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                                                     Nr. 864  7 februari 2022 

 
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 pareltjes van januari 
 

Ik zeg niets. Kijk in alle rust naar het moois dat ik vorige maand op mijn bord 

kreeg. 
 

Spel 1 Noord gever / OW kwetsbaar 
 9 6 

 H 10 8 7 4 

 H 

 H V B 10 5 

  
 V 4 3 

 A V 2 

 B 10 8 4 

 A 4 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  3SA (NZ spelen 4-kaart hoog) 

pas  pas  pas 
 

West speelt achtereenvolgens: A, H en 5. 

 

Welke kaart laat je dummy bijspelen in de 3e slag? 
a. 4 

b. H 

c. 5 

d. H 
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Spel 1 Overpeinzing 
 9 6 

 H 10 8 7 4 

 H 

 H V B 10 5 

  
 V 4 3 

 A V 2 

 B 10 8 4 

 A 4 2 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  3SA (NZ spelen 4-kaart hoog) 

pas  pas  pas 

 
West speelt achtereenvolgens: A, H en 5. 

 
Welke kaart laat je dummy bijspelen in de 3e slag? 

a. 4 

b. H 

c. 5 

d. H 

 
 

Als zuid tijdens het bieden de hand van partner noord had kunnen zien, 
zou hij waarschijnlijk voor 4 hebben gekozen. Met een mogelijke 4-kaart 

harten en het gezonde uitgangspunt de tegenstanders zo weinig mogelijk 
informatie te geven, koos zuid voor het directe 3SA-bod.  

 

West speelde achtereenvolgens A en H. Voor het bijspelen van de 

eerste twee slagen heeft leider zuid weinig denktijd nodig. Nu west 5 

naspeelt, en de leider kan kiezen met dummy’s hand, is een overpeinzing 
wél op z’n plaats.  

 
Nadat je je vaste slagen hebt geteld, ervan uitgaand dat de ontbrekende 

kaarten niet extreem verdeeld zitten, weet je welke kaart je dummy 
zonder enige twijfel kunt laten bijspelen… 
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Spel 1 Speelplan  9 6 

 H 10 8 7 4 

 H 

 H V B 10 5 

 A H 8 5      B 10 7 2  

 B 6 5 3      9 

 A 7 5      V 9 6 3 2 

 9 8       7 6 3 

 V 4 3 

 A V 2 

 B 10 8 4 

 A 4 2 

 
Zuid speelt 3SA. West speelt achtereenvolgens: A, H en 5. 

 
Welke kaart laat je dummy bijspelen in de 3e slag? 

a. 4 = 1 punt 

b. H = 4 punten 

c. 5 = 0 punten 

d. H = 0 punten 

 
 

Als de vijf ontbrekende harten 3-2 verdeeld zitten (grootste kans), heb je 
vijf hartenslagen voor het oprapen. Want dan hebben OW na AHV geen 

harten meer. 
 

Hoe de ontbrekende klaveren zijn verdeeld, maakt niet uit: je wint altijd 
vijf klaverenslagen. Daarom is het opruimen van een harten (keuze a) 

minder ernstig dan het bijspelen van een klavertje (keuze c). 
 

Conclusie: ruim H op, dat kost geen slag! 

 
In de praktijk ruimde zuid inderdaad H op.  

Na de met V gewonnen 3e slag, sloeg hij A en V.  

Hij zag dat oost de eerste hartenslag 9 bijspeelde en daarna een ruitje.  

Dus kon hij daarna zijn 2 voorspelen en, na 6 van west, die slag 

oprapen met dummy’s 8 voor vijf hartenslagen. Resultaat: 3SA+2, goed 

voor een 100%-score. 
 

Betekent dit mooie resultaat dat je inderdaad met deze twee handen beter 
3SA kunt uitbieden dan 4? Beslist niet! Ik kom daar later in deze 

Training op terug. 
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Spel 2 Zuid gever / allen kwetsbaar 

 
 H 

 A H V 9 2 

 A H B 10 3 

 4 3 

  
 A V B 8 7 2 

 B 

 8 7 4 

 H V 7 

 
De cursieve kaarten zijn gespeeld in de eerste twee slagen. 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

pas  2  pas  2 

pas  3  pas  3SA 

pas  4SA  pas  5 (1 aas) 

pas  6SA  pas  pas 
pas 

 
West kwam uit met A (oost 2), en speelde 10 na, voor jouw H. 

