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                                                     Nr. 850  25 oktober 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) 

 
In alle eenvoud… 

 
De afgelopen weken waren de opgaven aan de pittige kant. Meer dan redelijk om 

deze aflevering helemaal te componeren voor het minst ervaren deel van onze 
lezers. 

 

Veel plezier ermee, want dat is het enige wat telt! 
 

 
Spel 1 Noord gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

  1  pas  ??   A H 5 4 

 A H 5 4 

 2 

 A H V 4 

 
Welk bijbod tover je met deze zuidhand uit je biedbox? 

 
a. 1 

b. 1 

c. 3SA 

d. anders, namelijk: 
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Spel 1 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

  1  pas  ??   A H 5 4 

 A H 5 4 

 2 

 A H V 4 

 

Welk bijbod tover je met deze zuidhand uit je biedbox? 
 

a. 1 

b. 1 

c. 3SA 
d. anders, namelijk: 

 
 

Vooral minder ervaren spelers krijgen het gemakkelijk warm met veel punten 
in handen. Met 23 mooie punten voor je neus, en minstens 12 bij partner, 

denk je natuurlijk minstens aan klein slem. Terwijl je partner op dit moment 
al blij zal zijn met een laag contractje. 

 
Partners 1-opening belooft minstens een 4-kaart ruiten, met 12-19 punten. 

Daar kán een hoge 4-kaart bijzitten. Je hebt dus nog geen idee welk slem het 

aantrekkelijkst is.  
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Spel 1 Het beste bijbod 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

  1  pas  ??   A H 5 4 

 A H 5 4 

 2 

 A H V 4 

 

Welk bijbod tover je met deze zuidhand uit je biedbox? 
 

a. 1    3 punten 

b. 1    0 punten 

c. 3SA   0 punten 
d. anders, namelijk: 0 punten 

 
 

Met 1 beloof je minstens 6 punten, zónder maximum. Daarmee geef je je 

partner alle ruimte om zijn hand nader te omschrijven. Na partners rebid 

weet je zeer waarschijnlijk in welke troefkleur (of SA) je het kansrijkste slem 
kunt bieden.  

 

 

 
Spel 2 Zuid gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      1   B 5 4 3 

pas  1  pas  ??   3 2 

 A H B 3 2 

 A 2 

 

Voor welk rebid kies je? 
 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. pas 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      1   B 5 4 3 

pas  1  pas  ??   3 2 

 A H B 3 2 

 A 2 

 

Voor welk rebid kies je? 
 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. pas 

 
 

Het vorige spel bewees dat je zo laag mogelijk moet bieden zolang je nog niet 
weet of je een troef- of SA-contract zal gaan spelen.  

- Zodra je dat weet, kijk je naar de gezamenlijke kracht.  
- Sluit je de manche uit, dan blijf je zo laag mogelijk.  

- Twijfel je tussen wel of geen manche, dan ‘inviteer’ je. 
- Is de kracht voldoende voor de manche, dan bied je die uit. 

- Denk je aan slem, dan bied je sterker. 
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Spel 2 Het beste bod 

 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      1   B 5 4 3 

pas  1  pas  ??   3 2 

 A H B 3 2 

 A 2 

 

Voor welk rebid kies je? 
 

a. 2  = 3 punten 

b. 3 = 1 punt 

c. 4 = 0 punten 

d. pas = 0 punten 

 
 

Partner noord belooft met 1 minstens 6 punten. Vanwege je minimale 

openingskracht is het verleidelijk om te passen nu de ideale troefkleur 

gevonden is. Toch mag je dat absoluut niet doen! Partner kan immers ook 
heeeeel sterk zijn. Met 2 stel je de schoppenkleur vast, vertel je je gewone 

openingskracht en wacht je op de dingen die komen gaan.  

 

 
 

Spel 3 Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

 B 2 

 3 2 

 A H V B 10 

 B 4 3 2 

  
 V 4 3  Na 1SA – 3SA speel jij als zuid 3SA. 

 A V 4 

 4 3 2 

 A H 6 5 

 

Tegen 3SA start west met 7.  

Welke aanpak zit in jouw speelplan? 

 
Ik neem de uitkomst met A en: 

a. maak meteen alle ruitenslagen. 
b. speel B voor en snijd op V. 

c. speel 2 naar A en sla ook H. 

d. speel 2 naar V. 

e. speel 2 naar V. 
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Spel 3 Overpeinzing 

 
 B 2 

 3 2 

 A H V B 10 

 B 4 3 2 

  
 V 4 3  Na 1SA – 3SA speel jij als zuid 3SA. 

 A V 4 

 4 3 2 

 A H 6 5 

 
Tegen 3SA start west met 7.  

Welke aanpak zit in jouw speelplan? 
 

