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                                                     Nr. 852  8 november 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 III… 
 

We zetten de ‘eenvoudige reeks’ nog even voort. 
 

Spel 1 

 4 3 2 

 4 3 2 

 A H 5 4 3 

 3 2 

  
 A 6 5 

 A H V 

 V 10 6 2 

 A H V 
 

Tegen jouw mooi uitgeboden 6SA-contract komt west uit met H. 

 

Wel of niet de uitkomst meteen nemen, maakt niet zoveel uit. In dit spel 
gaat het vooral om je behandeling van de ruiten. 

 
Welke ruitenactie zit ook in jouw speelplan? 

a. 2 naar A; 3 naar V. 

b.  2 naar A; 3 naar 10. 

c.  V; 2 naar A. 

d.  Mijn ruitenactie zit er niet bij; ik speel namelijk:… 
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Spel 1 Overpeinzing 

 
 4 3 2 

 4 3 2 

 A H 5 4 3 

 3 2 

  
 A 6 5 

 A H V 

 V 10 6 2 

 A H V 

 
Tegen jouw mooi uitgeboden 6SA-contract komt west uit met H. 

Welke ruitenactie zit ook in jouw speelplan? 
a.  2 naar A; 3 naar V. 

b.  2 naar A; 3 naar 10. 

c.  V; 2 naar A. 

d.  Mijn ruitenactie zit er niet bij; ik speel namelijk:… 

 
 
In schoppen, harten en klaveren tel je al zeven vaste slagen. Met vijf 

ruitenslagen is je 6SA-contract binnen. En die kans is zeer groot. Want de 
kans dat vier ontbrekende kaarten van een kleur 4-0 verdeeld zitten, is heel 

klein: slechts 9,5 %. 
 

Met de ontbrekende ruiten 2-2 of 3-1 lijkt er geen wolkje aan de lucht. Het 
kan echter nooit kwaad om zelfs bij een wolkeloze hemel te controleren of je 

toch niet een klein parapluutje bij je moet steken…     

 
 

Voor degenen die zijn afgeleid door de schoppenuitkomst, en zich 
afvragen: moet ik nu wel of niet meteen A leggen?, is een 

hulpmiddel bedacht. De Regel van 7! 
 

Tel het aantal van dummy’s en jouw kaarten in de uitkomstkleur bij 
elkaar op en trek het totaal af van 7. De uitkomst geeft het aantal 

slagen aan dat je moet duiken. In dit spel zou dat één slag zijn 
(7 – 6). Volgens deze regel moet je de uitkomst duiken en als west de 

schoppenaanval voortzet, de tweede slag nemen. 

 
Maar, zoals voor elk hulpmiddel geldt: pas ook deze regel nooit blind 

toe! Als de ruiten niet tegenwerken, en die kans is groot, maak je 
achter elkaar twaalf slagen. Die kun je dan beter ook meteen maar 

maken, misschien ruimen OW te veel schoppen op waardoor je zelfs 
dertien slagen wint…   
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Spel 1 Speelplan 

 4 3 2 

 4 3 2 

 A H 5 4 3 

 3 2 

 -     B 9 8 7 

 B 9     8 7 

 9      B 8 7 

 A 6 5 

 A H V 

 V 10 6 2 

 A H V 

 
Tegen jouw mooi uitgeboden 6SA-contract komt west uit met H. 

Welke ruitenactie zit ook in jouw speelplan? 
a.  2 naar A; 3 naar V  = 1 punt 

b.  2 naar A; 3 naar 10  = 1 punt 

c.  V; 2 naar A   = 0 punten 

d.  Mijn ruitenactie zit er niet bij; ik speel namelijk: 6 naar A = 2 punten 

 
 
Met de ontbrekende ruiten 4-0 

De kans op 4-0 is gelukkig klein: slechts 9,5 %. En de kans dat die  
4-kaart dan bij west zit, is daar weer de helft van, dus minder dan  

4,5 %. Dan kun je zelfs met open kaarten niet voorkomen dat west een 
ruitenslag maakt.  

 
Als de vier ruiten bij oost zitten, geef je geen ruitenslag af met 

speelwijze d: kleine ruiten naar A. Je ziet dat west geen ruiten heeft.  

Dan 3 naar V10. Afhankelijk van wat oost bijspeelt, speel je V en 

10 in de 2e en 3e ruitenslag. De vierde ruitenslag is voor dummy’s H 

waarna je ook dummy’s vijfde ruiten opstrijkt. Speelwijze c valt hiermee 
af. 

