vooral als minder ervaren bridger heb je vaak geen idee hoe je alle informatie
gestructureerd in je hoofd moet opslaan en bijhouden. Daardoor kunnen
belangrijke boodschappen verloren gaan.
Peter bedacht een structuur van denken/opslaan waarmee de boodschappen
gemakkelijker op de juiste planken en in de juiste vakken terechtkomen.
Al tijdens het bieden vorm je je een beeld, dat je met elk volgende
bieding/informatie aanpast.
Kijk en denk even mee.
We pakken een biedverloop tussen NZ; OW passen.
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Voorbeeld denkschema
Biedverloop (OW passen)
Noord
1


Zuid



1

2

Wat weet partner zuid?
Noord belooft 5+kaart harten en 12-19 punten.
Samen 23-30 punten, manche staat nog niet vast.
In ieder geval een hartenfit.
Een 4-4-fit in schoppen is ook nog mogelijk.
[Met een 5-3 in harten en een 4-4-fit in schoppen, is een
schoppencontract aantrekkelijker dan een hartencontract.]

Noord heeft inderdaad een 4-kaart schoppen, en belooft met
2 12-14 punten; een schoppencontract staat nu voor jou
vast. Met 12 punten bij noord lijkt 4 te hoog gegrepen. Maar
met het maximum van 14 punten durf je 4 wel aan. Met 3
3 vraag je daarnaar.

Bingo! Partner heeft inderdaad 14 punten en spreekt met zijn
4-bod zijn vertrouwen uit in jouw afspeeltechniek.

4

Hoe beroerder zijn hand, des te groter zijn vertrouwen!
De hand van partner zuid

 V B 10 2
H72
 A 10 8
B83
11 honneur punten

Speelplan gevraagd
West start
met H






H987
AVB98
76
A 2








V B 10 2
H72
A 10 8
B83

Hoe pas je je (theoretische) kennis toe in de (soms zo
hard voelende) praktijk?
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Ons speel(denk)plan



West start
H987
met H
AVB98
76
A2







V B 10 2
H72
A 10 8
B83

Wat je zou kunnen denken en doen …
Allereerst tel je je dreigende verliesslagen. Vanuit de
zuidhand tel je er vijf:
- één in schoppen (A);
- geen in harten; dummy’s hoge harten
beschermen de twee kleintjes van zuid;
- twee in ruiten en twee in klaveren.
Veel leuker is het om als stap 2 te zoeken naar het
voorkomen van verliesslagen.
Als de ontbrekende vijf troeven normaal verdeeld zitten
(3-2) moet je drie maal troefspelen om OW te
ontwapenen.
Dat betekent dat je, voor de in totaal vier dreigende
verliezers in de lage kleuren, maar één schoppen
overhoudt waarmee je kunt aftroeven.
Maar je hebt gelukkig ook nog de ongelijk verdeelde
bijkleur harten. Op dummy’s laatste twee harten kun je
twee verliezers de deur uit doen. Pikant vraagstuk:
welke kaarten moet je straks op die twee harten
opruimen?
Pak de uitkomst meteen met A en speel schoppen;
als OW de eerste schoppenslag duiken, speel je nóg
een rondje schoppen. Verschijnt A dan nog niet, dan
laat je die lekker zitten en ga je op de harten af. Eerst
H, en daarna de hoge harten van dummy; net zolang
tot troefaas verschijnt . Jij ruimt op de vierde harten
een klaveren op en op de vijfde ook. Dan verlies je in
ieder geval geen klaveren! En voor zuids derde ruiten
heeft noord nog wel een troefkaart. Resultaat: 4+1.
Merk op dat de leiders in een hartencontract géén
overslag kunnen maken: ze kunnen niet voorkomen
dat ze naast A ook een ruiten- en klaverenslag
verliezen. Goed dat je dus niet meteen koos voor een
hartencontract!
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Denkschema 2 Met biedvraag
Biedverloop (OW passen)
Noord
1


Zuid

Wat weet zuid?
Noord belooft 12-19 punten met minstens een 4-kaart ruiten.

1 Zuid meldt 6+ aan punten en 4+kaart in harten.
Noord belooft naast zijn 4+kaart ruiten een 4-kaart schoppen.

1

1SA Zuid neemt dat allemaal voor kennisgeving aan. Met ruiten en
 schoppen bij noord lijkt 1SA een aantrekkelijk contract om te
spelen.
Dit onschuldig ogend bod zet de hele verdeling van noord op
z’n kop! Want opeens heeft noord een 6-5 verdeling … Want:
 schoppen moet een 5-kaart zijn, anders biedt noord
die kleur niet twee keer.
 Dus moet ruiten een 6-kaart zijn, want met twee 5kaarten opent noord met zijn hoogste 5-kaart!

2






??

