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 Nr. 833  21 juni 2021 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

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 NBB-
Rekenprogramma 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, 

Mirjam Dierckxsens, Monica Vuister, Ron Jedema, Siger Seinen, 
Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 

Voor alle duidelijkheid 

De Bridge Training maken we voor de gewone bridgers. Dat maakt Mirjam 

en Monica tot de belangrijkste leden van ons redactieteam. Want met hen 
stem ik de moeilijkheidsgraad en de helderheid van mijn uitleg af.  

 

Pas na dit belangrijke rondje gaat het resultaat ook naar de ervaren rotten 
van de Redactie. Margriet verbetert de lay-out, Jan kijkt vooral ook naar taal 

en stijl, Frans geniet al enige tijd van het grootmeesterschap en Carolien, Ron 
en Siger vallen in de categorie toparbiters. Alleen ik ben niks .  

 

 
Wat gaan we in deze eerste Training van de hervatting doen? 

 
We gaan even lekker BUTS’en! 

Bieden 
Uitkomen 

Troef spelen 

Sans spelen 
 

Vier vraagstukken dus. 
 

Veel plezier ermee, 
 

Roberto 
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Spel 1  

 
Noord gever / allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  doublet ??   A B 10 

 V B 7 

 B 9 7 5 

 B 9 7 

Wat is jouw bieding met deze zuidhand? 

a. Pas 
b. Redoublet 

c. 2 

d. 1SA 

e. 2SA 
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Spel 1 Overpeinzing  

 
Noord gever / allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  doublet ??   A B 10 

 V B 7 

 B 9 7 5 

 B 9 7 

 

Wat is jouw bieding met deze zuidhand? 
a. Pas 

b. Redoublet 
c. 2 

d. 1SA 
e. 2SA 

 

 

Met 10 punten, een 4-3-3-3-verdeling én een 4-kaart in partners 
openingskleur, heb je een rustig zuidhandje met veel biedalternatieven: 

 
- passen, west zal dan immers moeten spreken, en als hij dat niet doet voelt 

met mijn 4-kaart ruiten mee 1 gedoubleerd niet slecht; 
 

- redoublet, dat belooft minstens 10 punten mee met de wens om 
gedoubleerd tegen te spelen; 

 
- 2, vertelt je 4-kaart ruiten én ontkent tegelijk een hoge 4-kaart; 

 
- 1SA, zodat partner noord weet dat hij kan rekenen op algemene kracht; 

 

- 2SA, als invitatie voor 3SA met extra openingskracht bij partner.  
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 Spel 1 De beste bieding  

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  doublet ??   A B 10 

 V B 7 

 B 9 7 5 

 B 9 7 

Wat is jouw bieding met deze zuidhand? 

a. Pas  = 1 punt  
b. Redoublet = 0 punten 

c. 2   = 1 punt 

d. 1SA  = 3 punten 

e. 2SA  = 0 punten 

 

 
1SA (d) heeft de voorkeur. Vier boeren en een 4-3-3-3-verdeling is al geen 

reden voor veel optimisme.  
 

Punt van aandacht 
Een 1-opening in een kleur doe je tegenwoordig al vanaf een 

punt of 12. Daardoor groeit de noodzaak om voor het 1SA-
bijbod 10 punten als maximum af te spreken. Als je dat 

afspreekt, belooft een bijbod in een nieuwe kleur op 2-hoogte 

(zonder sprong) minstens 11 punten.  
Het bijbod van 2SA belooft dan 11-12 punten en 3SA 13+. 

Met de 25-26 punten van openaar en doubleerder kan dat niet 
veel meer zijn dan 15 punten. 

 
Mijn advies met 10 punten 

Als dat lelijke punten zijn, zoals hier (een 4-3-3-3-verdeling en 
veel boeren), behandel de hand dan als een 9-punter.  

