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 Nr. 839  2 augustus 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) 

 
 

3 X 3SA-dans 
 
In deze Training leggen pakken we drie 3SA’en bij de kop. 

 

Spel 1 Oost gever / niemand kwetsbaar  
 

 H B 3 2 

 3 2 

 2 

 H 8 7 6 5 4 

    West  Noord Oost  Zuid 

 V 5 4       1  1SA 

 A V 10 6   pas  2*  pas  2* 

 V B 3   pas  3  pas  3SA 

 A B 3   pas  pas  pas 

 
*2: vraag naar hoge 4-kaart. Ook als dit bod volgens afspraak minstens 

8 punten belooft, is de verdeling mooi genoeg om ‘te zondigen’. De singleton 
is goud waard in een -contract; het -sextet wellicht in een SA-contract.  

*2: ontkent 4-kaart schoppen. 

  

West komt volgzaam uit in de kleur die zijn partner opende: hij begint met 
9. Oost speelt H bij. Jij wint de slag met A. 

 
Met welke kleur begin jij de tweede slag? 

a. schoppen, b. harten, c. ruiten, d. klaveren    
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Spel 1 Overpeinzing  

 
 H B 3 2 

 3 2 

 2 

 H 8 7 6 5 4 

    West  Noord Oost  Zuid 

 V 5 4       1  1SA 

 A V 10 6   pas  2*  pas  2* 

 V B 3   pas  3  pas  3SA 

 A B 3   pas  pas  pas 

 
West komt volgzaam uit in de kleur die zijn partner opende: hij begint met 

9. Oost speelt H bij. Jij wint de slag met A. 

 

Met welke kleur begin jij de tweede slag? 
a. schoppen 

b. harten 
c. ruiten 

d. klaveren   

 

 
Moet ik nog zeggen dat je als eerste stap je vaste slagen telt als je SA speelt? 

Gelukkig, dan hoeven we het daar niet over te hebben.  
Ik kom ook op vier…: A en V en A en H. 

 
Fijn dat west voor de kleur van zijn partner koos; een ruitenstart kan 

vervelender zijn… 
 

Liefst drie kleuren bieden een aantrekkelijke kans op extra slagen.  
 Je drie schoppenplaatjes garanderen twee schoppenslagen. En als de 

ontbrekende schoppen 3-3 zitten, zelfs drie. 

 De negen klaveren geven een aantrekkelijke kans op het vangen van V. 

 En als OW de ruitenkleur aanvallen, heb je een vaste ruitenstop. 

Die luxe is ook meteen het probleem: met welke kleur kun je het beste 
beginnen?  

 

Vanwege de 9-uitkomst van oost mag je ervan uitgaan dat oost B heeft.  

 Met een 3-kaart zou west met zijn laagste harten uitkomen, dan kan 9 

niet zijn.  
 Met een 2-kaart met zijn hoogste harten, dat was dan B geweest.  
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Spel 1 Speelplan  

 
 H B 3 2 

 3 2 

 2 

 H 8 7 6 5 4 

    West  Noord Oost  Zuid 

 V 5 4       1  1SA 

 A V 10 6   pas  2*  pas  2 

 V B 3   pas  3  pas  3SA 

 A B 3   pas  pas  pas 

 
West komt volgzaam uit in de kleur die zijn partner opende: hij begint met 

9. Oost speelt H bij. Jij wint de slag met A. 

 

Met welke kleur begin jij de tweede slag? 
a. schoppen = 4 punten 

b. harten  = 1 punt 
c. ruiten  = 0 punten 

d. klaveren   = 1 punt 

 

 
Een duidelijk ‘telspel’. 

 
Begin met schoppen! Want om schoppenslagen te kúnnen winnen, moet je 

OW een slag gunnen (A). Als OW na A ruiten aanvallen, heb je nog in alle 

slagen een stop. En twee kansen op 3SA C: de schoppen 3-3 en de kans dat 

V valt onder A en H. 

 

 Als de ontbrekende schoppen 3-3 zitten, heb je drie schoppenslagen voor 
het oprapen.  

In harten win je ook drie slagen door vanuit dummy naar 10 te spelen. 

OW waren immers zo vriendelijk om te vertellen dat oost iets moois in 
harten heeft. Dat zijn al zes slagen. Met A en H tel je er dan acht. En 

als OW na hun schoppenslag ruiten switchen, is dat goed voor een zekere 
ruitenslag, waarmee 3SA binnen is. 

