Nr. 830 19 maart 2020
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, Monica Vuister,
Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en
Rob Stravers (eindredactie)

Wel of niet troefspelen?
Een bekend dilemma: moet je als leider wel of niet meteen troefspelen?
Geen theorie vooraf; ik gooi je meteen in het diepe . Maar vrees niet, tijdens het
peinzen houd ik de reddingshaak bij de hand.
Spel 1





65432
65432
H32

87
A H B 9 3 2
7
AVB4
Je speelt 2.
West komt uit met 10.
Hoe probeer je je contract te maken?
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Spel 1 Overpeinzing





65432
65432
H32

87
A H B 9 3 2
7
AVB4
Je speelt 2.
West komt uit met 10.
Hoe probeer je je contract te maken?

‘Lekkere partner’, zal je eerste gedachte zijn.
En je tweede richt zich op je speelplan. Omdat je een troefcontract speelt,
glijdt je spiedend oog allereerst lang de vier kleuren op zoek naar dreigende
verliezers.
Inmiddels doe je dat al volautomatisch vanuit de hand met de meeste
troeven: vanuit zuid dus. Ik kijk met je mee.





In schoppen noteer je twee verliezers.
In harten, de troefkleur, mag je eveneens uitgaan van twee verliezers. Je
mist zeven harten, de grootste kans is dat ze 4-3 zitten. Na het slaan van
AH heeft één van je twee tegenstanders dan nog twee troeven.
In ruiten reken je op één verliesslag.
In klaveren vangt dummy’s H zuids 4 op: dus ga je uit van geen enkele
verliesslag in klaveren.

Uitgaand van twee verliesslagen in de troefkleur tel je totaal vijf dreigende
verliezers.
De kernvraag is nu: moet je wel of niet beginnen met troeftrekken?
Als je dat wél doet, mag je erop rekenen dat OW twee slagen winnen in
de troefkleur. Daar zijn we het over eens.
En wat mag je verwachten als je de troeven laat zitten? Zullen OW dan
minder harten/troefslagen maken?
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Spel 1 Speelplan









65432
65432
H32

HB9
V 10 5 4
AV
10 9 8 7






A V 10
876
H B 10 9 8
65

87
A H B 9 3 2
7
AVB4
Je speelt 2.
West komt uit met 10.
Hoe probeer je je contract te maken?
Begint onmiddellijk met troefspelen: sla AH en speel dan 2 na. Als V die
slag wint, heeft de andere tegenspeler nog 10. En kun je die met B
arresteren zodra je weer aan slag bent. Zit V nog in het spel, dan verlies je
twee hartenslagen, en die had je al ingecalculeerd.
Vaststaat dat je naast vier troefslagen ook vier klaverslagen wint. En dat
betekent dat je je contract maakt.
Als je de troeven had laten zitten, kun je er donder op zeggen dat oost
minstens één klaverenslag aftroeft. En als dat gebeurt, kun je daarna nog
steeds twee troefslagen verliezen.
Spel 2






AHB2
32
AHB2
HB2

5 4
 V B 10 7 6 5 4
54
A4
Je opende 3, waarop je partner zonder blikken of blozen 4 bood.
1. Had jij met deze noordhand ook 4 geboden?
2. West komt uit met 8. Hoe sleep je je contract op het droge?
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Spel 2 Overpeinzing





AHB2
32
AHB2
HB2

5 4
 V B 10 7 6 5 4
54
A4
Je opende 3, waarop je partner zonder blikken of blozen 4 bood.
1. Had jij met deze noordhand ook 4 geboden?
2. West komt uit met 8. Hoe sleep je je contract op het droge?

