
Bridge Training 867 28 februari 2022 

 

    1 
 

                                                    Nr. 867  28 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) 

 

 

Miniatuurtjes 

 
Onder deze verzamelnaam verstop ik een aantal noodzakelijke 

speeltechnieken in zo weinig mogelijk kaarten. Minder bomen, waardoor 
het bos (lees: de reddende speeltechniek) minder verstopt is. 

 
Om die reden zijn overpeinzingen waarschijnlijk niet nodig…  

 
Miniatuurtje 1 

    9 8 

    A 4 3 2 

 3 2      V B 10 

 8 7 6 5     H V B 

    A H 7 6 5 4 

    - 

 

OW spelen een SA-contract. Tegenspeler noord is aan slag.  
 

Welk tegenspel is het sterkst? 
a. Noord speelt A, speelt dan 9, zuid speelt 7 bij. 

b. Noord speelt A, speelt dan 9, zuid wint de 2e en 3e slag met H en A. 

c. Noord speelt 9, zuid speelt 7 bij. 

d. Noord speelt 9, zuid wint die slag met H. 
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Miniatuurtje 1 Mijn aanpak   9 8 

 A 4 3 2 

 3 2      V B 10 

 8 7 6 5     H V B 

 A H 7 6 5 4 

 - 

 
OW spelen een SA-contract. Tegenspeler noord is aan slag.  

 
Welk tegenspel is het sterkst? 

a. Noord speelt A, speelt dan 9, zuid speelt 7 bij  = 0 punten 

b. Noord speelt A, speelt dan 9, zuid wint de 2e en 3e slag met H en A. 

          = 0 punten 
c. Noord speelt 9, zuid speelt 7 bij    = 2 punten 

d. Noord speelt 9, zuid wint die slag met H   = 0 punten 

 
 
Een beroemde situatie: zuid heeft een prachtige schoppenkleur. Probleem is 

dat - als hij na AH van slag gaat - zijn overige schoppen net zoveel waard 

zijn als de prijs van oud papier. 

 

Om dat te voorkomen, moet zuid zich de eerste schoppenslag beheersen en 
een kleine schoppen bijspelen (speelwijze c).  

Oost wint de eerste slag en zal in de volgende slag harten voorspelen, die 
noord direct met A arresteert. Noord speelt dan zijn laatste schoppen, 

waarna zuid de vier resterende slagen wint. Totaal 5 slagen voor NZ. 
 

Als noord eerst A speelt (speelwijze a en b), maakt hij daarmee de harten 

van oost hoog. Als die vogel daarna aan slag komt, en hij komt aan slag, zet 

hij graag zijn resterende twee harten om in keiharde slagen. Een 
schoppenslag maakt hij altijd, dus noteren NZ slechts 3 slagen. 

 
Datzelfde gebeurt als zuid de schoppenuitkomst meteen oppakt (speelwijze 

d). Ook dan maken NZ alleen A en AH. 
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Miniatuurtje 2 
 

 A 3 2 

 A H 2  

 7 6 5    H B 10 

 B 10 9    8 7 6 

 V 4 

 V 5 4 3  

 
NZ speelt een SA-contract. Noord is aan slag. 

 
Welk vervolg levert voor NZ de meeste slagen op? 

a. A, H, 2 

b. A, H, A, 2  

c. A, 2 

d. 2 
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Miniatuurtje 2 Mijn aanpak  A 3 2 

 A H 2  

 B 7      H 10 9 5 

 B 10 9 8     7 6 

 V 4 

 V 5 4 3  

 
NZ speelt een SA-contract. Noord is aan slag. 

 
Welk vervolg levert voor NZ de meeste slagen op? 

a. A, H, 2  = 0 punten 

b. A, H, A, 2  = 0 punten 

c. A, 2   = 0 punten 

d. 2    = 2 punten 

 
 

Als je eerst harten speelt (speelwijze a), kun je daarna niet meer de kans op 
een extra schoppenslag nemen. Dat komt omdat je na V vanuit zuid de 

schoppendans moet openen.  
Sla je na AH ook A (b), of begin je met A (c), dan zet je zuids V sec, 

waardoor ze een kansloze prooi wordt voor oosts H.  