 
 Als de ontbrekende schoppen niet 3-3 zitten, maak je twee 

schoppenslagen. Dan probeer je je tweede kans: A en H slaan. 

Stel dat je begint met het slaan van A en H. Als V niet valt, dan kan het 

gemakkelijk misgaan. OW spelen ruiten na. Die aanval kun je één keer 

afslaan met V of B. Maar, dan ben je nog niet binnen. Want je telt dan vijf 

klaverenslagen, twee hartenslagen en één ruitenslag. Voordat je een negende 

slag kunt winnen, moet je OW hun slag gunnen met A. Grote kans dat je 

pas weer aan slag komt als OW vijf slagen hebben opgestreken. 
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Spel 2 Oost gever / Allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  1 

2SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
  Partner noord 

  start met V 

Leider west   Dummy oost 

 A V 

 4 3 2 

 H B 10 9 8 7 

 A 2 

Jouw zuidhand 
 H 5 4 

 H 10 9 8 7 6 

 A V 4 

 10 

 

Je partner bewijst met zijn V-uitkomst zijn grenzeloze vertrouwen in jou.  

 

Hoe ga je daarmee om? 
a. Ik neem V over met H 

b. Ik geef een aanmoedigend signaal om harten door te spelen 

c. Ik geef een afsignaal; liever een andere kleur terug dan harten 
 

  

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


Bridge Training 839, 2 augustus 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

    5 

 

Spel 2 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  1 

2SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
  Partner noord 

  start met V 

Leider west   Dummy oost 

 A V 

 4 3 2 

 H B 10 9 8 7 

 A 2 

Jouw zuidhand 
 H 5 4 

 H 10 9 8 7 6 

 A V 4 

 10 

 

Je partner bewijst met zijn V-uitkomst zijn grenzeloze vertrouwen in jou.  

 

Hoe ga je daarmee om? 
a. Ik neem V over met H 

b. Ik geef een aanmoedigend signaal om harten door te spelen 
c. Ik geef een afsignaal; liever een andere kleur terug dan harten 

 

 

West durft – ondanks jouw hartenvolgbod – een SA-contract aan. Grote kans 
dat west ABx in handen heeft.  

 
Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten wat leider west van plan is: zo 

snel mogelijk de ruiten exploiteren. En dat wil jij met jouw hartenkleur. Wie 

het eerst zijn lange kleur binnenhaalt, wint de pot. 
 

Misschien ook niet gek om in te schatten hoe je partner zal omgaan met een 
aanmoedigend hartensignaal… 
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Spel 2 Tegenspel 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  1 

2SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
  Partner noord 

  start met V 

Leider west    Dummy oost 

 B 3 2      A V 

 A B 5      4 3 2 

 6 5 3      H B 10 9 8 7 

 H V 7 6      A 2 

Jouw zuidhand 
 H 5 4 

 H 10 9 8 7 6 

 A V 4 

 10 

 

Je partner bewijst met zijn V-uitkomst zijn grenzeloze vertrouwen in jou.  

 

Hoe ga je daarmee om? 
a. Ik neem V over met H 

b. Ik geef een aanmoedigend signaal om harten door te spelen 
c. Ik geef een afsignaal; liever een andere kleur terug dan harten 

 

a. = 3 punten; b. = 0 punten; c. = 0 punten 

 

 

Als west inderdaad ABx heeft, is V de enige hartenkaart van partner noord! 

Een aanmoedigend of afwijzend signaal zal daardoor geen verschil maken. 

Een slimme leider zal de uitkomst beslist duiken, waardoor partner de tweede 

slag in een andere kleur moet voorspelen. Daarmee stopt de hartenaanval… 
 

Stel dat noord dan schoppen speelt. Dan zal de leider dummy A laten leggen 

en ruiten spelen. Die slag is voor jou. Harten na is voor leider west, die speelt 

weer ruiten, voor jouw tweede – en laatste – ruitenstop.  
Daarna heeft de leider voldoende (ruiten)slagen om zijn contract veilig te 

stellen.  
 