 

Ondanks de 4-kaart die je in partners kleur meebrengt, kun je vanwege de 
twee 3-kaarten in de hoge kleuren het beste kiezen voor 1SA. 1SA+1 levert 

meer op dan 2(+1). Als partner daar geen trek in heeft, en bijvoorbeeld 2 

biedt, kun je altijd nog naar 2. 

De gangbare boodschap van redoublet (b) is:  
- 10+ (die kracht heb je), maar ook:  

- kort in partners openingskleur (het tegendeel is echter waar );  
- wil gedoubleerd tegenspelen. De redoubleerder belooft dezelfde 

verdeling als de doubleerder.   
Een pas (a) maskeert de 10 punten van zuid. West zal dan moeten bieden, 

ook met 0 punten. Dat kan goed uitpakken. Nadeel is dat je daarmee het 
initiatief uit handen geeft. Ook partner noord tast dan immers nog in het 

duister. Voor 2SA (e) is de verdeling en opbouw van de zuidhand te zwak.   
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Spel 2 

 
 Oost gever / niemand kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    3SA*  pas   H V 10 6 

pas  pas       A B 8 

 B 9 8 

 7 6 5 

 

*3SA: uitgelegd als ‘Gambling’. Belooft een dichte 7-kaart in een lage kleur, 
zónder aas of heer in een andere kleur.  

 
Deze veel biedruimte verslindende opening heeft slechts één doel: het 

de tegenstanders zo lastig mogelijk maken. En met de juiste punten bij 
partner, of een gunstige uitkomst, kan het nog worden gemaakt ook! 

Hoopt uiteraard op minstens één kaart in die kleur bij partner… 
 

Met welke kaart kom je uit? 
a. H 

b. A 

c. Ruiten 

d. Klaveren 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
 Oost gever / niemand kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    3SA*  pas   H V 10 6 

pas  pas       A B 8 

 B 9 8 

 7 6 5 

 

*3SA: uitgelegd als ‘Gambling’. Belooft een dichte lage 7-kaart, zónder aas of 
heer in een andere kleur.  

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. H 

b. A 

c. Ruiten 
d. Klaveren 

 

 

Je hebt geen idee of 3SA kan worden gemaakt. Er kán een ‘lek’ zijn. En áls er 
een lek is, in welke kleur zal dat dan zijn? Als je met je partner vijf slagen 

kunt oppakken voordat OW aan slag komen, moet je de kans zo groot 
mogelijk maken om die kleur te vinden. 

 
Dankzij jouw B weet jij al vóór je uitkomst in welke lage kleur zuid zijn 

dichte zevenkaart heeft… 
 

Kernvraag:  

Hoe vind je het juiste tegenspel, als er een kleur is waarin je voldoende 
slagen kunt maken om 3SA down te spelen voordat de leider aan slag 

komt?   
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Spel 2 Uitkomst 

 
Dummy west    Leider oost 

 A 3 2      5 4 

   V 3 2      10 4 

 A 6 5 4 3      V 7 

   10 2      A H V B 9 8 3 

 

Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
3SA*  pas   H V 10 6 

     A B 8 

 B 9 8  

 7 6 5 

 

*3SA: uitgelegd als ‘Gambling’. Belooft een dichte lage 7-kaart, zónder aas of 
heer in een andere kleur.  

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. H  = 0 punten 

b. A   = 3 punten 

c. Ruiten  = 0 punten 
d. Klaveren = 0 punten 

 

 

Uitkomen met een aas, zonder de bijbehorende heer, wordt sterk ontraden, 
omdat het meestal prettiger uitpakt voor de leider dan voor de tegenspelers.  

 
Maar… deze oost opende geen 3SA omdat hij veel kracht heeft met een 

evenwichtige verdeling: hij heeft een sterke kleur waarin hij meteen zeven 
slagen kan afdraaien.  

