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                                                     Nr. 855  29 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) 

 
Drie spelletjes van de digitale bridgetafel 

 
In één week verschenen deze drie parels op mijn scherm. 

 
 

Spel 1 Noord gever / allen kwetsbaar 

 
 A H B 9 6 

 H 

 H 4 

 H V B 6 3 

   Het bieden van NZ Noord Zuid 

 8 7       1  2 

 A 9 8 4      3  3SA 

 A V B 3      4SA  5 (twee azen) 

 7 4 2      6SA  pas 

 

West komt uit met V. 

 

Hoe speel je verder na je eerste gewonnen slag met H? 

 

a. H; 4 naar A; 2 naar H 

b.  4 naar A; 2 naar H 

c.  H 

d.  H; 4 naar A; 7 naar B 

e.  A; H; 4 naar A; V en B; A; en dan 8 naar B 
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Spel 1 Overpeinzing 
 

 A H B 9 6 

 H 

 H 4 

 H V B 6 3 

   Het bieden van NZ Noord Zuid 

 8 7       1  2 

 A 9 8 4      3  3SA 

 A V B 3      4SA  5 (twee azen) 

 7 4 2      6SA  pas 

 

West komt uit met V. 

 

Hoe speel je verder na je eerste gewonnen slag met H? 

 

a. H; 4 naar A; 2 naar H 

b.  4 naar A; 2 naar H 

c.  H 

d.  H; 4 naar A; 7 naar B 

e.  A; H; 4 naar A; V en B; A; en dan 8 naar B 

 
 
De leiders die standaard beginnen met het tellen van de vaste slagen, zouden 

dit spel weleens als te gemakkelijk kunnen zien… 
 

Zij tellen dan namelijk acht vaste slagen: twee in schoppen, twee in 
harten en vier in ruiten. 

 

Bij je volgende stap: de zoektocht naar (vier) extra slagen, schreeuwen de 
twee zwarte kleuren om aandacht. Per kleur kijk je dan niet alleen naar de 

kans op extra slagen, maar ook naar het aantal extra slagen dat een 
gunstige verdeling van de ontbrekende kaarten oplevert. 

 
Net zoals voor en na bridge is ook tijdens bridge een goede communicatie van 

groot belang. Denk aan de bereikbaarheid. 
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Spel 1 Speelplan 

 
 A H B 9 6 

 H 

 H 4 

 H V B 6 3 

      
 8 7    

 A 9 8 4       

 A V B 3       

 7 4 2  West komt uit met V. 

   
Hoe speel je verder na je eerste gewonnen slag met H? 

 
a.  H; 4 naar A; 2 naar H       = 0 punten 

b.  4 naar A; 2 naar H       = 0 punten 

c.  H          = 4 punten 

d.  H; 4 naar A; 7 naar B      = 0 punten 

e.  A; H; 4 naar A; V en B; A; en dan 8 naar B = 0 punten 

 
 

Een zeer verraderlijk spel. Ruim de helft van de leiders ging down! 
 

Je telde acht vaste slagen. Je hebt dus vier extra slagen nodig.  
 

Zelfs als de ontbrekende schoppen 3-3 zitten (35,5% kans) én V bij west 

(50% van die 35,5%), levert de schoppenkleur slechts drie extra slagen op.  

 
Als de vijf ontbrekende klaveren 3-2 zitten (68% kans), is dat meteen goed 

voor de noodzakelijke vier extra (klaver)slagen. Het maakt dan niet uit waar 

A zit. 

 

Speel daarom na H meteen H! En als OW die slag duiken: V! Win je ook 

de tweede klaverenslag, en oost en west bekenden beide slagen, dan speel je 

nog een keer klaveren voor OW’s A. Je maakt dan vier klaverenslagen en 

daarmee je contract.  

 
Zitten de klaveren tóch 4-1 of 5-0, dan kun je na twee klaverenslagen altijd 

nog snijden op V.  

 

Eerst op de schoppen afgaan, en na een mislukte snit op V overstappen op 

de klaveren, gaat fout, want dan verlies je altijd twee slagen: V en A.  