Antwoord 1:
Het 4-bod is perfect. 3SA is kansloos als OW na de tweede
hartenslag nog een hoge harten hebben: alle vrije harten
zijn dan onbereikbaar.
Antwoord 2:

Niks antwoord, uitsluitend een overpeinzing. En die kan kort
zijn.
Welke verliesslagen dreigen? Zoekend vanuit zuid tel je
geen verliezer in de drie bijkleuren. Want tegenover zuids
twee lage schoppen en ruiten staan noords twee azen en
heren. En voor 4 staat H zijn mannetje.
Er dreigen dus alleen verliezers in harten. En dat zijn er
slechts twee als de ontbrekende harten 2-2 of 3-1 zitten. En
als ze toevallig 4-0 zitten, is er ook geen man over boord.
Zelfs met drie verliezers in harten staat je 4-contract als
een huis.
Het zal je ook opvallen dat je in de drie bijkleuren kunt
snijden op de vrouw, door vanuit zuid naar de boer te
spelen. Of kraam ik nu onzin uit?
Tot zover deze overpeinzing. Of verklapte ik de beste
aanpak al?
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Spel 2 Speelplan





AHB2
32
AHB2
HB2

5 4
 V B 10 7 6 5 4
54
A4
Je opende 3, waarop je partner zonder blikken of blozen 4 bood.
1. Had jij met deze noordhand ook 4 geboden?
2. West komt uit met 8. Hoe sleep je je contract op het droge?

De enige verliesslagen kunnen ontstaan in de troefkleur. In de bijkleuren
dreigen geen verliezers, dus speel je meteen de troefkleur. OW mogen hun
A en H maken, daarmee is de koek helemaal op.
Snijden op een of andere vrouw maakt de wedstrijd onnodig spannend: je
kunt in de snijkleur dan immers een slag verliezen die je nooit hoeft te
verliezen …
Spel 3
 A V 10 8 6
A
65432
A2





HB975
65432
A
H3

Je bent leider in een mooi 7-contract.
West start met H.
Hoe ga je dit contract spelen?
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Spel 3 Overpeinzing
 A V 10 8 6
A
65432
A2





HB975
65432
A
H3

Je bent leider in een mooi 7-contract.
West start met H.
Hoe ga je dit contract spelen?
Een echt dilemma van wel of niet troeftrekken is dit niet. Want als je alleen al
even kijkt naar de zuidhand, zie je vier dreigende hartenverliezers als je die
niet opvangt met een troef van noord.
Zie je verder nog een punt van aandacht? Ik ook .
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Spel 3 Speelplan
 A V 10 8 6
A
65432
A2





HB975
65432
A
H3

Je bent leider in een mooi 7-contract.
West start met H.
Hoe ga je dit contract spelen?
Er is maar één speelwijze: de rode kaarten heen en weer troeven. Cross ruff,
noemen we dat. Dat kan risicoloos, omdat de drie troeven van OW de laagste
zijn, hoef je niet bang te zijn voor overtroevers. Maar … wacht niet met je
twee klaverenhonneurs tot de laatste twee slagen. Want als OW niet kunnen
overtroeven, bewaren ze hun troeven tot het eind. Pak daarom na A je twee
klaverenslagen, dan A, gevolgd door de troefslalom: ruiten getroefd, harten
getroefd, ruiten getroefd, etc.
Stel, dat je was begonnen met tweemaal troefspelen; driemaal als ze 3-0
zitten, dan kost jou dat twee troeven per slag en houd je te weinig troeven
over om alle lage harten en ruiten af te troeven.
Wel of niet meteen troefspelen?
Spel 4
2
32
5432
765432

Spel 5
6
432
5432
 A H V B 10

Spel 6
 10 9 8
9876
V3
5432
















A
A
A
A

43
HV54
76
H

A5432
AH765
A7
2

AH
HV
HB
AH

5
B 10
2
6

In deze drie spellen speel je als leider een mooi 4-contract.
Alle westspelers kiezen voor de aanval met V.
Hoe was jij deze drie biggetjes?
Bridge Training 830, 19 maart 2020, robstravers@xs4all.nl
7