 
Met de ontbrekende ruiten 2-2 

Wederom speel je een lage ruiten naar A. Dan 3 naar V, waarop je 

ook B ziet vallen. Dan 10 en met je laatste ruiten naar dummy’s H 

en laatste ruiten. Speelwijze b valt ook af. 
 

Met de ontbrekende ruiten 3-1 
Als je nu begint met 2 naar A, kom je in de (blokkade)problemen… 

Je speelt dan 3 naar V, en ziet west niet bekennen. Dan moet de 

volgende ruitenslag voor dummy’s H zijn, anders zou oost die slag 

winnen met B. En de vierde ruitenslag is dan voor zuids 10 of 6! 

Dummy’s vijfde vrije ruiten is nu onbereikbaar. Deze ramp voorkom je 

door vanaf de eerste ruitenslag 2 te koesteren. Speel 6 naar A, dan 

3 naar V, 10 naar H en dán blijf je met 5 aan slag… 
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Spel 2 

 B 3 2 

 A V 10 8 

 A H 3 2 

 3 2 

  
 V 5 4 

 H B 9 7 

 V B 5 4 

 A 4 

 

West probeert jouw 4-contract pootje te lichten met de uitkomst van 10; 

oost bekent ruiten. 

 
Je wint de uitkomst met A en trekt driemaal troef. De ontbrekende troeven 

zitten 3-2. 
 

Welke slagvolgorde spreekt jou na het troeftrekken het meest aan? 
a. alle ruiten, A, 4 

b. alle ruiten, A, 4 

c. alle ruiten, 4 

d. schoppen 
e. A, 4 
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Spel 2 Overpeinzing  

 B 3 2 

 A V 10 8 

 A H 3 2 

 3 2 

  
 V 5 4 

 H B 9 7 

 V B 5 4 

 A 4 

 

West probeert jouw 4-contract pootje te lichten met de uitkomst van 10; 

oost bekent ruiten. 

 
Je wint de uitkomst met A en trekt driemaal troef. De ontbrekende troeven 

zitten 3-2. 
 

Welke slagvolgorde spreekt jou na het troeftrekken het meest aan? 
a. alle ruiten, A, 4 

b. alle ruiten, A, 4 

c. alle ruiten, 4 

d. schoppen 
e. A, 4 
 

  

Je speelt een troefcontract. Voordat je naar deze pagina sprong, telde je al je 
dreigende verliesslagen. Toch?! 

 

De harten en ruiten zijn helemaal dicht, dus tel je slechts vier dreigende 
verliesslagen: drie in schoppen en één in klaveren. 

 
Over de dreigende klaverenverliezer kun je kort of lang nadenken, maar 

verliezen zul je die! 
 

En de drie dreigende schoppenverliezers?  
 

Als je de schoppenkleur zelf aanvalt, win je alleen één schoppenslag als oost 
of west A én H heeft. Maar als oost en west allebei een hoge schoppen 

bezitten, verlies je drie schoppenslagen als je zelf als eerste die kleur 
aanspeelt… 
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 Spel 2 Speelplan  B 3 2 

 A V 10 8 

 A H 3 2 

 3 2 

  
 V 5 4 

 H B 9 7 

 V B 5 4 

 A 4 

 

West probeert jouw 4-contract pootje te lichten met de uitkomst van 10; 

oost bekent ruiten. 
Je wint de uitkomst met A en trekt driemaal troef.  

 
Welke slagvolgorde spreekt jou na het troeftrekken het meest aan? 

a. alle ruiten, A, 4 = 3 punten 

b. alle ruiten, A, 4 = 1 punt 

c. alle ruiten, 4  = 0 punten 

d. schoppen  = 1 punt 

e. A, 4   = 1 punt 
  

Na drie keer harten, alle ruiten en A (speelwijze a), ben je in de hand aan 

slag. Speel dan je laatste klaveren. Oost en west mogen om die slag vechten, 
maar wie dat gevecht ook wint, en wat die ook terugspeelt: jij wint je 

contract - hoe A en H ook verdeeld zitten. 

 
Als hij schoppen speelt, win je altijd een slag met B of V. En speelt hij 

klaveren, dan troef je aan de ene kant en ruim je een schoppen op aan de 
andere kant. Je allerlaatste troef voorkomt dan een 3e schoppenverliesslag! 

 
Deze speelwijze (alle ruiten spelen, A, en dan OW aan slag brengen met 4) 

heeft een naam: ‘elimineren en ingooien’.  
 

Op het moment dat je de tegenspelers aan slag brengt, kunnen ze alleen 
terugspelen in een ‘dubbele renonce’ (óf in een vork). 