 

Punt van aandacht 
Na een OW-bieding als: 1SA – 3SA, of: 1 - 1 - 1SA - 3SA, is 

de aangewezen uitkomst: H (hoogste van een gebroken serie), 

en de slechtste: A. De leider zal immers een of meer kleuren 

moeten ‘ontwikkelen’ om aan zijn negen slagen te komen. Een 
‘kale’ aasuitkomst zal hem daar hoogstwaarschijnlijk bij helpen. 

Terwijl jij A juist nodig hebt als entree voor je hoog geworden 

schoppen. 

 

Na deze ‘gambling-opening’ neem je echter géén risico met de A-uitkomst, 

als ‘kijkaas’. Want de leider ontkent een hoog plaatje in een bijkleur. 

Dummy’s hand schept de noodzakelijke duidelijkheid: harten (B) door! 

Partner heeft waarschijnlijk H, met voldoende lengte voor 3SA-1!  
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Spel 3  

 
Zuid gever / OW kwetsbaar 

 

 West  Noord Oost  Zuid  
       1 

 2  2  pas  4 

 pas  pas  pas 

 
 V B 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

 H 2 

  
 5 

 A H V B 10 9 

 A 6 5 

 A B 3 

 

Met acht zekere speelslagen vrij voorzichtig geboden door zuid. 
 

Jij speelt 4. West komt uit met H. Die duik je.  

De tweede slag speelt west V. Die slag win je met A. 

Je slaat A en H. West speelt in de tweede hartenslag 7 bij.   

 

Hoe ga je verder? 
a. Ik trek nog een keer troef 

b. Ik speel H; dan 2 naar B 

c. Ik speel H; A; dan B. Als west V legt laat ik dummy een ruiten 

opruimen 

d. Ik speel H; A, dan B. Als west V legt laat ik dummy troeven. 

e. Ik speel ruiten 
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Spel 3 Overpeinzing 

 
Zuid gever / OW kwetsbaar 

 

 West  Noord Oost  Zuid  

       1 

 2  2  pas  4 

 pas  pas  pas 
 

 V B 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

 H 2 

  
 5 

 A H V B 10 9 

 A 6 5 

 A B 3 

 

Jij speelt 4. West komt uit met H. Die duik je.  

De tweede slag speelt west V. Die slag win je met A. 

Je slaat A en H. West speelt in de tweede hartenslag 7 bij.   

Hoe ga je verder? 

a. Ik trek nog een keer troef 
b. Ik speel H; dan 2 naar B 

c. Ik speel H; A; dan B. Als west V legt laat ik dummy een ruiten 

opruimen 

d. Ik speel H; A, dan B. Als west V legt laat ik dummy troeven. 

e. Ik speel ruiten 

 

 

Als leider van dit troefcontract tel je vanuit de zuidhand vier dreigende 
verliezers:  

5  één in schoppen 

6 en 5 twee in ruiten 

B  één in klaveren, 2 wordt beschermd door H. 

 

Nog een keer troefspelen haalt oosts laatste troefkaart op, maar ook de 

laatste troef van dummy. En dat betekent dat je – naast je zekere 
schoppenverliezer – drie slagen verliest in de lage kleuren en dus -1 gaat. 

 
Je denkt misschien dat je de verliezer in klaveren kunt voorkomen door de 

3e klaveren te troeven met dummy’s laatste troef. Vanwege wests 2-bod is 

het risico echter groot dat oost dan overtroeft. Jammer dat je geen 3-2-

verdeling in ruiten hebt. Of kun je daar iets aan doen?  
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Spel 3 Speelplan 
 

 West  Noord Oost  Zuid  

       1 

 2  2  pas  4 

 pas  pas  pas 
 

 V B 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

 H 2 

  
 5 

 A H V B 10 9 

 A 6 5 

 A B 3 
 

Jij speelt 4. West komt uit met H. Die duik je.  

De tweede slag speelt west V. Die slag win je met A. 

Je slaat A en H. West speelt in de tweede hartenslag 7 bij.   