 
Welke zuidkaart speel jij in de derde slag? 

a. 2 

b. B 

c. 4 naar B (snijden op V) 

d. speelwijze a en b zijn even goed/slecht  

 

Dit mooie spel kwam terecht op de tafels in de wekelijkse viertallenmatch 
Amsterdam – Haarlem. Opvallend is dat beide westspelers kozen voor de 

uitkomst van A!  

 

Uitkomen met een aas zonder dat je de heer van die kleur in handen hebt, 
is uiterst riskant. Dat bewijst ook dit spel. 6SA is kansloos als west met 

10 uitkomt. De leider telt dan tien vaste slagen: vier in schoppen, vier in 

harten en twee ruitenslagen. Daar komt maximaal één klaverslag bij.  

 
Dankzij de A-uitkomst telt zuid direct 12 vaste slagen. Maar… die moet 

je dan wel nog even maken . 
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Spel 2 Overpeinzing 

 H 

 A H V 9 2 

 A H B 10 3 

 4 3 

  
 A V B 8 7 2 

 B 

 8 7 4 

 H V 7 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

pas  2  pas  2 

pas  3  pas  3SA 

pas  4SA  pas  5 (1 aas) 

pas  6SA  pas  pas 

pas 
 

West kwam uit met A (oost 2), en speelde 10 na, voor jouw H. 

 

Welke zuidkaart speel jij in de derde slag? 
a. 2 

b. B 

c. 4 naar B (snijden op V) 

d. speelwijze a en b zijn even goed/slecht  

 
 
Je telt waarschijnlijk twaalf vaste slagen: 

AHVB, AHVB, AH en, dankzij de vriendelijke A-uitkomst, HV. 

 

Voorwaarde van twaalf vaste slagen: je moet H en B als aparte slagen 

maken! 
 

Kun je dat niet, dan is tweemaal snijden op VB je enige kans… 

 

Omdat je weet dat aan snijden het risico van mislukken kleeft, kies je 
daar alleen voor als je geen andere, veiliger, weg ziet… 
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Spel 2 Speelplan 

 H 

 A H V 9 2 

 A H B 10 3 

 4 3 

 10 9 6 5 4 3     - 

 10 8 7 4 3     6 5 

 -       V 9 6 5 2 

 A 10      B 9 8 6 5 2 

 A V B 8 7 2 

 B 

 8 7 4 

 H V 7 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

pas  2  pas  2 

pas  3  pas  3SA 

pas  4SA  pas  5 (1 aas) 

pas  6SA  pas  pas 

pas 
 

West kwam uit met A (oost 2), en speelde 10 na, voor jouw H. 

 

Welke zuidkaart speel jij in de derde slag? 
a. 2        = 3 punten 

b. B        = 0 punten 

c. 4 naar B (snijden op V)   = 0 punten 

d. speelwijze a en b zijn even goed/slecht  = 0 punten 

 
 
Je maakt na H als volgt alle resterende elf slagen: 

2 naar H (speelwijze a), 2 naar B, AVB (ruim B103 op), V 

(ruim 9 op), AH en AHV. 

 

Als je begint met B (speelwijze b), kom je in de problemen.  

Je kunt H dan niet apart maken.  

Speel je na B een kleine schoppen naar H, dan kun je daarna niet 

meer terug in de hand komen. 

‘Dan maar’ A spelen (H eronder) en VB en V, gaat de mist in. 

Je zou dan nog met de schrik vrijkomen als de ontbrekende 

schoppen precies 3-3 zitten of de harten 4-3. Maar helaas, de hoge 
kaarten zaten – ook in de praktijk – extreem verdeeld.  

 
Gezien de succesgarantie van speelwijze a, en de fatale afloop van 

speelwijze b, kunnen de c- en d-keus niet goed zijn… 
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Spel 3 West gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  3SA  pas 

pas  pas  pas 
 

Dummy west    Leider oost 
 9 6 

 H 10 8 7 4 

 H V B 10 5 

 H 

    Jouw zuidhand 

     A H 8 5 

 B 6 5 3 

 9 8 

 A 7 5 

 
OW spelen 4-kaart hoog.  

Je kiest voor de uitkomst van A*; partner noord speelt 2 bij. Als 

partner een hoge cijferkaart bijspeelt, vraagt hij daarmee de aanval in die 

kleur voort te zetten. 
 

Met welke kaart begin je de volgende slag? 
a. H 

b. 9 

c. A 

d. 5 

 

*Uitkomen met een aas heeft twee voordelen: 

  
1. Je vertelt daarmee aan je partner dat je ook de heer hebt in die kleur! 

Waarmee tegelijk is gezegd dat je NIET met een aas uitkomt als je de 
heer niet hebt! 