Je draait de rollen om als je partners V overneemt met H. West mag die 

slag pakken met A. Ruiten na is voor jouw V. Weer harten is voor wests 

B. En nu is jouw ruiten de toegangsdeur naar jouw vrije harten. 

 

En als leider west nu A duikt, kun jij de -aanval wél voortzetten! 
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Spel 3 West gever / OW kwetsbaar 

 
  West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1  1 

1SA  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

   Partner noord 
     komt uit met 

        9 

Leider west         Dummy oost 

       A B 2 

 8 7 3 

 V 10 8 6 

 H B 2 

Jouw zuidhand 
 V 4 3 

 A H 6 5 4 

 9 7 5 3 

 8 

   

De leider laat dummy 3 bijspelen. 

Welk tegenspel trekt jou het meest aan? 

a. Ik speel een lage harten bij. 

b. Ik speel H en speel een lage harten terug. 

c. Ik speel H en A en speel een lage harten terug. 

d. Ik speel H en A en speel in een andere kleur terug. 
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Spel 3 Overpeinzing 

 
  West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1  1 

1SA  pas  2SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 

 
   Partner noord 

     komt uit met 
        9 

Leider west         Dummy oost 
       A B 2 

 8 7 3 

 V 10 8 6 

 H B 2 

Jouw zuidhand 

 V 4 3 

 A H 6 5 4 

 9 7 5 3 

 8 

   
De leider laat dummy 3 bijspelen. 

Welk tegenspel trekt jou het meest aan? 
a. Ik speel een lage harten bij. 

b. Ik speel H en speel een lage harten terug. 

c. Ik speel H en A en speel een lage harten terug. 

d. Ik speel H en A en speel in een andere kleur terug. 

 

 
Wat weet je? 

Met een 2-kaart in partners kleur start elke zichzelf respecterende 
bridger met de hoogste kaart van dat koppel. Je partner ontkent met 

zijn uitkomst drie of meer harten: hij heeft hoogstwaarschijnlijk twee 

harten, óf alleen 9. 

 

 Wat kun je nog meer weten? 
Inmiddels weet je dat een leider in een SA-contract als eerste stap zijn 

vaste slagen telt, en in een troefcontract zijn waarschijnlijke verliezers. 
In het tegenspel geldt eveneens een grondwet: schat in hoeveel 

honneurpunten je partner kán hebben! Dan weet je ook hoe groot de 
kans is dat hij nog een slag zal maken. 

 
OW geloven in een 3SA-contract. Dat duidt op een gezamenlijk bezit 

van rond de 26 punten. Met jouw negen punten blijven er dan nog 
ongeveer vijf punten over voor partner. Daar kan best een aas tussen 

zitten. De kans dat je partner in een andere kleur aan slag komt, is dus 
beduidend groter dan dat jij er nog een gaat maken… 
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Spel 3 Tegenspel 

 
  West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1  1 

1SA  pas  2SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 

 
   Partner noord 

     komt uit met 
        9 

Leider west         Dummy oost 
 10 9      A B 2 

 V B 2      8 7 3 

 H B 4      V 10 8 6 

 A V 7 6 5      H B 2 

Jouw zuidhand 

 V 4 3 

 A H 6 5 4 

 9 7 5 3 

 8 

   
De leider laat dummy 3 bijspelen. 

Welk tegenspel trekt jou het meest aan? 
a. Ik speel een lage harten bij. 

b. Ik speel H en speel een lage harten terug. 

c. Ik speel H en A en speel een lage harten terug. 

d. Ik speel H en A en speel in een andere kleur terug. 

 

a. = 3 punten; b. = 0 punten; c. = 0 punten; d. = 0 punten 

 

 
Het kan heel verleidelijk zijn om de eerste en tweede slag te winnen met A 

en H (c en d). Beter twee vogels in de hand dan tien in de lucht, 

onderbouwt die actie. Maar… het is dan zeer de vraag of je nog meer 

hartenslagen zult maken. Daarvoor moet je na de 3e (verloren) hartenslag 

eerst aan slag komen. Je kunt je hoop richten op V, maar als de leider jouw 

partner in de derde hartenslag niet ziet bekennen, zal hij als dat even kan 

echt niet over je partner op V gaan snijden. En als je partner wél aan slag 

komt, heeft hij geen harten meer om jou te lanceren. 

 
Duik! Alleen als je de eerste aan de leider gunt, kan er iets moois gebeuren. 

Om zijn contract te kunnen maken, moet de leider ruitenslagen ontwikkelen. 
Reken er maar op dat je partner de eerste ruitenslag meteen pakt met zijn 

A en harten vervolgt. Dan maak je wél vier hartenslagen en gaat 3SA down! 