Hoe ga je verder? 
a. Ik trek nog een keer troef. 

b. Ik speel H; dan 2 naar B. 

c. Ik speel H; A; dan B. Als west V legt: ruiten wegdoen.    

d. Ik speel H; A, dan B. Als west V legt laat ik dummy troeven. 

e. Ik speel ruiten. 
 

a, b en e = 0 punten; d = 1 punt; c = 2 punten 
 

 

Door de beloofde klaverenlengte van west is de kans dat oost kort is in ruiten 

veel kleiner dan de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat oost kort 
is in klaveren. Gun daarom west de derde klaverenslag. Je troeft niet, omdat 

oost dan zeer waarschijnlijk overtroeft. In plaats daarvan ruim je een ruiten 
op (c).  

Dat noemen we ‘Loser on loser’: door een verliezer (ruitentjes) op te ruimen 
op een verliesslag kun je later wél de derde ruiten troeven. En dat doe je 

zodra je weer aan slag bent. 

 
Toch nog één puntje voor de klaverenaftroever, al is de kans dat west 

kwetsbaar 2 volgde met V-vijfde, zéééér klein. 
 

Over het ‘voorzichtige’ 4-bod dat ‘de deur dichtgooit’. Hoe had zuid anders 

kunnen bieden, denk je misschien. Ik geef liever niet alle zuidspelers de kost 
die na noords 2 met 4SA azen gaan vragen. Noord is minimaal (6 punten), 

maar hij zou in plaats van VB ook HV kunnen hebben… Dan is 6 héééél 

kansrijk.  
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Spel 4 Noord gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1 

pas  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 

 
 A H V 2 

 3 2 

 V 4 3 2 

 V 7 2 

  
 B 10 3 

 10 9 8 7 

 A 5 

 A B 6 3 

 

Tegen jouw 1SA start west met 4, je laat dummy 2 bijspelen, oost speelt 

9 bij, voor jouw B.  

 
Hoe speel je verder? 

a. Schoppen 
b. Harten 

c. 5 naar V 

d. A; 5 naar V 

e. 3 naar V  
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Spel 4 Overpeinzing 

 
Noord gever / OW kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  1 

pas  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 

 
 A H V 2 

 3 2 

 V 4 3 2 

 V 7 2 

  
 B 10 3 

 10 9 8 7 

 A 5 

 A B 6 3 

 

Tegen jouw 1SA start west met 4, je laat dummy 2 bijspelen, oost speelt 

9 bij, voor jouw B.  

 
Hoe speel je verder? 

a. Schoppen 
b. Harten 

c. 5 naar V 

d. A; 5 naar V 

e. 3 naar V  

 

 
Je speelt SA. Geen vlootschouw van dreigende verliezers maar van vaste 

winners. Ik tel er zes: AHVB, A en A. Met de eerste slag (B) is je 

contract dus al binnen. Nu kun je natuurlijk achter elkaar de volgende zes 

slagen binnenhalen. Maar zelfs als je contract ‘dicht’ is, kan het – vooral in 
een parenwedstrijd – geen kwaad om een slagje extra te maken. Meestal is 

dat zelfs noodzakelijk om in ieder geval boven de 50% te scoren. 
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Spel 4 Noord gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1 

pas  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 
 

 A H V 2 

 3 2 

 V 4 3 2 

 V 7 2 

  
 B 10 3 

 10 9 8 7 

 A 5 

 A B 6 3 
 

Tegen jouw 1SA start west met 4, je laat dummy 2 bijspelen, oost speelt 

9 bij, voor jouw B.  

 
Hoe speel je verder? 

a. Schoppen  = 0 punten 
b. Harten   = 0 punten 

c. 5 naar V  = 1 punt 

d. A; 5 naar V = 0 punten 

e. 3 naar V   = 2 punten 
 

 

 West startte met een klein klavertje, daarmee vraagt west terugkomst 

in die kleur. 
 De bijgespeelde 9 van oost vertelt overduidelijk dat west de 

gelukkige bezitter moet zijn van H.  