 

De enige speelwijze waarmee je de beide kansen combineert (H bij oost of 

de harten 3-3) is het voorspelen van 2 (speelwijze d). Als oost meteen H 

legt, pakken NZ daarna de vijf overige slagen: V, A en AHV. De harten 

hoeven dan niet eens meer 3-3 te zitten! 

 
 
Miniatuurtje 3 

 H V B 10  

   - 

   - 

   - 

 A 3 2    8 7 

 4     - 

 -     - 

 -     3 2 

 - 

 3 2 

 - 

 7 6 

 
NZ speelt een hartencontract. Noord is aan slag en speelt H. 

 
Met welke speelwijze winnen NZ de meeste slagen? 

a. Noords schoppenkaart troeven met 2. Dan 3. 

b. Noords schoppenkaart troeven met 2. Dan 7. 

c. Op noords schoppenkaart 6 opruimen.  
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Miniatuurtje 3  

Mijn aanpak  H V B 10  

   - 

   - 

   - 

 A 3 2    8 7 

 4     - 

 -     - 

 -     3 2 

 - 

 3 2 

 - 

 7 6 

 
NZ speelt een hartencontract. Noord is aan slag en speelt H. 

 
Met welke speelwijze winnen NZ de meeste slagen? 

a. Noords schoppenkaart troeven met 2. Dan 3 = 0 punten 

b. Noords schoppenkaart troeven met 2. Dan 7 = 2 punten 

c. Op noords schoppenkaart 6 opruimen  = 0 punten 

 
 
Laat je niet gek maken door de drie keuzes. Zuid speelt een troefcontract, 

ziet zijn twee vrije klaverenkaarten én weet dat OW nog één troef hebben; 

zelfs de hoogste troef op dit moment. 
Vanuit de zuidhand telt zuid daardoor één verliezer: die hoge troef. En daar 

laat zuid het graag bij.  
Dus… gunt hij west geen extra slag met A (speelwijze c), maar troeft hij 

(speelwijze a en b). Als zuid na die aftroever troef naspeelt, gunt hij west 
daarmee alsnog zijn A-feestje (speelwijze a valt dus ook af). Door te 

troeven en dan klaveren te spelen, wordt west gedwongen met zijn hoge 
troef een vrije klaveren te troeven. Hij kan ook wachten tot de laatste slag. 

Maar ook dan is dat de enige slag die hij wint.  
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Miniatuurtje 4 
 A 10 2 

 2 

 A V 

 - 

 ? ? ?    ? ? ? 

 -     - 

 ? ?     ? ? 

 A     H 

 H B 9 

 3 

 3 2 

 - 

 

NZ spelen een hartencontract. Zuid is aan slag. 
 

Hoe moeten NZ spelen als ze wél één slag mogen verliezen, maar beslist 
geen twee? 

 
a. B voorspelen. Als west zonder aarzeling een lage schoppen bijspeelt: in 

noord A en dan over oost snijden op V. 

b. 2 naar V.  

c. 2 naar A, daarna V. 
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Miniatuurtje 4  
 

Mijn aanpak  A 10 2 

 2 

 A V 

 - 

 ? ? ?    ? ? ? 

 -     - 

 ? ?     ? ? 

 A     H 

 H B 9 

 3 

 3 2 

 - 

 
NZ spelen een hartencontract. Zuid is aan slag. 