 
Het gemene van dit spel is dat, als je kiest voor speelwijze a, b, d of e, 

de hoge rode kaarten in je hand opeens onbereikbaar zijn! Méér dan de 
helft van de leiders zag dat te laat… 
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Spel 2 Zuid gever / niemand kwetsbaar 

 
 V 10 8 7 

 V 10 9 

 V 6 

 V 9 6 4 

  
 A H 9 

 H B 8 7 4 

 H 4 2 

 A 10 

 
West  Noord Oost  Zuid 

       1 

2   2  pas  4 

pas  pas  pas 
 

West komt uit met A en speelt kleine ruiten na, voor dummy’s V.  

Oost speelt achtereenvolgens 5 en 10 bij. 

 
Je laat dummy dan 9 voorspelen, oost en jij spelen een kleine harten bij, 

west wint die slag met A. 

 

Je hebt dan nog:  V 10 8 7 

 V 10 9 

 V 6 

 V 9 6 4 

 
 A H 9 

 H B 8 7 4 

 H 4 2 

 A 10 

 

West speelt de 4e slag weer ruiten voor: 7.  

 

Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 
a. Ik laat dummy een schoppen opruimen. 

b. Ik laat dummy een klaveren opruimen. 
c. Ik laat dummy troeven. 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
 V 10 8 7   West  Noord Oost  Zuid 

 V 10 9         1 

 V 6    2  2  pas  4 

 V 9 6 4   pas  pas  pas 

  
 A H 9 

 H B 8 7 4 

 H 4 2 

 A 10 

 
West komt uit met A en speelt kleine ruiten na, voor dummy’s V.  

Oost speelt achtereenvolgens 5 en 10 bij. 

 

Je laat dummy dan 9 voorspelen, oost en jij spelen een kleine harten bij, 

west wint die slag met A. 

 
Je hebt nog:  V 10 8 7 

 V 10 9 

 V 6 

 V 9 6 4 

 

 A H 9 

 H B 8 7 4 

 H 4 2 

 A 10 

 
West speelt dan weer ruiten voor: 7. Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

 
a. Ik laat dummy een schoppen opruimen. 

b. Ik laat dummy een klaveren opruimen. 
c. Ik laat dummy troeven. 

 
 
Voordat je dummy in de eerste slag 7 liet bijspelen, maakte je je speelplan. 

Zoals het een goede leider in een troefcontract betaamt, telde je allereerst de 
dreigende verliesslagen.  

Gezocht vanuit de zuidhand, telde ik er drie: één in harten, één in ruiten 
(door de uitkomst van A) en één dreigende verliezer in klaveren. 

Geen vuiltje aan de lucht dus voor je contract, zou je kunnen denken. In zo’n 
situatie moet je niet achterover gaan leunen: zoek juist dán naar dreigende 

gevaren en – vooral belangrijk in een parenwedstrijd met een percentage-
uitslag – naar kansen op extra slagen. Want als jij de enige bent die zijn 

contract keurig maakt, en de andere leiders een overslag opstrijken, scoor je 
evengoed een nul. 

Welk gevaar zou trouwens kunnen dreigen? Alleen west deed een volgbodje. 
So what? 
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Spel 2 Speelplan 

 
 V 10 8 7   West  Noord Oost  Zuid 

 V 10 9         1 

 V 6    2  2  pas  4 

 V 9 6 4   pas  pas  pas 

  
 A H 9 

 H B 8 7 4 

 H 4 2 

 A 10 

 
West komt uit met A en speelt kleine ruiten na, voor dummy’s V.  

Oost speelt achtereenvolgens 5 en 10 bij. 

 

Je laat dummy dan 9 voorspelen, oost en jij spelen een kleine harten bij, 

west wint die slag met A. 

 
Je hebt nog:  V 10 8 7 

 V 10 9 

 V 6 

 V 9 6 4 

 

 A H 9 

 H B 8 7 4 

 H 4 2 

 A 10 

 
West speelt de vierde slag ruiten voor: 7.  