Wel of niet meteen troefspelen? Overpeinzing
Spel 4
2
32
5432
765432

Spel 5
6
432
5432
 A H V B 10

Spel 6
 10 9 8
9876
V3
5432
















A
A
A
A

43
HV54
76
H

A5432
AH765
A7
2

AH
HV
HB
AH

5
B 10
2
6

In deze drie spellen speel je als leider een mooi 4-contract.
Alle westspelers kiezen voor de aanval met V.
Hoe was jij deze drie biggetjes?
Voor elk troefcontract geldt dezelfde speelplanprocedure:
1. Zoek (vanuit de hand met de meeste troeven) naar dreigende verliezers.
2. Zoek naar listen en lagen om dreigende verliezers te voorkomen.
3. Zoek naar mogelijke tegenwerking van je tegenstanders en probeer die te
saboteren.
Spel 4
Vanuit de zuidhand tel je:
- twee dreigende schoppenverliezers;
- één dreigende hartenverliezers (zes kaarten zitten vaak 4-2);
- twee dreigende ruitenverliezers.
Zuids lage ruiten kun je niet opruimen op een andere kleur of
aftroeven. Ook kun je een 4-2-verdeling van de harten niet veranderen.
Dus probeer je twee schoppenverliezers te voorkomen.
Spel 5
Vanuit de zuidhand tel je:
- vier dreigende schoppenverliezers;
- één dreigende hartenverliezer (vijf kaarten zitten vaak 3-2);
- één dreigende ruitenverliezer.
Op noords klaveren kunnen heel veel zuidelijke verlieskaarten worden
opgeruimd. Schoppen troeven is eveneens een optie. Wat is wijsheid?
Spel 6
Vanuit de zuidhand tel je:
- één dreigende schoppenverliezer;
- één zekere hartenverliezer (troefaas kun je er niet uitsnijden …);
- één dreigende ruitenverliezer;
- één dreigende klaverenverliezer.
Je ruiten kunnen de dreigende schoppenverliezer voorkomen. Hoe?
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Wel of niet meteen troefspelen? Hoe schrob je de drie biggetjes?
Spel 4
2
32
5432
765432

Spel 5
6
432
5432
 A H V B 10

Spel 6
 10 9 8
9876
V3
5432
















A
A
A
A

43
HV54
76
H

A5432
AH765
A7
2

AH
HV
HB
AH

5
B 10
2
6

In deze drie spellen speel je als leider een mooi 4-contract.
Alle westspelers kiezen voor de aanval met V.
Hoe was jij deze drie biggetjes?
Spel 4
Speel NIET meteen troef!
Win de uitkomst met A, troef 3, ga met 2 naar de hand, troef 4.
Je troeft dus de twee dreigende schoppenverliezers af. Dat kan
alleen als je het troefspelen uitstelt tot ná deze twee aftroevers.
Je verliest dan twee ruitenslagen en – met de harten 4-2 – één
hartenslag.
Spel 5
Speel WEL meteen troef, maar … alleen AH!
OW hebben dan nog één (hoge) troefkaart, maar die laat je
zitten.
Dan speel je 2 naar A, en draai je alle klaveren af.
Op elke klaveren ruim je een verliezer op.
Nadat oost of west heeft getroefd, kom jij weer aan slag. Waarschijnlijk
met A.
Dan troef je een schoppen met dummy’s laatste troef en vervolg je de
klaverenoptocht (en het vuilnisruimen). Dummy’s laatste troef heeft
een dubbele functie:
1. Hij voorkomt dat OW na hun hartenslag een rits schoppenslagen
maken.
2. Hij is de noodzakelijke brug naar dummy’s laatste klaverenslagen!
Spel 6
Speel NIET meteen troef! Want als OW meteen nemen met A, kun je
de dreigende verliesslag in schoppen niet meer voorkomen!
Win de uitkomst met A en speel dan onmiddellijk 2 naar V! Als A
niet verschijnt speel je daarna 3 naar H. Dan zal A zéker
verschijnen. Zo niet, dan verlies je geen ruitenslag .
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Zodra je weer aan slag bent, speel je B, waarop je een schoppen van
dummy weggooit. Nu kun je geen schoppenslag meer verliezen, want
de derde schoppenslag troef je!
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Lezers mailen