 
2. Je blijft aan slag. Aan de hand van wat dummy op tafel legt, en partner 

bijspeelt, kun je dan gemakkelijker vaststellen met welk vervolg je de 
leider het meest ‘pijn’ kunt doen.   
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Spel 3 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  3SA  pas 

pas  pas  pas 
 

Dummy west    Leider oost 
 9 6 

 H 10 8 7 4 

 H V B 10 5 

 H 

    Jouw zuidhand 

     A H 8 5 

 B 6 5 3 

 9 8 

 A 7 5 

 
OW spelen 4-kaart hoog.  

Je kiest voor de uitkomst van A; partner noord speelt 2 bij. Als partner 

een hoge cijferkaart bijspeelt, vraagt hij daarmee de aanval in die kleur 

voort te zetten. 
 

Met welke kaart begin je de volgende slag? 
a. H 

b. 9 

c. A 

d. 5 

 
 

Vanwege dummy’s gesloten ruitenkleur is de situatie uiterst gevaarlijk. 
Met A bij de leider is die kleur alleen al goed voor vijf slagen. Als je met 

je partner genoeg slagen kunt maken om het contract down te spelen, 
moet je snel zijn.  

 
Duidelijk is dat je partner V niet heeft, want dan had hij in plaats van 2 

beslist een hogere schoppen als ‘aanmoedigend’ bijgespeeld. Als je 
schoppen doorspeelt, zul je daarmee de leider aan een schoppenslag (V) 

helpen. Maar wat is dan het aantrekkelijkste alternatief? 
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Spel 3 Tegenspeelplan West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  3SA  pas 

pas  pas  pas 

 

   Partner noord 
 B 10 7 2 

 9 

 7 6 3 

 V 9 6 3 2 

Dummy west    Leider oost 

 9 6       V 4 3 

 H 10 8 7 4     A V 2 

 H V B 10 5     A 4 2 

 H       B 10 8 4 

    Jouw zuidhand 
     A H 8 5 

 B 6 5 3 

 9 8 

 A 7 5 

 

OW spelen 4-kaart hoog.  
Je kiest voor de uitkomst van A; partner noord speelt 2 bij. Als partner 

een hoge cijferkaart bijspeelt, vraagt hij daarmee de aanval in die kleur 
voort te zetten. 

 
Met welke kaart begin je de volgende slag? 

a. H = 0 punten  b. 9 = 0 punten c. A = 3 punten d. 5 = 0 punten 

 
 

Speel A (speelwijze c).  

Als partner noord daarop aanmoedigend (zoals een hoge of 

oneven klaveren, afhankelijk van de afspraak) signaleert, speel je 
klaveren door. Leuk als partner dan een rits klaverenslagen maakt. 

En heeft hij die niet, zoals in dit spel, dan bestaat de kans dat hij 
schoppen doorspeelt waarna jullie nog drie schoppenslagen maken. 

En die kans is in dit spel wél degelijk de aangename werkelijkheid! 
 

Na A, waarmee je H belooft, en A, zal partner je kleine klaveren 

graag overnemen met zijn V, en dan beslist B voor het hok 

gooien. Je vertelde met je uitkomst van A immers dat je H 

geduldig V opwacht. Zoals het een echte heer betaamt!   

 
Herken je dit spel? Het is spel 1, waarvan ik alleen de twee lage kleuren 

met elkaar verwisselde om de kans op herkenbaarheid te verkleinen. 
Merk op dat de 100%-score die zuid met zijn 3SA-bod haalde, een vette 

nul was geweest tegen spelers die sterker tegenspelen… 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor… Parelduiker! 
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Lezers mailen 

 
Na tussenbod op partners 1SA-opening 
 

Hoi Roberto, ik heb een vraagje. Natuurlijk is het antwoord afhankelijk 

van je afspraken, maar hoe kijk jij hier tegenaan? Niemand kwetsbaar 
 

Het bieden gaat: 
(partner)   (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2  2 

2 

 

Mijn vragen: 
 

 Wat betekent 2? Een reëel bod van een 5-kaart harten, of een 

antwoord op mijn 2 en dus een 4-kaart harten? 

 
 Wat moet partner west bieden als hij 1 of 2 vierkaarten heeft en 

slechts twee kleine ruitentjes?  
 

Uiteraard komt een (straf-)doublet in aanmerking, maar hoe 

ontdek je nog een eventuele fit in de hoge kleuren?  
 

Als die er niet is, gaat 2SA al gauw down, ervan uitgaande dat de 
tegenpartij minimaal zes slagen in ruiten kan maken. 