Welke kaart laat je dummy bijspelen? 
 

a. Ik laat dummy een schoppen opruimen = 0 punten 
b. Ik laat dummy een klaveren opruimen  = 0 punten 

c. Ik laat dummy troeven    = 3 punten 

 
 

Je eerste speelplanstap was het zoeken naar dreigende verliezers: in 
schoppen telde je er géén en in harten, ruiten en klaveren één.  

 
Stel dat je in deze slag een schoppen of klaveren opruimt (speelwijze a en b), 

wat verandert dat dan aan het aantal dreigende verliezers? Inderdaad: niets, 
nothing, nada, nic, ezer ez!  

En wat gebeurt er als je tóch een zwarte kaart ‘opruimt’ en oost troeft? Dan 
verlies je een tweede ruitenslag, en nog steeds een harten- en een 

klaverenslag. Dat zijn vier slagen met als resultaat een volstrekt onnodige 
4-1. Want al je harten, ook die in dummy, zijn hoog. Ondanks dat je H de 

hoogste ruiten is, neem je geen risico: je laat dummy troeven (speelwijze c), 
haalt de troeven op, maakt drie schoppenslagen, A én noteert dan: 4 C. 
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Spel 3 Zuid gever / NZ kwetsbaar 

 
 A 9 6 

 V 5 

 A V 3 2 

 5 4 3 2 

  
 8 7 

 A H B 9 8 4 3 2 

 7 

 A V 

 
West  Noord Oost  Zuid 

       4* 

pas  4SA  pas  5 (drie azen**) 

pas  6  pas  pas 

pas 

 
West komt uit met B. Hoe probeer je dit slem in je zak te steken? 

 
a. Ik laat dummy V leggen. 

b. Ik laat dummy A leggen. 

 

*4 Met deze ‘leuke’ 8-kaart is 4 een uitstekende opening, ook met 

openingskracht. Vooral als jekort bent in de andere hoge kleur. Je 

maakt het je tegenstanders enorm lastig om dan nog een wellicht 
gezond 4-contract te vinden. 

 
Je geeft partner noord een duidelijk beeld van je openingskleur.  

 

**5 Dit paar heeft afgesproken dat ‘troefheer’ ook als aas telt. 

Zuid heeft daardoor drie (van de vijf (!) azen. 

 
Veel paren bieden op partners 4SA-vraag: 

- 5 met 1 of 4 azen; 

- 5 met 3 of 0 azen; 

- 5 met 2 azen zónder troefvrouw; 

- 5 met 2 azen mét troefvrouw. 

 
De afspraak waarin troefheer als aas telt, heet Roman Keycard Blackwood. 

Aanvankelijk werden 0 of 3 azen met 5 verteld, en 1 of 4 met 5 (30-14). 

Beide antwoorden zeggen niets over de af- of aanwezigheid van troefvrouw. 

Na een 5/-antwoord kan de 4SA-bieder met het volgende bod naar 

troefvrouw vragen. Het goedkoopste bod ontkent die dame. Omdat de 

antwoordende hand vaker 1 aas heeft dan 0, draaien veel paren de 
boodschap van 5/ om. Na 5 kun je dan op lager niveau naar troefvrouw 

vragen. En die afspraak heet: RKCB 14-30. 
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Spel 3 Overpeinzing 

 
 A 9 6 

 V 5 

 A V 3 2 

 5 4 3 2 

  
 8 7 

 A H B 9 8 4 3 2 

 7 

 A V 

 
West  Noord Oost  Zuid 

       4 

pas  4SA  pas  5 (drie ‘azen’) 

pas  6  pas  pas 

pas 

 
West komt uit met B. Hoe probeer je dit slem in je zak te steken? 

 
a. Ik laat dummy V leggen. 

b. Ik laat dummy A leggen. 

 
 

Met samen 27 punten een slempoging? 
Met drie ‘azen’ bij zuid rekent noord in ieder geval op elf zekere 

slagen: acht slagen in harten en de drie azen in de bijkleuren. Met 
een dichte achtkaart heb je voor een slemcontract minder punten 

nodig dan met een gelijkmatige verdeling.  
Heel extreem: met A V B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 heb je met 

slechts zeven punten een dicht hartenslem in je hand. 