Powerpointpresentatie gezocht voor het geven van bridgeles
Een deel van onze leden heeft gevraagd of ik les zou willen geven aan de
hand van het boek:
Leer Bridge met Berry deel 3.
Nu heb ik een hoop materiaal om les te geven, maar ik bezit geen
Powerpoint(presentatie) bij dit leerboek.
Kan een van jouw kanjers mij wellicht helpen?
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Carolien:
Ik begrijp dat je het vraagt, maar een goede Powerpoint presentatie
met animaties etc. kost meer dan 30 uur per les.
Dat geeft iemand niet zomaar uit handen.
Ron:
Voor zover ik weet is de docentenhandleiding, een Powerpoint en de
oefenspellen gewoon bij Bridge Beter te downloaden.
Als je de Powerpoint wilt aanpassen naar je persoonlijke smaak en
inhoud, dan ben je inderdaad nog wel even bezig, maar je hebt een
beginnetje.
Om dat te downloaden, denk ik dat je als docent bij Bridge Beter
geregistreerd moet staan. Dat kan het probleem niet zijn, want ze
vragen niet naar een diploma.
Berry Westra:
Ron heeft helemaal gelijk: docentenhandleiding + Powerpoint is via de
Bridge Beter site te verkrijgen. Ik denk wel dat je een lerarenaccount
nodig hebt.
Neem voor verdere vragen contact op met info@bridgebeter.nl of
telefonisch met 071-3419005.
Twee vrouwen kijken reikhalzend naar mij uit
Partner en ik spelen 2 zwak.
Ik ben de zwakke partij (8p) en open 2.
Partner (21p) biedt - na diep nadenken - 2SA.
Ik ga met mijn 8p alsnog naar 3SA.
Score: 3SA+2.
Ik vroeg waarom partner niet meteen naar 3SA ging met 21 p.
Ze was bang dat ze dan de manche niet zou halen omdat mijn kracht
uitsluitend in de ruiten zou kunnen zitten en zij niet meer bij mij kon komen.
Maar ik had die prachtige H (het zal weer geen heer zijn 😃)
Dus eenmaal op tafel was het prachtig.
Nu de discussie daarna. Doen we eigenlijk zelden en we kunnen nagenoeg
blindelings met elkaar 'lezen en schrijven' ... Maar dit om nog iets te leren ...
Stel, ik had 6 punten gehad (niet kwetsbaar wil ik dan toch nog wel eens
openen met zwakke 2).
27p samen en we hadden de manche gemist.
Partner zegt dat ik dan beter na haar 2SA, 3 had kunnen zeggen.
Ik vind dat ik al gezegd had wat ik in handen had en dat zij met deze
hoeveelheid van 21p meteen naar 3SA had mogen gaan.
Wij zien reikhalzend naar jouw reactie.
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Rob:

Oei … hoe langer jullie halzen al reikten, des te meer jullie van mij
verwachten.
Met 21 punten en een verdeling waarmee je anders 2SA zou openen,
wil je met minstens 5/6 punten bij de partner toch wel 3SA spelen. Ook
zónder de voorkennis van een ruitensextet in partners handen.
Dus zou ik kiezen voor 3SA.
Als 2-openaar zou ik op partners 2SA-bod 3SA bieden met een solide
ruitenkleur, bijvoorbeeld AHxxxx. Met een tochtige ruitenkleur bied je
3, waarna het aan partner is om te passen of voor 3SA te gaan. Wat is
de grens tussen wel of niet tochtig, hoor ik iemand mompelen. Mijn
voorkeur: minder dan twee tophonneurs (AHV) is tochtig .

De arbiter staat!
Graag jullie gerespecteerde mening over een voorval op de club.
Noord biedt 4, allen passen. Tot de laatste drie slagen niets aan de hand.
Leider noord claimt en zegt: ‘Nog één slag voor jullie, twee voor ons’, en
draait zijn kaarten open.
Inderdaad, hij heeft nog twee troeven en een lage ruiten.
Ik, oost, heb nog 10, 6 en een klavertje.
Ik vraag direct: ‘Hoeveel punten had je eigenlijk?’ Antwoord: ‘Zestien’, ik
denk na en leg achteloos 6 op tafel met open kaarten, tegelijk zeg ik: ‘Shit
dat moet 10 zijn.’
De dummy, tevens wedstrijdleider, partner van noord schudt zijn hoofd van
nee.
Noord begint ook te twijfelen, maar ik zeg tegen noord: ‘Geeft niet, je hebt de
slag toch al afgegeven.’ Noord en Zuid bleven bij hun mening dat ik de
eerdere slag die afgeven was, toch verlies, door 6 te leggen.
Ik heb een onbehagelijk gevoel over deze kwestie, maar misschien heb ik het
wel verkeerd. Graag jouw mening.
Rob:
Laten we beginnen met regel 1: de arbiter staat! Wie zit kan geen
arbiter zijn. Dus nodig je bij een betwiste claim een arbiter uit.
En als dan de kaarten open liggen, is het spelen daarmee gestopt. Dan
bekijk je de kaarten of de claim correct is. En dan is het van de gekken
als dat opeens weer in ‘verder spelen’ wordt omgezet.
Dus blijft de claim zoals-ie was: twee slagen voor de leider, één voor
OW.
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Spelregelvraag van vorige week (28)
Zuid is Gever
Zuidhand 1
V87652
A2
B987
9

