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 Nr. 834  28 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) 

 

Uitkomen 
 

Geen theoretische beschouwingen vooraf. Kom uit met de kaart die jou het beste 
gevoel geeft.  

 
Spel 1 t/m 3 West  Noord Oost  Zuid 

  1  1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Met welke kaart kom jij uit? 

 
Zuid 1  Zuid 2  Zuid 3 

 H V 6   V 4    V 6 2 

 

 

Spel 4 t/m 6 West  Noord Oost  Zuid 
       1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Met welke kaart kom je uit? 
 

Zuid 4  Zuid 5  Zuid 6 
 A B 9 6 2   A B 10 6 2  H V 10 7 3 

 8 7    8 7    8 7 

 V 4 3   V 4 3   V 4 3 

 9 8 7   9 8 7   9 8 7     
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Spel 7 en 8 West  Noord Oost  Zuid 

       1  pas 

1SA  pas  2  pas 

pas  pas 

 
Met welke kaart kom je uit? 

 
Zuid 7   Zuid 8 

 H B 6 5    A V 10 2 

 6 5 4    6 5 4 

 H 5     H 5 

 V 8 7 6     V 8 7 6 

 
 

Spel 9 en 10 Bieding a  West  Noord Oost  Zuid 
   1  1  1SA  pas 

pas  pas   
 

Bieding b  West  Noord Oost  Zuid 
  1  1SA  pas 

pas  pas 
 

Jouw zuidhand 
 V 10 9 8 7 

 8 7 

 A 8 7 

 9 8 7 

 
9. Met welke kaart kom je uit na bieding a? 

 
10. Met welke kaart kom je uit na bieding b? 

 
Heb je je tien keuzes gemaakt? Ik ook! Die staan al meteen, dus zonder 

voorafgaande overpeinzingen, op de volgende pagina’s. 
  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
http://www.bridgeservice.nl/


Bridge Training 834, 28 juni 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

 

 

    3 

 

Mijn tien uitkomsten 
 

Spel 1 t/m 3 West  Noord Oost  Zuid 
  1  1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Met welke schoppenkaart kom je uit? 
 

Zuid 1  Zuid 2  Zuid 3 
 H V 6   V 4    V 6 2 

 

 

Zuid 1: H  Zuid 2: V  Zuid 3: 2 

 

Voorkomen moet worden: dat de speler die het kortst is in schoppen met 
zijn laatste schoppenkaart de slag wint, want daarmee eindigt de 

schoppenaanval/ontwikkeling/winners.  
 

Gouden regel 

Als jouw partner in een kleur meer kaarten heeft dan jij, mag jouw 
laatste kaart niet die slag winnen! Bewaar in ieder geval één lage 

kaart voor het laatst. 
 

Zuid 1: Kom uit met H, dan V en speel als laatste: 6. 

 

Zuid 1  Partner    
 H V 6   A 5 4 3 2  

 
Als zuid zou uitkomen met 6, wint partner die slag met A. De tweede en 

derde schoppenslag zijn dan voor zuid. En daarmee valt het schoppendoek.  

 
Zuid 2: Kom van een 2-kaart altijd – ook tegen een troefcontract – uit met 

de hoogste: in dit geval V. Ook als je geen plaatje hebt in partners kleur, 

speel je de hoogste van een tweekaart. Partner kan dan beter inschatten 

hoeveel kaarten de leider in die kleur heeft.  
 

Tegen een troefcontract weet hij of je de derde slag in die kleur wel of niet 
kunt troeven! 
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Zuid 3: Met een 3- of 4-kaart en (minstens) twee lage kaarten(!): de 

laagste. 
 

Heb je drie of vier kaarten in partners kleur, met minstens twee lage 
kaarten, start dan met je laagste kaart: 

 
H B 5 2: met de 2  

H 6 5: met de 5 

Maar van V B 4: met de V (de 4 bewaar je tot het laatst) 
 

Als je met Zuid 3 zou uitkomen met de hoogste in partners kleur (V), dan 

promoveert B van de leider ook tot een schoppenslag. 

 
 H 10 9 7 5 

Dummy west    Leider oost 
 8 4      A B 3 

    V 6 2 

 

 
Maar… kom tegen een troefcontract nooit uit onder een aas. Kies dan bij 

voorkeur een uitkomst in een andere kleur. Een uitkomst mét één ‘enkele’ 
aas (= aas zonder de heer) geeft meestal een slag weg. 
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Spel 4 t/m 6 West  Noord Oost  Zuid 

       1SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 

 

Met welke kaart kom je uit? 
 