 

Begin de tweede slag daarom met 3 naar V (e). West kan dan niet 

voorkomen dat dummy’s V goed is voor een extra slag. Meteen al deze slag, 

als west H nog even koestert, en anders in een volgende klaverslag. 

 

Bang voor een hele rits hartenslagen hoef je niet te zijn. Jij bood die kleur 
immers, dus denken oost én west dat jij de ontbrekende hartenplaatjes zal 

hebben . En als ze wel vier hartenslagen zouden oppakken, is er ook niets 

aan de hand: dan zijn alle overige slagen daarna voor jou. 
 

De antwoorden c en d (spelen naar V) lijken misschien even kansrijk, maar 

zijn dat niet. H kan immers ook bij oost zitten en in dat geval help je OW 

aan een stel ruitenslagen. 
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Lezers mailen 

 

4- of 5-kaart? 
 

Ik zit nog steeds te knoeien wat betreft een 4- of 5-kaart. 

 
Mijn partner biedt  

1 

Mijn rechtertegenstander  

1  

 

Ik: 2 

 
Ik heb 10,11 punten. Moet mijn partner de ruiten als een 4- of een 5-kaart 

zien? 
 

Ik heb altijd gedacht dat een nieuwe kleur op een hoger niveau een 5-krt is. 
 

Het zou fijn zijn als hier een duidelijk overzicht voor is. In de overzichten 
staan meestal wel de vereiste hoeveelheid punten, maar niet of het een 

4- of 5-kaart betreft. 

 

Rob: 

Dit 2-bod belooft in ieder geval minstens een 4-kaart!  

 

Dat klinkt weldadig duidelijk. Maar als je partner niet met 1 had 

geopend maar met 1, hangt het antwoord af van jullie afspraak! 

 
Ik weet het, dat moet ik toelichten! 

Met de invoering van Acol in de vorige eeuw, door Cees Sint en Ton 
Schipperheijn, werd het zogenaamde negative freebid geïntroduceerd. 

 
Met die afspraak bepaalt het tussenbod de boodschap van je 2-bod in 

een nieuwe kleur: 
 

- Als je jouw kleur op 1-hoogte had kunnen bieden, na bijvoorbeeld 
1, maar door het tussenbod naar 2-hoogte wordt gedwongen, 

belooft je bijbod: 8-11 punten met minstens een 5-kaart. 
 

- Als je ook zonder tussenbod jouw kleur niet op 1-hoogte kunt 

bieden, beloof je minstens 10/11 punten met minstens een 4-kaart. 
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Dezelfde boodschap die je hebt afgesproken na een passende 

rechtertegenstander. 
 

Met het negative freebid op je systeemkaart hangt 4- of 5-kaart dus af 

van partners openingskleur en het tussenbod. 
 

Maar – mede door de lesstof van Berry –  groeit inmiddels het aantal 
spelers dat geen negative freebid (meer) speelt en met een nieuwe 

kleur op 2-hoogte standaard 10/11+ een 4+kaart belooft. Een kwestie 
dus van afspraak met je partner. 

 
Wel of niet uitkomen met secce aas? 
 

Noord/OW   9 3 2 

 A 9 5 3 

 9 7 6 5 4 

 A 

 A V 10 8 7     H B 5 4  

 V 4       H 8 7 6 

 H 10 8      A V 

 H 6 5      B 8 3 

 6 

 B 10 2 

 B 3 2 

 V 10 9 7 4 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  pas  1*  pas 

1  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Van de 21 noordspelers, startten 17 met de secce A.  

 
Is dat verstandig?  

Als het antwoord nee is, dan uitkomen met 9? 

 
Rob: 

Tegen een SA-contract zou ik alleen met een kale aas starten als mijn 
partner die kleur heeft geboden. Tegen een troefcontract , en dat 

speel je nu tegen, alleen als er een grote kans is dat ik mijn partner 
daarna aan slag krijg.  