 

Dit fraaie spel kwam voor in een heroïsch Mokum-Haarlem-viertalgevecht. 
Ook nu tel je je dreigende verliezers. Vanuit de zuidhand heb je er slechts 

twee: één in schoppen en één in klaveren. Dat is wel één verliezer te veel. 

 
Je zou kunnen denken dat je contract afhankelijk is van één geslaagde snit: 

H bij oost. Je verliest dan geen klaverenslag als je vanuit dummy klaveren 

naar V speelt. 

H bij oost is helaas een kans van 50%, dus evenveel kans dat je met je 

mooie 6-contract de bietenbrug opgaat. 

 
Of zie je nog een tweede kans? Stel dat west H heeft: er zijn volksstammen 

westspelers die van HB10xx uitkomen met de boer. Met H bij west wint 

dummy’s V de eerste slag als je ‘haar’ durft te leggen…  

Ik zeg (verder) niets. 
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Spel 3 Speelplan 

 
 A 9 6 

 V 5 

 A V 3 2 

 5 4 3 2 

  
 8 7 

 A H B 9 8 4 3 2 

 7 

 A V 

 
West  Noord Oost  Zuid 

       4 

pas  4SA  pas  5 (drie ‘azen’) 

pas  6  pas  pas 

pas 

 
West komt uit met B. Hoe probeer je dit slem in je zak te steken? 

 
a. Ik laat dummy V leggen  = 3 punten 

b. Ik laat dummy A leggen  = 0 punten 

 
 

Het lijkt misschien alsof je met het leggen van V een extra downslag 

riskeert: je kunt dan immers een (niet ingecalculeerde) ruitenslag verliezen.  

 
Maar dat is slechts schijn. Stel dat oost die slag wint met H, dan kun je 

daarna op A een schoppen uit je hand opruimen, waarmee de dreigende 

schoppenverliezer in ieder geval van de baan is! Als V de slag wint, is je 

contract al binnen. Ook dán kun je na het troefophalen op A een schoppen 

opruimen en over oost op H snijden voor een eventuele overslag. 

 

En wat gebeurde er in de (veel te harde) praktijk? Amsterdam legde A en 

ging -1 omdat H verkeerd zat. En H zat inderdaad bij west… Gelukkig 

maar, anders was dit mooie spel ons waarschijnlijk niet opgevallen. 
 

 
 

 
 

  



Bridge Training 855, 29 november 2021 

 

    10 
 

Lezers mailen 

 
Speelfiguur 
 

Vijand heeft niet geboden. 

 
 A B 8 6 5 

 
 9 7 3 

 
A) Hoe speel je de klaveren als je maar één slag mag verliezen? 

 
B) En wat speel je als west met 4 zou uitkomen? Eist dat een andere 

speelwijze? 

 

Rob: 

Je mist  H V 10 x x 

 

Antwoord op vraag A)  
De kans dat H en V niet bij elkaar zitten is het grootst. Als dat 

zo is, maakt de positie van 10 het verschil. 

 

 A B 8 6 5 

     V 10 4      H 2 

     H 10 4 2      V 

 

 9 7 3 

 

Met 10 bij west, geef je maar één klaverenslag af als je vanuit 

zuid snijdt op 10 (3 naar 8). West speelde een lage klaveren 

bij en oost mag zijn klaveren honneur maken. Daarna speel je 
weer klaveren vanuit zuid om wéér op 10 te snijden. West is dan 

kansloos, zelfs met H10xx. 

 

Merk op dat als je dummy in de eerste slag B laat leggen, oost 

die slag wint, en dat dummy’s A daarna niet kan voorkomen dat 

west altijd één van zijn twee hoge klaveren zal maken. 
 

Antwoord op vraag B)  
Ook als west zelf een lage klaveren voorspeelt, moet je erop 

hopen dat H en V in verschillende hotels logeren en west 10 

heeft. De aanpak is dus hetzelfde: je laat de klaverenuitkomst 
doorlopen naar je hand (dus in dummy 5). 

 