Zuid 4  Zuid 5  Zuid 6 
 A B 9 6 2   A B 10 6 2  H V 10 7 3 

 8 7    8 7    8 7 

 V 4 3   V 4 3   V 4 3 

 9 8 7   9 8 7   9 8 7 

 

  Zuid 4: 6/2 Zuid 5: B  Zuid 6: H 

 

Als je start in je eigen kleur, en je hebt:  
 

 twee of meer aangrenzende plaatjes, kom dan uit met de 
hoogste van die aangrenzende plaatjes. 

 
 Zonder aangrenzende plaatjes/honneurs kom je uit met: 

- de vierde van boven als je de ‘Regel van 11’ speelt; 
- met de laagste als ‘Klein belooft plaatje’ op je systeemkaart staat.   

 

Dat betekent de volgende drie uitkomsten: 
Zuid 4: geen aangrenzende plaatjes, dus een lage kaart. 

Zuid 5: van AB1062 met B. 

Zuid 6: van HV1073 met H. 

 
Maar bridge zou bridge niet zijn als deze regel geen uitzonderingen kent. 

 

 Met de vrouw uitkomen van VBx(x) is riskant! Fijn dat je partner nu 
weet dat je de boer hebt. Maar helaas kijkt de leider mee. Die weet dan 

precies waar hij deze kan vinden (en arresteren). Met VB9x is dat risico 
een stuk kleiner. Ook uitkomen van B10xx is niet zonder risico. 

 Met AH5432, zonder plaatje in een andere kleur, is het tegen een SA-
contract beter om met een lage kaart van die kleur uit te komen. Als 

partner daarna in een andere kleur aan slag komt en jouw kleur speelt, 

maak je vijf slagen als de leider/dummy drie of minder kaarten in die 
kleur heeft. 

 Tegen een troefcontract kom je ‘nooit’ onder je aas uit. Ook niet met 
het aas als je de heer niet hebt. Als de leider heer en vrouw heeft, geef 

je met die uitkomst een slag weg. Kies dan liever voor een uitkomst in 
een andere kleur. Met Ax, met het aas uitkomen en x na, hopend op de 

heer bij partner waardoor je de derde slag kunt troeven, doe je alleen 
als een uitkomst in een andere kleur nóg onaantrekkelijker is.  
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Spel 7 en 8 West  Noord Oost  Zuid 

       1  pas 

1SA  pas  2  pas 

pas  pas 

 
Met welke kaart kom je uit? 

 
Zuid 7   Zuid 8 

 H B 6 5    A V 10 2 

 6 5 4    6 5 4 

 H 5     H 5 

 A 8 7 6     V 8 7 6 

 

 

Zuid 7 én Zuid 8: kom uit met troef! 
 

Het biedverloop van OW, én jouw mooie schoppen, schreeuwen om een 
troefstart! Ook als OW 4-kaart hoog spelen, belooft oost in dit 

biedverloop een 5-kaart schoppen. Bij een hand met twee hoge  
4-kaarten had oost immers met 1 geopend. 

 
West belooft met het bijbod van 1SA 6-9/10 punten. Over zijn 

verdeling is alleen bekend dat er te weinig schoppen zijn voor een 
2-bijbod. Voor een 2-bod in een nieuwe kleur heeft west 

kennelijk te weinig kracht. Het is dus heel goed mogelijk dat west 
vier of zelfs meer harten meeneemt. 

 
Het 2-rebid van oost belooft géén extra kracht. Zonder harten 

kan west veilig en goedkoop voorkeur aangeven voor oosts eerste 

kleur. West biedt dan 2.  

 

Ondanks de beloofde 5-kaart schoppen kiest west met zijn ‘pas’ voor 
een hartencontract. Dat duidt op maximaal twee schoppenkaarten. Dus 

zal de leider zijn méér dan dreigende schoppenverliezers graag 
aftroeven in dummy. Kom dus met troef uit om het aantal troeven in de 

dummy te verminderen. 
 

Uitkomen met H, daarna oversteken naar partners A, zodat je zijn 

ruitenterugspel kunt troeven, oogt aantrekkelijk. Maar het risico dat je 

daarmee twee slagen (!) weggeeft, is te groot: een vrijwel zekere 
ruitenslag én – omdat je niet met troef start – een (extra) 

schoppenaftroever door dummy. 
Ook bij een klaverenstart loop je het grote risico dat de leider een extra 

troefslag in de dummy kan maken. 
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En met een schoppenuitkomst speel je zéker voor sinterklaas. Laat de 

leider hopen dat je partner de schoppenplaatjes heeft zodat hij fout 
snijdt . 

 

 
Spel 9 en 10 Bieding a  West  Noord Oost  Zuid 

   1  1  1SA  pas 

pas  pas 

 
Bieding b  West  Noord Oost  Zuid 

  1  1SA  pas 

pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 V 10 9 8 7 

 8 7 

 A 8 7 

 9 8 7 

 

9. Met welke kaart kom je uit na bieding a? 
 

10. Met welke kaart kom je uit na bieding b? 

 

 

Zuidhand 9: met 8 – de hoogste van een tweekaart. 