 

 Rob: 
Centraal staat de vraag van oost: die wil weten of west een 4-kaart 

harten en/of schoppen heeft. Het 2-tussenbod voegt twee 

biedingen toe aan je antwoordenpakket: pas en doublet. Zonder 

zuids tussenbod kan west immers niet op 2 passen. 

 

Mijn voorkeur:  
- ‘pas’ zonder hoge 4-kaart en géén stop in ruiten; 

- 2SA zonder hoge 4-kaart en wél een ruitenstop; 
- 2/ met één hoge 4- of 5-kaart; 

- doublet met twee hoge 4-kaarten. 
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2- of 3? 
 

Noord gever / Niemand kwetsbaar 

 A V 

 V 10 7 

 A H 8 6 

 B 9 3 2 

 10 9 7 4      H B 8 6 5 3 

 H B 6      A 9 4 

 V 10 2      4 3 

 10 8 5      H 4 

 2 

 8 5 3 2 

 B 9 7 5 

 A V 7 6 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1SA  2  … pas (past na denkpauze) 

pas  2SA  Arbiter? pas 

3  pas  pas  pas 

 

Resultaat: 3-1.  

Andere resultaten:  

1x 4 gedoubleerd -3 

1x 2+1 en 3x 2C 

 

Na het 2SA bod werd ik geroepen. Heb gezegd dat bridge een denksport 
is, maar dat noords bod niet geïnspireerd mag zijn door het lange 

denken van zuid. 
 

Na afloop bleek dat west nog 3 geboden heeft en dat dat contract  

één down ging. 

 
Na het zien van de uitslagen en het raadplegen van collega-arbiters 

besloten we de uitslag terug te draaien naar 2C. Is dit juist? 

Er is vooral twijfel omdat west nog 3 geboden heeft. 

 
Rob: 

Met 1SA vertelt noord vrij expliciet wat hij aan kracht en verdeling 

heeft. Het is dan aan zijn partner om wel of geen actie te nemen.  
 

Ik kan mij voorstellen dat zuid even nadenkt na oosts 2-bod. Ook 

zonder tussenbod heeft zuid immers een dilemma: wel of geen 

Stayman? 
 

Maar… na een pas van zuid is noord natuurlijk uitgeboden. Ondanks 
zijn mooie AV in de mogelijke uitkomstkleur.  
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Ik sta dan ook volledig achter jullie aanpassing naar 2. Daarnaast 

heeft noord het volste recht op een minicursus ‘omgaan met 
denkpauzes’. Je mag zelfs niet de suggestie wekken dat je de 

informatie van de denkpauze gebruikt.  

  
Carolien: 

Ik doe ook een duit in het zakje. 
Terugdraaien naar 2 is m.i. helemaal goed. Als er geen 3 

geboden was, kun je bekijken of 2SA misschien erg down gaat 
(meer dan -110). Maar west bood wel nog, dus dat kun je overslaan 

Hoe kómt noord er op om 2SA te bieden? Ik zou bijna een 
procedurele straf geven wegens flagrant gebruik van OI, of is het 

een (semi)beginner? 
 

Dan de 3 van west. 

Is dat een speculatieve actie, rekenend op een herstel door de 

arbiter 12C(e) als het fout afloopt? Nee, zeker niet.  
Of het handig van hem was is een andere vraag, maar dat is volgens 

mij geen criterium . 

 
Straf of informatie? 
 

Mijn linkertegenstander opent 2. Zwakke twee, legt zijn partner 

desgevraagd uit.  

 
Mijn partner geeft doublet. Ik bied 3.  

Blijkt achteraf zijn doublet een strafdoublet te zijn.  
 

Hoe kun je zoiets afspreken of voorkomen? We gingen nu behoorlijk de 

mist in.  

 

Rob: 
Mijn advies is: speel op zwakke openingen een informatiedoublet. 

Het is dan aan de partner van de ‘infodoubleerder’ om, met kracht 
en iets leuks tegen in die kleur, daar met een eenvoudig ‘pasje’ een 

strafdoublet van te maken. 
 

Maar nóg belangrijker is het om goed met je partner de boodschap 
van het doublet af te spreken! Alleen dan voorkom je dit soort vaak 

dure misverstanden. 

 
En wat nu als jullie een verschil van inzicht hebben over wat de 

beste afspraak is? Spreek dan twee testperioden af. De eerste 
periode spelen jullie doublet als ‘straf’, de tweede periode als 

‘informatie’. Elke spel met een zwakke twee waarin je wel, of juist 
niet, een strafdoublet mag geven, bekijken jullie na de zitting. Het is 

heel leuk om tijdens deze analyse na te gaan wat de andere optie 
had opgeleverd of gekost . 

 