De hand van zuid

 V 10 9
B872
A8
V832
9 honneurpunten
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Denkschema 2 Ons antwoord
Biedverloop (OW passen)
Noord
1

1

Zuid

Wat weet zuid?
Noord belooft 12-19 punten met minstens een 4-kaart ruiten.

1 Zuid meldt 6+ aan punten en 4+ aan harten.
Noord belooft naast zijn 4+kaart ruiten een 4-kaart schoppen.
1SA Zuid neemt dat allemaal voor kennisgeving aan. Met ruiten en
 schoppen bij noord lijkt 1SA een aantrekkelijk contract om te
spelen.

2







Dit onschuldig ogend bod zet de hele verdeling van noord op
z’n kop! Want opeens heeft noord een 6-5 verdeling … Want:
 schoppen moet een 5-kaart zijn, anders biedt noord
die kleur niet twee keer.
 Dus moet ruiten een 6-kaart zijn, want met twee 5kaarten opent noord met zijn hoogste 5-kaart!
?? Wij bieden 4! Om zeker te weten dat we ons niet te veel
laten leiden door ons enthousiasme, vroegen we ook de visie
van Bep Vriend en Anton Maas. Hun antwoord:
Wij vinden 4 niet zo’n gek bod. Punten zijn leuk, maar
tegenover een 6-5 verdeling gaat het er om hoe goed een
spel fit. V109 en Ax zijn mooie punten.
Tegenover:
 ABxxx
x
 HVxxxx
x
is 4 een erg goed contract. Terwijl partner dan toch slechts
10 punten bezit.
Mijn zuidhand

 V 10 9
B872
A8
V832
9 honneurpunten

4 maken met deze twee handen klinkt dus eenvoudig, maar is dat ook zo?
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Hoe zouden we dat dan moeten spelen?





V
B
A
V

10 9
872
8
832






AB432
3
HV6543
4

Vanuit de hand met de meeste troeven, de zuidhand, tel je drie dreigende
verliezers: één in schoppen, één in harten en één in klaveren.
Grootste kans is dat de vijf ontbrekende ruiten 3-2 zitten. Als H dan tegen
zit, win je zes ruitenslagen en vier schoppenslagen met samen slechts
negentien punten. Dat bewijst al hoe belangrijk verdeling is, maar ook de
plaatjes van partner in de lange kleuren van de openaar.

Lezers mailen

Uitkomstvraag
Is het verstandig om tegen een troefcontract uit te komen met een korte
serie, zoals: VB?
Nee! Nadeel van een uitkomst in een korte kleur is de grotere kans dat de
leider daar lengte in heeft, en mogelijk zelfs van die kleur moet leven. En als
je dan ook nog braaf met de vrouw uitkomt, vertel je meteen waar de leider
de boer kan vinden.
Kom alleen uit met een korte kleur als een uitkomst in een andere kleur nog
slechter voelt. Geef bij twijfel de voorkeur aan een kleur met lengte.
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Speelplan gezocht






HV72
B4
964
HB53






AB4
H 10 7 2
B85
A74






853
AV965
AV2
10 8






10 9 6
83
H 10 7 3
V962

Ik ben de enige die 4 min 1 heeft gespeeld.
Ik tel vijf verliezers: twee in schoppen, twee in ruiten, één in klaveren en
geen in harten.
Uitkomst 2.
En dan??? Wil jij eens uitleggen hoe ik dit spel had moeten spelen?
De kaarten van OW ken je als leider niet, daarom wierp ik daar wat mist
overheen.
Ik plaats een vraagteken bij je inschatting van twee dreigende verliezers in
ruiten. Aangezien H niet jouw B én V kan vangen, maak je altijd één van
deze twee plaatjes. Dus mag je uitgaan van één dreigende ruitenverliezer. H
hoeft dus niet eens ‘goed’ (bij oost) te zitten!
Minstens zo belangrijk is om te zoeken naar listen en lagen om verliezers te
voorkomen.
In schoppen kun je alleen een verliezer voorkomen als west H én V heeft.
Want dán alleen kan noords B een slag winnen. Daarvoor moet
je dan wel vanuit zuid een kleine schoppen naar B spelen. Als
west direct V bijspeelt, win je die slag met A en speel je later
voor de tweede keer een kleine schoppen naar de boer. West kan
dan kiezen: of nu H maken, of duiken. Als west duikt, wint B
deze slag en anders de volgende slag in schoppen.
De uitkomst van west verandert je schoppenbehandeling niet, dus
speel je B bij … alsof je zelf een lage schoppen naar de boer
speelde. En wat blijkt: B wint die slag, omdat west (riskant,
vooral tegen een troefcontract; dummy zal maar Bx hebben)
onder HV uitkwam!
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Maar … ik geef toe dat jij een lastiger uitkomst had dan de
andere leiders. Gebruikelijk en veiliger is namelijk om met
HVx(x) met H uit te komen. En dan kun je het als leider niet
verkeerd doen, omdat die uitkomst ook V belooft. Dus zullen al
die andere leiders vanzelfsprekend later in het spel een kleine
schoppen spelen naar B!
In ruiten kun je het niet verkeerd doen, als je maar niet B én V in
dezelfde slag speelt .
Een overslag maak je alleen met hulp van OW. Bijvoorbeeld een ruitenstart
en een oostspeler die ‘derde man doet altijd wat hij kan’ uit z’n hoofd heeft
geleerd, dus braaf H bijspeelt … Dan verlies je geen enkele ruitenslag.
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Spelregelvraag