Ik neem de uitkomst met A en: 

a. maak meteen alle ruitenslagen. 

b. speel B voor en snijd op V. 

c. speel 2 naar A en sla ook H. 

d. speel 2 naar V. 

e. speel 2 naar V. 

 
 

Je speelt een SA-contract, dus… tel je je vaste slagen voordat je ook maar 
iets doet. Net als jij tel ik acht vaste slagen: AHVB10, A en AH. 

 
Dus moet je op zoek gaan naar een extra slag. De luxe van méér keuzes 

heeft helaas ook een nadeel: als jouw keus slechter uitpakt dan die van de 
andere leiders, is dat uiterst vervelend voor je score… 
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Spel 3 Aanpak  B 2 

 3 2 

 A H V B 10 

 B 4 3 2 

  
 V 4 3   

 A V 4 

 4 3 2 

 A H 6 5 

 

Tegen 3SA start west met 7.  

Welke aanpak zit in jouw speelplan? 
 

Ik neem de uitkomst met A en: 

a. maak meteen alle ruitenslagen  = 1 punt 

b. speel B voor en snijd op V  = 0 punten 

c. speel 2 naar A en sla ook H  = 2 punten   

d. speel 2 naar V    = 0 punten 

e. speel 2 naar V    = 0 punten 

 
 

Ondanks het riante aantal vaste slagen, is dit een uiterst gevaarlijk spel! 
 

Meteen alle ruitenslagen incasseren kan op zich geen kwaad; daarmee geef je 
je tegenstanders de kans om verkeerde kaarten op te ruimen. Nadeel is, dat 

je ook zelf die fout kunt maken. Want… welke twee kaarten gooi jij op de 
laatste twee ruitenslagen weg? Ik kom daar zo op terug. 

 
Maak niet de fout om B voor te spelen, want met die speelwijze maak je de 

kans op een extra slag beduidend kleiner!!! Sla AH (speelwijze c). Met V of 

Vx bij oost of west valt de vrouw en is B al de negende slag. Met precies 

Vx win je zelfs twee extra klaverenslagen. Merk op dat je met V-sec géén 

extra klaverenslag kunt winnen als je begint met het voorspelen van B!!! 

 

Sticht het slaan van AH verwarring, bijvoorbeeld omdat dat volgens jou in 

strijd is met de bekende regel: ‘Eight ever, nine never’ (met acht kaarten 

altijd op de vrouw snijden en met negen kaarten aas-heer slaan), kijk dan 
even op de volgende pagina.  

 

Ook de snit naar V (d) zet je contract op de tocht. Als west die slag wint met 

H, en harten doorspeelt tot je A valt, heb je geen hartencontrole meer als 

oost of west later aan slag komt met V… 

 

2 naar V riskeert al meteen een hele rits schoppenverliezers als west die 

slag wint… Blijf van de schoppenkleur af! Want als je die zelf als eerste 

aanspeelt loop je het grote risico dat je niet één schoppenslag wint, terwijl je 
altijd een schoppenslag maakt als een tegenspeler die kleur aanspeelt! 
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Wanneer wél en wanneer (beslist) níét AH slaan? 
 

Klopt de regel ‘Eight ever, nine never’ eigenlijk wel? 

 
Ja, de regel dat je met negen kaarten niet moet snijden op de vrouw, en met acht 

kaarten wél, is correct.  
 

  A    B   
 A H B 2    A H B 2   

 
 7 6 5 4    8 7 6 5 4   

 
Met de acht ruiten (A) snijd je op V. Voordat je dat doet, sla je A voor het kleine 

kansje dat V-sec erachter zit. Je mist vijf ruiten. Die zitten meestal 2-3 of 3-2. De 

kans op een succesvolle snit is het grootst. De kans dat V bij de 3-kaart zit is 

groter (3 kansen van de vijf) dan bij de 2-kaart (2 kansen van de vijf). 
 

Met de negen harten is AH slaan iets kansrijker dan A slaan en daarna de snit op 

V.  

 
We gaan er dan vanuit dat van OW niets bekend is. Stel dat west – bijvoorbeeld 

met een opening of informatiedoublet – kracht beloofde, waardoor oost praktisch 
geen punten kan hebben, dan slaat ook met negen kaarten de balans over naar de 

snit op V. 

 
  C     D     E 

 A H 3 2     A H 3 2     A H 3 2   

     V x    10 x x 

 B 7 6 5 4     B 6 5 4     B 10 5 4 

 

Met de negen ruiten (C): geen discussie, je hebt negen kaarten, dus sla je AH. 

 

Maar ondanks de acht klaveren in figuur D, is ook dan het slaan van AH de enige 

juiste aanpak!  

 
Waarom is dan het voorspelen van B niet goed? Omdat je het aangrenzende 

plaatje (10) mist! Als je B voorspeelt, staat één ding vast: V springt er 

bovenop, ongeacht of ‘ze’ bij west of oost zit. Je zult B dus ‘never’ maken. 