Zuidhand 2
H987654
A2
7
876

De vier openingen met uitleg:
2 


2 

Muiderberg
Zwakke twee



Zuidhand 3
A3
H9
 A V 10 9 4 3
 B 10 9

Zuidhand 4
HV76
VB987
8765

1SA
15-17 punten
met SA-verdeling

2
Muiderberg

Vraag:
Welk NZ-paar, of NZ-paren, zijn in overtreding?





Tel het aantal openingen met uitleg dat jij als overtreding ziet.
Vermenigvuldig dat aantal met 2,5.
Trek die uitkomst af van 10.
Wat je dan overhoudt, is je rapportcijfer voor dit vraagstuk …

Met andere woorden: deze openingen met uitleg zijn alle vier volkomen correct!
Muiderberg (zuidhanden 1 en 4):
De 2-opening in harten/schoppen belooft een 5-kaart in de openingskleur. In
bridge is het gebruikelijk dat je een zeer zwakke 6-kaart als een 5-kaart mag
behandelen. En daarbij kun je als norm nemen: maximaal één honneur. Dat
betekent dus dat met zuidhand 1 wél sprake zou zijn van een overtreding met
HV6543. Want dan moet de uitleg zijn: ‘Minstens een 5-kaart schoppen met
minstens een 4-kaart in een onbekende lage kleur.’
Met zuidhand 4 is de uitleg ook correct: zuid heeft inderdaad een 5-kaart
harten, met een 4+ in een lage kleur. Dat zuid ook een 4-kaart schoppen
heeft, is niet verboden. Wel onverstandig, omdat daarmee gemakkelijk een
gezonde schoppenfit onder water blijft. Zonder lage 4-kaart (en wel een
schoppenkwartet) zou zuid wél in overtreding zijn. Want dan had de uitleg
moeten zijn: ‘5-kaart harten met minstens een 4-kaart in een onbekende
kleur.’ Muiderberg openen met slechts een 3-kaart laag, mag absoluut niet!
Zwakke twee (zuidhand 2):
Zoals je een zeer zwakke 6-kaart als 5-kaart mag behandelen, mag je ook
met een zwakke 7-kaart omgaan alsof dat een 6-kaart is. Ook dan is
maximaal één honneur in die kleur toegestaan.
1SA (zuidhand 3):
Al in de vorige eeuw (!) kon je met Acol als basissysteem, met een 6-3-2-2verdeling waarbij de 6-kaart in een lage kleur zit, 1SA openen zonder dat je
partner hoeft te alerteren.
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Spelregelvraag 29
West

Noord
1SA

Oost

Zuid
2
Zuid bood 2 voor de beurt. West
accepteert dat niet. 2 wordt geannuleerd
en oost krijgt het (bied)woord. Oost biedt
vervolgens 2.

2

3

3 belooft 10+ met precies een 5-kaart harten. Het 2-bod voor de beurt beloofde
minstens een 5-kaart harten met nul punten of meer.
Welke stelling(en) klopt/kloppen?
a. Voordat zuid 3 biedt, mag hij aan de arbiter vragen of zijn partner daarna
verplicht moet passen. De arbiter hoeft daar niet op te antwoorden.
b. Voordat zuid 3 biedt, mag hij aan de arbiter vragen of zijn partner daarna
verplicht moet passen. De arbiter moet die vraag beantwoorden.
c. Het 3-bod levert geen enkele biedbeperking op voor noord.
d. Noord moet na het 3-bod in zijn eerste beurt passen.

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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