     2   Je speelt 6. Je bent in zuid aan slag. 

     A B 2  OW hebben geen schoppen meer. 

     A V   Je verloor nog geen slag. Als je twee 

 -   slagen verliest, ben je dus down. 

 
     3   Dat risico loop je als 2 naar V speelt.  

     H 10 3  Oost wint de slag en speelt ruiten terug. 

     3 2   Je gaat dan down als je V niet ‘vindt’. 

     - 

Met ‘eliminatie en ingooi’ verlies je maar één slag: speel naar A  

en gun OW V!  
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Spel 3 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A 10 2  1  pas  2  pas 

 A H 4 3  ?? 

 B 7 5 3 

 B 3 

 
Voor welk 2e bieding kies je met deze westhand? 

a. pas 
b. 2 

c. 2SA 
d. 3SA 
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Spel 3 Overpeinzing 

 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A 10 2  1  pas  2  pas 

 A H 4 3  ?? 

 B 7 5 3 

 B 3 

 

Voor welk 2e bieding kies je met deze westhand? 
a. pas 

b. 2 

c. 2SA 

d. 3SA  
  

Tja, wat moet ik hierover zeggen?  

 

Partner oost belooft minstens 10 punten en minstens een 4-kaart klaveren. 
 

Bonusvraag: ontkent oost met zijn 2-bod een 4-kaart in een hoge kleur? 

O Ja 

O Nee 
O Nee, maar de kans op een hoge 4-kaart is niet groot 

 
Oost kan heel sterk zijn: 10 punten is slechts het minimum. Passen op 2 is 

dus geen optie. En als oost inderdaad 10 punten heeft, is het totale kapitaal 
te weinig voor een kansrijk 3SA-contract. Het echte dilemma gaat dus tussen 

2 en 2SA. 
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Spel 3 het juiste bod 

 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A 10 2  1  pas  2  pas 

 A H 4 3  ?? 

 B 7 5 3 

 B 3 

 

Voor welk 2e bieding kies je met deze westhand? 
a. pas  = 0 punten 

b. 2  = 0 punten 

c. 2SA = 2 punten 

d. 3SA = 0 punten 
 

Bonusvraag  

Ontkent oost met zijn 2-bod een 4-kaart in een hoge kleur? 

Ja          = 0 punten 
Nee          = 1 punt 

Nee, maar de kans op een hoge 4-kaart is niet groot = 1 punt 
 

  

Na een 1-bijbod zou het rebid van 2 sterk zijn (reverse): 16+ en minstens 

rondeforcing. Na 2 mag die grens omlaag naar 15 punten of een hele mooie 

14-punter, omdat 2 minstens 10 punten belooft. Dat is met deze westhand 

te veel van het goede. 2SA is de enige optie. 

 
 

De bonusvraag 

Oost kán inderdaad een hoge 4-kaart hebben. Met voldoende kracht 
voor een manchecontract (13+), mag hij voorrang geven aan zijn 

langere sterke lage kleur. Ook na een zwak rebid van openaar kan hij 
daarna probleemloos zijn hoge 4-kaart bieden. Dat zou dan een 

reversebod zijn van de antwoordende hand. 
Met 10-11 punten heeft hij die luxe niet: dan is het wél goed om de 

hoge 4-kaart eerst te bieden.  
 

Oosthand I    Oosthand II 
 4 3       4 3 

 9 8 7 6      V B 7 6 

 A 4       4 2  

 A H V 8 7     A H 9 8 7 

 

 1 2     1 1 

 2SA 3  mancheforcing 13+ 2 3…  4 is niet echt fout… 

 4 pas     4… 
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Spel 4 Spelregelvraag 

 
Aan de fysieke bridgetafel gaat het bieden als volgt: 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2 

 
West alerteert oosts 2-bod en legt uit: ‘Transfer voor harten.’ 

Waarop oost geschrokken naar zijn 2-bod kijkt en zegt: ‘Oh, fijn dat je dat 

zegt, want ik zie nu dat het verkeerde biedkaartje op tafel ligt. Ik dacht dat ik 

2 had gepakt.’ 

 

Jouw partner (noord) vindt dit een vreemde gang van zaken en nodigt de 
wedstrijdleider uit. Welke uitspraken verwacht jij van de wedstrijdleider?  