De vraag van vorige week (21)

Zuid speelt 4(1 - pas - 4 - allen passen)

West
2
AH432
 8 72
5432

Dummy noord
98743
V98
HB3
AH






Oost
65
754
AV954
876

A H V B 10
B 10
10 6
V B 10 9

West komt uit met A; oost speelt 7 bij.
West vervolgt met H; oost denkt even na en speelt dan 5 bij.
West speelt 8 na, waarna oost V en A maakt.
Resultaat: 4-1
Na afloop bekijkt leider zuid de systeemkaart van OW, en vraagt dan aan
west:
‘Waarom speelde je geen harten door? Volgens jullie systeemkaart
belooft je partner met hoog-laag bijspelen een 2-kaart harten.’
Waarop west antwoordt:
‘Inderdaad verwachtte ik een 2-kaart harten bij oost. Maar als hij die
slag troeft, moet hij daarna in de ruitenvork spelen. En dat wilde ik
voorkomen door meteen ruiten te spelen.’
Zuid houdt toch een vervelend gevoel en wil zich graag optrekken aan de
visie van de arbiter. Die arbiter ben jij. Met welke woorden help je zuid op
hoger niveau?
Als arbiter hoef je alleen west op hoger niveau te tillen. Het nadenken van
oost, hoe kort ook, duidt op keus. Als oost inderdaad kan kiezen, zal dummy
de derde hartenslag winnen, moet oost bijlopen en ruimt de leider beslist een
‘vuiltje’ op.
Als arbiter vertel je dat je er absoluut van overtuigd bent dat oost zonder
kwade bedoeling éven nadacht voordat hij 5 bijspeelde, en dat west ook
zonder die weifeling ‘zeker weten’ ruiten had nagespeeld. Daarom ben je er
evenzeer van overtuigd dat OW er alle begrip voor hebben dat je hun goede
naam beschermt door het resultaat aan te passen naar 4C. Oost geef je het
advies om, juist na een verkeerd gegeven signaal, non-verbale signalen te
voorkomen die als corrigerend opgevat zouden kunnen worden.
Noteer 10 punten als je dezelfde boodschap zonder beschuldiging overbrengt.
Neem je wel hetzelfde besluit, maar met een beschuldiging: 3 punten.
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De nieuwe Spelregelvraag (22)
NZ passen
West
1
3

Oost
2
Oost alerteert 3, en legt uit: ‘Semiforcing, stelt harten
vast; maximaal singleton in klaveren.’
Pas!/3
Oost legde na een duidelijke denkpauze het paskaartje neer,
direct gevolgd door: ‘Natuurlijk pas ik niet’, waarop hij het
paskaartje verwisselde voor 3.

Zuid meent dat de ‘pas’ niet meer mag worden vervangen en nodigt de arbiter uit.
Inderdaad, jij bent weer de klos/gelukkige.
En natuurlijk begin je – buiten gehoorsafstand van de tafelgenoten – met de
beroemde vraag aan oost: ‘Waarom paste je?’
West zegt: ‘Natuurlijk wilde ik een hartencontract: ‘Dat blijkt toch ook uit mijn
uitleg. Ik dubde alleen tussen 3 en 4. Terwijl ik dacht: toch maar geen manche,
legde ik het paskaartje neer.’
Wat beslis jij?
a. Op het moment dat oost bood, wilde hij passen, dus blijft de pas staan.
b. Door de voorafgaande denkpauze moet de pas een weloverwogen bieding
zijn. Dus geen correctie.
c. Door de voorafgaande denkpauze kan oost geen concentratieverlies worden
verweten, eerder overconcentratie. Daarom mag de pas worden gewijzigd.
d. Door de uitleg weten vriend, vijand én arbiter dat oost geen moment had
willen passen. De onbedoelde pas laten corrigeren is geheel in de lijn zoals
het betreffende artikel (25A) is bedoeld.

Je hoeft geen antwoord op te sturen; ik houd niets bij!
Je kunt wel weddenschappen afsluiten en/of een spelregelcompetitie
opzetten.
Volgende week geef ik mijn antwoord.
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