En als V ‘gunstig’ zit, bij west dus, zal west V écht wel leggen (honneur op 

honneur). Daar moet jij dan A of H op leggen, waardoor je altijd een 

klaverslag zult verliezen aan oosts 10. Alleen met het slaan van AH pak je 

de extra kans op twee extra klaverslagen, namelijk met Vx bij oost of west. 

 
Heb je zelf 10 (E), dan is het wél goed om – met acht klaveren – te snijden. Want 

als west dán op jouw B de vrouw legt, is niets oosts maar jóúw 10 goed voor 

een klaverenslag! 
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Spel 4  

 
 V 2 

 9 8 7 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 3 

 A H B 10 6 

 A V 7 

 A H B 6 

 
Tegen jouw 4-contract komt west uit met A (oost 4), en speelt dan H 

(oost 5). 

 

Hoe probeer je je 4-contract te maken? 

 

a. Ik troef de tweede schoppenslag. 
b. Ik troef de tweede schoppenslag NIET. 
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Spel 4 Overpeinzing 

 
 V 2 

 9 8 7 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 3 

 A H B 10 6 

 A V 7 

 A H B 6 

 
Tegen jouw 4-contract komt west uit met A (oost 4), en speelt dan H 

(oost 5). 

 

Hoe probeer je je 4-contract te maken? 

 

a. Ik troef de tweede schoppenslag. 
b. Ik troef de tweede schoppenslag NIET. 

 
 

Een leuk spel, waarbij je je vooral moet afvragen is: 
 

Wat win ik extra, als ik de tweede slag wel of juist niet troef? 
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Spel 4 Speelplan 

 
 V 2 

 9 8 7 

 5 4 3 2 

 5 4 3 2 

  
 3 

 A H B 10 6 

 A V 7 

 A H B 6 

 
Tegen jouw 4-contract komt west uit met A (oost 4), en speelt dan H 

(oost 5). 

 

Hoe probeer je je 4-contract te maken? 

 

a. Ik troef de tweede schoppenslag.   = 0 punten 
b. Ik troef de tweede schoppenslag NIET.  = 2 punten 

 
 

Als je de tweede schoppenslag troeft, doe je dat met 6. Je houdt dan in de 

hand nog vier troeven over. Als je de tweede schoppenslag níét troeft, heb je 

nog vijf troeven in je hand. Wel of niet troeven maakt geen verschil voor het 
aantal troefslagen dat je zult/kunt winnen. 

 
Pas als we het daarover eens zijn, kijken we naar wat er gebeurt als je de 

tweede slag NIET troeft. In plaats van troeven, ruim je de vaste verliezer 

(7) op.  

Ook deze ruil: een schoppenverliezer méér en een ruitenverliezer mínder, 

maakt op het eerste oog geen verschil. 
 

Maar… door die ruil blijft west aan slag, en wat kan hij naspelen?  
Als hij doorgaat met schoppen, laat je dummy troeven en ruim je V op. Dan 

kun je geen slag meer verliezen in ruiten. 
En als west om die reden liever geen schoppen doorspeelt, speelt hij altijd 

naar een vork, zowel in harten, ruiten als in klaveren.  
De ruil levert je dus een extra slag op. 

 
Dit spel bewijst overduidelijk de waarheid van de stelling  

‘zalig zijn de gevenden’. 
 

Je puntentotaal is je schoolcijfer voor ‘Omgaan met eenvoud’. 
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Lezers mailen 

 
Wel of geen pre alert 
 

Het is weer enige tijd geleden dat ik je om een advies vroeg inzake een 

arbitrale kwestie. Ook deze keer wil ik weer graag gebruik maken van je 
expertise. 

 
Het betreft ditmaal een hoogst ongebruikelijke bieding: een eigen 

ontwikkelde conventionele bieding (staat op de systeemkaart) die veel 
verwantschap heeft met de Multi 2 (Multi-coloured). Een goede 

omschrijving kan ik niet geven, omdat ik van een goede omschrijving 
verstoken ben. 

Ik meen dat deze conventie middels een pre alert kenbaar gemaakt moet 
worden. Ik heb het koppel schriftelijk, met een kopie aan het bestuur als 

mijn arbiterkompaan, hiervan op de hoogte gebracht. 
In het pre alert hebben we elkaar kunnen vinden. 

 

De kwestie: 
Bij mijn opmerking: als een pre alert, om welke reden dan ook, niet 

gegeven is, kan dit direct bij de bieding gemeld worden. Het desbetreffend 
koppel is het volslagen met me oneens: “Als dat bij ons zou gebeuren, 

zouden wij direct een arbiter roepen”. 
 

De opmerking is voor mij tweeledig: 1ste Mag een ongebruikelijke bieding bij 
gemis aan pre alert, bij alerteren direct uitlegd worden?  