Je mag méér dan één antwoord aankruisen. 
 

a. Zuid is aan de beurt om te bieden. Noord had mij niet mogen uitnodigen. 
b. Pech voor oost: de uitleg van zijn partner mag hij niet gebruiken. Daarom 

mag ik geen correctie toestaan.  
c. De opmerking dat oost 2 had willen bieden, is informatie die partner west 

absoluut niet mag gebruiken. 
d. Goed dat ik ben uitgenodigd. Als oost inderdaad 2 neerlegde terwijl hij 

2 wilde bieden, mag hij dat zonder verdere consequenties herstellen. Het 

maakt namelijk niet uit hóé oost achter zijn fout kwam. Voorwaarde is wel 
dat zijn partner nog niet heeft geboden én dat de wedstrijdleider ervan 

overtuigd is dat hij al meteen 2 wilde bieden. 
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Spel 4 Antwoord spelregelvraag 

 
Aan de fysieke bridgetafel gaat het bieden als volgt: 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2 

 
West alerteert oosts 2-bod en legt uit: ‘Transfer voor harten.’ 

Waarop oost geschrokken naar zijn 2-bod kijkt en zegt: ‘Oh, fijn dat je dat 

zegt, want ik zie nu dat het verkeerde biedkaartje op tafel ligt. Ik dacht dat ik 

2 had gepakt.’ 

 

Jouw partner (noord) vindt dit een vreemde gang van zaken en nodigt de 
wedstrijdleider uit. Welke uitspraken verwacht jij van de wedstrijdleider?  

Je mag méér dan één antwoord aankruisen. 
 

a. Zuid is aan de beurt om te bieden. Noord had mij niet mogen uitnodigen. 
b. Pech voor oost: de uitleg van zijn partner mag hij niet gebruiken. Daarom 

mag ik geen correctie toestaan.  
c. De opmerking dat oost 2 had willen bieden, is informatie die partner west 

absoluut niet mag gebruiken. 
d. Goed dat ik ben uitgenodigd. Als oost inderdaad 2 neerlegde terwijl hij 

2 wilde bieden, mag hij dat zonder verdere consequenties herstellen. Het 

maakt namelijk niet uit hóé oost achter zijn fout kwam. Voorwaarde is wel 
dat zijn partner nog niet heeft geboden én dat de wedstrijdleider ervan 

overtuigd is dat hij al meteen 2 wilde bieden. 

 
 
a. = 0 punten. Dit misverstand schijnt hier en daar nog rond te waren. Na 

een vermeende onregelmatigheid mogen alle spelers de WL uitnodigen; 

tijdens het bieden én tijdens het spelen, ook dummy. Dummy mag alleen 
niet als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid. Uiteraard 

kent ook deze regel een uitzondering: als je partner tijdens het bieden 
jouw bieding verkeerd uitlegt, mag je daar tijdens het bieden NIETS van 

laten merken, op dat moment mag je dan ook niet de WL uitnodigen! Je 
MOET dat wel meteen na het bieden als je dummy of leider wordt, en 

meteen na het spelen als je moet tegenspelen. 
b. = 0 punten. Eveneens helemaal fout. Het maakt namelijk niet uit hoe oost 

achter zijn fout komt (artikel 25A3). 
c. = 1 punt. Daar kan alleen sprake van zijn als de WL oordeelt dat oost zijn 

2-bod niet mag wijzigen.  

d. = 2 punten. Helemaal correct (artikel 25A). 

 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: van alle markten thuis 
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Lezers mailen 

 
Als 6 kansloos is en 6 dicht… 
 

Ik breek even in: hoe bied je deze? Partner west noemde toch terecht eerst 

zijn 4-kaart hoog? Moet hij daarna nog zijn  noemen, eventueel met 

sprong? 

6 lijkt onmaakbaar, terwijl 6 een goed contract is. 

 

West    Oost  (Oost gever / niemand kwetsbaar) 
 A H 8 6    10 7 5 2 

 10     A H B 7 5 

 H V B 6 5 3   A 9 7 

 H B     6 

 

Ons bieden: 
 

(partner)                   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas 

1  3  3  pas 

4SA  pas  5  pas 

6  pas  pas  pas 

 

Rob: 
Niets is zo gemakkelijker als met de kennis van achteraf vertellen hoe 

jullie in 6 kunnen eindigen. 

 

Allereerst blaas ik een hardnekkig misverstand op: 
 

De hoge 4-kaart als bijbod heeft alleen voorrang boven de sterke 
langere lage kleur als nog niet bekend is of er voldoende kracht is 

voor de manche! Dus met 10-11 punten. 
 

Na oosts 1-opening staat voor west minstens een manchecontract 

vast. En dan mag west wel degelijk eerst zijn lage kleur bieden. Even 

zonder dat 3-tussenbod, kan het bieden dan als volgt gaan: 

 

West  Oost 

  1 

2  2SA (2 zou immers reverse zijn) 

3  4 

4SA etc. 
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Maar ook dan zal schoppen de troefkleur worden… 
 

 

En mét het 3-tussenbod: 

 

 West  Noord Oost 
     1 

 2  3  pas 

 3  pas  4 

 4SA etc. 
 