 

Stel dat je meteen de twee -vogels uit de lucht plukt en harten naspeelt, 

dan wint de leider die slag met V, speelt ruiten, en noteert daarna 3SA+1. 
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Lezers mailen 

 
Wie heeft gelijk? 

 

Oost / NZ 

 7 5 

 A H 10 9 7 6 

 8 2 

 9 4 2 

 A 4       V B 6 2 

 B 8 2      V 5 4 

 V B 5 4      H 7 6 

 A V 8 3      B 7 5 

 H 10 9 8 3 

 3 

 A 10 9 3 

 H 10 6 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  pas   
1  2  doublet pas   

3  pas  3SA  pas   

pas  pas 

 
Resultaat: uitkomst 3 (voor B), 3SA-1, -50, 33,33% 

 
Beste Rob, 

Graag jouw mening over het biedverloop. Ik (west) vind mijn biedverloop 
NIET reverse, mijn partner echter wel. 

 

Ik zie geen goed bod.  
 

2 niet ivm doubleton 

2SA niet wegens geen dekking in harten 

3 niet, zou 5-kaart zijn (mijn partner vond dit wel het aangewezen bod) 

3 blijft over, geen reverse wegens doublet van partner 

 
Stel je vindt Bxx wel een hartenstop, wat doe je dan met xxx en een puntje 

meer in andere kleuren? 

 

Bep & Anton: 
Een heel goede vraag! 
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In leerboeken worden dit type problemen ontweken, omdat er geen 

echt goed antwoord is. Je zit als west, na het doublet, een beetje klem. 
 

Wij zouden als oost met deze hand doubleren. Je hebt als OW de 

meerderheid van de punten en wilt de tegenpartij geen 2 laten spelen. 

Dit is uiteraard een negatief doublet. Als west heb je dan een 

onmogelijk bod. Met Bxx is 2SA bieden een optie, maar met xxx zou 

dat het zeker niet zijn.  

Voor de hand liggend is 3. Dat klinkt als een reverse, maar is het niet. 

Het is een antwoord op een negatief doublet. Geen fijn contract in een 

4-3 fit. 
 

Wijzelf openen met deze verdeling (een 4/4 laag), in tegenstelling tot 
wat in leerboeken staat niet met 1 maar met 1. Dat is een stuk 

flexibeler. Je opent 1 en zegt na de dubbel 3. Dan kan partner op 3-

hoogte kiezen tussen de klaveren en ruiten. Bovendien geef je met 1 

meteen een kleur met tenminste een vierkaart aan terwijl 1, 

afhankelijk van je afspraken, een driekaart of zelfs een tweekaart kan 

zijn. 
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Hoe naar slem? 

 

Oost gever / OW kwetsbaar 

 H 7 3 

 A B 8 5 3 

 A 10 6 

 7 4 

 V 9 5      10 8 6 2 

 10 9 7 6      V 

 8 4 3      H V 7 5 2 

 10 5 2      9 8 6 

 A B 4 

 H 4 2 

 B 9 

 A H V B 3 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1 

pas  1  pas  2SA 

pas  3*  pas  3* 

pas  4*  pas  4SA 

pas  5*  pas  6SA 

pas  pas  pas 

 
6SA C +990, score 79,55% 

 

Graag uitleg van deze bieding. Wij bleven namelijk steken op 3SA… 
 

Zuid springt en is dus sterk (18/19 punten). 3, 3, 4 en dan azen 

vragen. Afspraken met je partner, of is met name het klaver- en ruitenbod 

dekking vragen? 

 

Bep & Anton: 
Je kunt met de openende hand, vanwege de sterke vijfkaart klaveren, 

2SA openen. Dan zal partner wel naar slem gaan. 
Na een 1-opening ligt het iets lastiger. Het is goed om af te spreken 

dat na een herbieding van 2SA (dat 18-19 punten belooft) 3 te spelen 

als een vraagbod. Dan komt er 3 (3-kaart fit) en hierop 4 (sleminvite 

in harten met een ruitencontrole). 

Dan de knoop doorhakken: keycards vragen en slem (6) bieden. 

 

Het spel zit (met V-sec) ontzettend gunstig. Daardoor kun je 109 

eruit snijden voor alle slagen. Maar zou er bij V nog een kleine harten 

zitten, dan ga je down in 6SA met ruiten uit en een snit op V.  
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