2de Zou ieder ander alert, ongeachte welk, direct uitgelegd mogen worden? 
Voor mij is het 1ste ‘t meest belangrijke, maar ongetwijfeld komt het 

onderwerp onder 2de aan de orde. 
 

Ik heb de Spelregels, het Wedstrijdreglement, de Alerteerregeling en het 
Weko-bestand hierover onderzocht en niets zinnigs hierover kunnen vinden 

- het zal er ongetwijfeld wel zijn. 

 
Kun je me helpen om in deze kwestie, voor mij, duidelijkheid te scheppen? 

 
Alvast bedankt voor de moeite die je voor mij gaat doen. 

 
 Rob: 

Het pre alert moet worden gegeven als het gaat om een – voor de 
tegenstanders – ongebruikelijke afspraak, die een aanpassing van de 
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biedafspraken wenselijk maakt. Zoals een zwakke SA-opening van 10-

12 punten. 
 

Als een veel voorkomende alerteerplichtige bieding een heel andere 

betekenis heeft dan de gebruikelijke (zoals een 1-opening die 

minstens één hoge 4-kaart garandeert, of 2 op partners 1SA-opening 

dat (ook) vraagt naar de hoge 5-kaart (Puppet/Niemeijer), is een alert 
zonder uitleg, en zonder voorafgaand pre alert, eveneens onwenselijk. 

 
Het kan trouwens nooit kwaad om bij dit soort kwesties de WL uit te 

nodigen. 
 

Stel dat ik die eer krijg, na een zwakke 1SA-opening zonder 
voorafgaand pre alert, dan laat ik – uiteraard – doorbieden en spelen. 

Als de tegenstanders het daarna aannemelijk maken dat ze door het 
ontbreken van een pre alert zijn benadeeld, sluit ik zeker niet uit dat ik 

dat nadeel ophef met een arbitrale score. 
   

 Ton Kooijman: 

Als het een multi-achtig bod is, zou het zo maar een bruine-
stickerconventie kunnen zijn die niet gespeeld mag worden in een 

normale NBB-setting. 
 

Claimplicht op StepBridge? 
 

Gisteravond, tijdens spelen op StepBridge, wilde een tegenstander dat ik 

zou claimen.  
Ze zei dat claimen zelfs verplicht is en dat zij dat als arbiter zeker wist. Ik 

trok dat in twijfel, heb geprobeerd op internet meer te weten te komen, 
maar zie nergens staan dat claimen verplicht is. Wel dat het mogelijk is. 

Kun jij mij wijzer maken? 

  
Rob: 

Op dit onderdeel, en waarschijnlijk op nog heel veel andere onderdelen, 
kan ik jou beslist niet wijzer maken! 

 
Wat volgens de spelregels niet mag: als voor vriend en vijand duidelijk 

is dat je alle overige slagen gaat winnen, je hebt bijvoorbeeld nog vijf 
vrije klaveren, je dan toch slag voor slag doorspeelt om de 

tegenstander te irriteren. 
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Met 15-17 punten, SA-verdeling en hoge 5-kaart: 1/ openen, of 1SA?  
 

Wij hebben geleerd om met 15-17pt en een SA-verdeling met 1SA te 

openen, incl. 5-krt hoog. 
 

Toch zien wij regelmatig dat men (ook mijn StepBridge-maat) kiest om met 
een goede 5-krt / te openen met 1/. 

 
Partner weet nu dat de 1SA-openaar géén 5-krt hoog heeft, een SA-

verdeling, géén renonce of singleton en hooguit één doubleton. 
 

Heeft dit voor-/nadelen ten opzichte van onze bieding? 
 

Wat zou jij ons aanbevelen? 

 
 Rob: 

1SA openen met een 5-kaart hoog (en uiteraard een SA-verdeling) 
heeft een groot voordeel. Daarmee voorkom je namelijk een probleem 

dat gemakkelijk kan ontstaan als je met die kracht voor de 1-opening in 
een kleur kiest. 

 
Stel je hebt 16 punten Je partner 9 

Je opent    Bijbod partner 
1     1 

?? 
 

Wat bied je dan in je tweede beurt zonder 4-kaart schoppen mee? 

 
Voor 2SA is je hand te zwak, daarmee beloof je immers 18-19 punten. 

Met een 5-3-3-2-verdeling heb je ook geen tweede kleur. Meestal zul je 
dan moeten improviseren met een 2/-rebid op een 3-kaart, wat niet 

echt riant voelt. 
 

Mijn advies:  
Spreek af dat 1SA een hoge 5-kaart niet uitsluit en speel het 2-

bijbod als Stayman, en 3 (met minstens 10 punten) als Puppet 

Stayman (vraagt naar een hoge 4- of 5-kaart). 
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