Ik vind dit ‘protest’ een beetje dubieus. Je biedt zelf fout, laat een 
onmaakbaar contract maken en haalt dan de arbiter erbij.  

Al met al: ik zou 4 laten staan (en eventueel een preek geven). 

 

Bijbod na zwak sprongvolgbod 
 

Ik heb een vraag waarvan ik het antwoord niet goed kan vinden in de 
bridgeliteratuur. 

Het bieden van een nieuwe kleur op 3-niveau is in principe mancheforcing. 
(Heb je hier trouwens al een keer een les aan besteed?) 

 
Wat vind jij van de volgende situatie: 

 
(ik)                           (partner) 

West  Noord Oost  Zuid 
1  3 (zwak) 3   

 
Mijn partner biedt een nieuwe kleur op 3-hoogte. Dat is dus een nieuwe 

kleur op 3-niveau, maar wel min of meer gedwongen door de 
tegenstanders. 

 

Wat ‘belooft’ mijn partner met dit bod aan sterkte? 
En is dit bod volgens jou mancheforcing? 

 
Ik ben zeer benieuwd naar jouw mening en ook of je nog tips hebt voor 

bronnen waar ik mij nog meer kan verdiepen in dit soort vraagstukken. Dus 
vooral dit soort biedingen ‘in competitie’. 

 
Rob: 

Het doel van een zwak sprongvolgbod zal duidelijk zijn: zoveel 
mogelijk storen - en dat doet ‘t. 

 

Als dat zwak is met alleen lengte in de geboden kleur, kun je daar als 
volgt mee omgaan: 
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 2SA (na een enkele sprong op 2-hoogte; na 3 uiteraard niet 

mogelijk): 10-11 punten met stop in de kleur van de tegenstander. 

 Doublet: negatief, 10+ met 4+kaart in de niet geboden hoge 
kleur(en). 

 3 nieuwe kleur: forcing en echt. 
 3 in kleur openaar: echt en manche-inviterend. 

 3 in kleur tegenstander: 12+, geen stop in die kleur. 
 3SA: 13-15 met stop in kleur tegenstander. 

 

Uitgaand van dit schema is 3 mancheforcing.  

 

Bep & Anton: 
Qua bridge zijn wij zijn zelf opgegroeid met intermediate sprongvolg-

biedingen. Zij 1, ons 2-volgbod, was dan een hand met 11-15 punten 

en een aardige zeskaart schoppen. Omdat, in tegenstelling tot een 1-

volgbod, een intermediate sprongvolgbod een aardige hand aangaf met 
een zeskaart, kon partner dan met slechts een tweekaart mee al de 

manche bieden of in een gevecht om de deelscore die kleur steunen. Dat is 
ons altijd goed bevallen.  

In de bridge oudheid was een sprongvolgbod sterk, maar dat speelt haast 
niemand meer. Het komt gewoon veel te weinig voor. 

 
Nu spelen we alweer geruime tijd zwakke sprongvolgbiedingen. Niet omdat 

dit voor het bieden van je eigen contracten beter zou zijn. Nee, dan zijn 
intermediate sprongvolgbiedingen veel beter. Maar omdat ze veel vaker 

voorkomen EN omdat het ‘t bieden voor de tegenpartij veel lastiger 

maken. De tegenpartij wordt veel ruimte afgepakt. Ook in het voorbeeld. 
 

Als oost wil je graag: 
a) inviterend 3 bieden met:   x 

 HV10xxx 

 xxx 

 Axx,  

zodat partner met een minimum zonder fit kan passen ipv met 3 op de 

proppen te komen. 
 

b) mancheforcing 3 bieden met:  x 

 ABxxx 

 Hxxx 

 ABx,  

zodat partner zonder fit 3 kan bieden en wij dan 3SA. 

 

Als 3 niet mancheforcing zou zijn wat moet partner met overwaarde, 

zonder fit en zonder stop in klaveren bieden? 4?  

 
Kortom. Je bent met een van beide handen de klos. Maar mancheforcing 

handen goed bieden is belangrijker dan inviterende handen goed bieden. 
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Met een inviterende hand zeggen we of doublet of 3. Na doublet is de 

kans er dat de vijfde harten niet uit de verf komt, na 3 ipv doublet 

kunnen we te hoog komen. 

 

In het leven kun je niet alles hebben, je moet wel eens kiezen. Bij bridge is 
het niet anders. 
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