Zuidhand 10: met 10 – de hoogste van een binnenserie. 

 

Als partner noord in een kleur opent, zegt dat alles over de 
afgesproken lengte, en niets over de plaatjes in die kleur.  

 
Als partner een volgbod doet in een kleur, zegt dat eveneens iets over 

de lengte, minstens een 5-kaart, maar belooft dat ook kracht ín die 
kleur.  

 

Gouden regel 

Als je een volgbod doet met minimale kracht, is de kans dat je 
gaat tegenspelen groot. Dan moet de ‘volgkleur’ sterk genoeg 

zijn om partner graag in die kleur te zien uitkomen! 

 

 
Tel 1 punt voor elke goede uitkomst.  

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: Gevreesde ‘uitkomert’! 
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Lezers mailen 

 

Improvisatie? 
 

West  Noord   Oost  Zuid 

      1  doublet (13 punten) 

1  doublet (8 ptn 5-krt ) pas  1 (4-kaart) 

pas  2     

 

Zuid ziet 2 als mancheforcing, maar noord had 8 punten. 

 

Wat moet noord of zuid anders bieden? We hadden geen fit in schoppen en 
ruiten. 

 

Willem 

 

Rob: 
Als west had gepast, zou noord moeten bieden. Het 1-bod van west 

heft noords biedplicht echter op. Met zijn 5-kaart ruiten kan noord beter 
passen.  

Normaliter duidt het doublet van noord op interesse in de ongeboden 
kleuren: in  en  dus. Als je dat niet speelt, toont een strafdoublet op 

1-niveau een zeer sterke ruitenkleur. 
Sommigen, en ook deze noordspeler zo lijkt het, geven echter met 

doublet aan ‘dat had ik willen bieden’, maar die afspraak raden we af. 

 
Voor zuid geldt na het doublet van noord (dat duidt op de ongeboden 

kleuren) een biedplicht. Hij zal rekenen op twee hoge 4+kaarten. Het 
1-bod belooft geen extra kracht, dus maximaal 15/16 punten en het 

kan zelfs een 3-kaart schoppen zijn.  
 

Uitgaand van de verwachte boodschap van noords doublet (4+ in beide 
hoge kleuren), zou je rekenen op een ‘pas’ en anders 2-, 3- of 4.  

Met andere woorden: noords 2-bod voelt onlogisch. In dit soort 

gevallen kun je als partner alleen maar raden naar wat je maat precies 

probeert te vertellen… Zonder gedachte aan een misverstand, zou je 
kunnen denken aan: semi-forcing voor 4, stop in ruiten (singleton of 

renonce).  
 

Maar we weten dat noord iets heel anders in handen had…   

mailto:rob.stravers128@gmail.com
http://www.bridgeservice.nl/


Bridge Training 834, 28 juni 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

 

 

    9 

 

 

 
Mag je in een volgbod dezelfde afspraken maken als in een openingsbod? 

  

Kun en mag je na opening van de tegenpartij - uiteraard met alert - je 
openingsconventies zoals Multi, Muiderberg, Ghestem en overige gewoon 

bieden? 
 

Henk 

 
 Rob: 

Je mag je openingsbiedingen ook als volgbod toepassen, maar... met 
één harde voorwaarde.  

 
Na een natuurlijk openingsbod in een kleur moet jouw 

volgbod minstens een 4-kaart beloven in een bekende kleur. 
 

De Multi valt dus af. 
Daarnaast is uiteraard een natuurlijk 1SA-volgbod toegestaan,  

en een bod in de kleur van de tegenstander waarmee je minstens 16 
punten belooft. 

 
Ron: 

Robs antwoord is correct, maar aangezien je specifieke biedingen 

vraagt, wil ik er nog wel even dieper op ingaan: 
Als je de Multi speelt, is de kleur nog niet bekend. Na een 1-opening 

van de tegenstander (als dat op minstens een 2-kaart gebeurt), mag je 
geen 2 bieden als multi, want er is nog geen kleur bekend die je 

belooft met dat bod. Bij Muiderberg en Ghestem is dat wel het geval, 
dus dat kan geen probleem geven. 

Deze regel komt uit het reglement HOM/BSC (Hoogst Ongebruikelijke 
Methodes en Bruine Sticker Conventies) dat binnen de NBB aan de 

spelregels is toegevoegd. Dit reglement is op alle wedstrijden van 
toepassing, behalve als een club dit reglement voor haar interne 

competitie uitsluit. Dat uitsluiten komt hoogst zelden voor. 
 

Carolien: 
Maar of het verstandig is? Je sluit zoveel 'normale' volgbiedingen uit. 

En Ghestem? 1 is geen kleur, dus welke kleuren geeft Ghestem dan 

aan? 
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