 
 

Zonder die verwachting, zoals in dit spel, kies ik liever voor een 
ruitenstart. Nadeel van de A uitkomst is dat je al meteen een slag 
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weggeeft als de leider over H en V beschikt, én… dat je daarmee 

vertelt dát je het secce aas hebt, dus meteen verklapt waar de leider 
V kan vinden als hij ‘haar’ mist. 

 

Gouden waarheid 
Azen zijn geschapen om heren te vangen! 

 
Grote(re) kans (niet in dit spel) dat de leider jou een klaverenaftroever 

geeft als je zelf van A afblijft. 

 

Bep & Anton: 

A-start is een beetje een alles of niks start. Je partner moet vlot aan 

slag komen, anders werkt zo’n start averechts. 

Omdat je zelf A hebt, is de kans niet zo groot dat je partner in slag 2 

meteen aan slag kunt brengen. Dan kan A uitkomen al gauw een 

(over)slag schelen. 
In viertallen kun je dan nog zeggen dat het niet erg is als het een 

overslag kost, als het ook af en toe de downstart is. In paren moet je 
geen slagen weggeven. 

Bij Bep gecheckt: zij komt ook ruiten uit. 
 

   
Safety play toch iets minder safe? 

 
In het BBS-boekje ‘Speelfiguren’ van Chris Niemeijer staan verschillende 

voorbeelden. Ook deze: 
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Lezer Jan Westenbrink plaatste vraagtekens bij deze speelwijze.  

De kans op het winnen van drie slagen is volgens Jan even groot als je – in 
plaats van H en A slaan – na H 2 speelt naar B, en dus snijdt op V.  

 

Chris’ antwoord:  
 

Ik heb het over een 'safety play' als het gaat om A en H slaan. De extra 

kans dat Vx valt (achter AB) is 13.5 %. Die kans (op drie slagen in de 
kleur!) neem je dus mee.  

 
Die 34 % is de kans op precies 3 slagen. Maar je kunt er ook vier halen 

natuurlijk. Kans op een 3-2 zitsel = 68%.  
 

Het rijtje ‘68-28-4’ (voor 3-2, 4-1, 5-0) zit al 50 jaar in mijn hoofd... 

 
Rob: Leuk al die cijfers, maar volgens mij heeft Jan gelijk. 

  H 5 4 2    A B 6 3 

Ook ik zie geen grotere kans op drie slagen door eerst A en H te slaan. 

 
Als zuid inderdaad V-tweede heeft, zitten de harten 3-2. Dan wint H slaan, 

2 naar B óók drie slagen. De laatste harten van noord valt dan onder A, 

en de laatste (4e) harten is goed voor de derde slag. 

 
Voordeel van de speelwijze van Jan: na H slaan snijden op V, een grotere 

kans op vier slagen. 
 

De enige verklaring voor Chris’ aanbevolen speelwijze én zijn antwoord op de 
vraag van Jan, is dat Chris ervan uitgaat dat OW samen geen acht maar 

zeven harten hebben.  

 H 5 4    A B 6 3 

Want dán is H en A slaan inderdaad wél het kansrijkst voor drie slagen! 

 
Chris’ slotreactie: 

 

Het laatste dat ik er over wil zeggen: 
met AB32 tegenover H654 geeft:  

a. H slaan en kleintje naar de B 53% kans op 3 slagen;  
b. eerst A en H slaan, dan klein naar de B (indien nodig) geeft 73% kans op 

3 slagen; 

 
Ga je voor de kans op 4 slagen dan is H slaan en klein naar de B natuurlijk 

de beste kans (34%). Het is logisch dat A en H slaan slechter is (20% kans 
op 4 slagen). 

Misschien heb ik in mijn boekje wel iets anders in mijn hoofd gehad (daar 
wil ik - met deze temperatuur [Rob: +30°C] maar niet verder op ingaan...) 
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