 
Hoe moeten NZ spelen als ze wél één slag mogen verliezen, maar beslist 

geen twee? 
 

a. B voorspelen. Als west zonder aarzeling een lage schoppen bijspeelt: in 

noord A en dan over oost snijden op V = 1 punt 

b. 2 naar V       = 0 punten 

c. 2 naar A, daarna V    = 2 punten 

 
Je kunt twee keer snijden: op H en op V. Als die allebei verkeerd zitten, 

heb je pech. Zitten ze allebei goed, dan heb je geluk. Omdat je in dit spel wél 

één slag, maar beslist geen twee slagen mag verliezen, wil je het liefst een 
speelwijze waarmee je voor honderd procent zeker bent van maximaal één 

verliesslag. En die is er: speel naar A en gooi daarna V voor de leeuwen 

(speelwijze c). Welke tegenstander H ook heeft, je kunt geen slag meer 

verliezen. Of hij speelt schoppen naar jouw vork, of klaveren, die je aan de 
ene kant troeft en waarop je aan de andere kant een schopje opruimt.  

 
Nadeel van de snit op V (speelwijze a)  

Als de snit op V mislukt ga je de boot in als je ook een slag verliest 

aan H.  

Wel goed dat je begon met het voorspelen van B. Veel spelers leggen 

immers automatisch V.  

 
Nadeel van de snit op H (speelwijze b) 

De snit op H (speelwijze b) heeft hetzelfde nadeel: Als de snit op V 

ook mislukt, verlies je twee slagen. 
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Miniatuurtje 5 
 A B 10 

 2 

 A 2 

 - 

  
 4 3 2 

 3 

 H 3 

 - 

 

NZ spelen een hartencontract. OW hebben geen harten meer.  
Zuid is aan slag. 

 
Hoe moeten NZ spelen om maximaal één slag te verliezen? 

a. 2 naar 10. Als oost die slag wint en ruiten terugspeelt: nemen met H 

en dan 3 naar B 

b. 3 naar A; 2 naar H 

c. Anders, namelijk:… 
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Miniatuurtje 5  
 

Mijn aanpak 
 

 A B 10 

 2 

 A 2 

 - 

 7 6     H V 8 

 -     - 

 6 5 4    7 

 4     3 2  

 4 3 2 

 3 

 H 3 

 - 

 
NZ spelen een hartencontract. OW hebben geen harten meer. 

Zuid is aan slag. 
 

Hoe moeten NZ spelen om maximaal één slag te verliezen? 
a. 2 naar 10. Als oost die slag wint en ruiten terugspeelt: nemen met H 

en dan 3 naar B  = 0 punten 

b. 3 naar A; 2 naar H = 2 punten 

c. Anders, namelijk:…  = 0 punten 

 
 

Na A en H (speelwijze b) speel je 2 naar 10. Oost mag die slag winnen, 

maar… dat is meteen zijn laatste feestje. Of hij speelt schoppen terug, naar 

noords AB, óf hij speelt een klavertje terug. Die troef je in zuid en in noord 

ruim je B op. 

 
Als je eerst snijdt (speelwijze a), ga je twee schoppenslagen verliezen. Want 

oost wint die slag met V en speelt ruiten terug. Dan kun je de twee 

ruitenslagen maken die je altijd had gemaakt, maar… daarna zit oost nog 

steeds riant met zijn H8 achter jouw AB… 

 

Om te voorkomen dat oost na zijn schoppenslag ruiten speelt, speel jij twee 
keer ruiten voordat je oost de kans geeft aan slag te komen. 

 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: ‘Wie het miniatuurtje niet eert…’ 
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Lezers mailen 

 

Ik heb een vraag 

 

 7 5 

 A H 4 2 

 A V 7 4 

 H 10 9 

  V B 4      8 2 

  7 5             B 10 9 8 6 

  B 6 5 3     H 10 2 

  B 5 3 2     A 7 6  

 A H 10 9 6 3 

 V 3 

 9 8 

 V 8 4 

 
(partner)   (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  2          2??? 

 
Op onze systeemkaart staat: ‘Na tussenbieding alles echt.’ Mijn 2-bod 

belooft dus echte schoppen. 

 
Mijn partner denkt lang na, hij weet het niet meer (we hebben lang niet 

meer gespeeld).  
 

Er wordt aan hem gevraagd wat 2 is, waarop hij zegt: ‘Ik denk dat mijn 

partner vraagt naar de lage kleuren’, waarop hij 3 biedt.  

 
Ik bied daarna 3; ik heb immers een 6-kaart schoppen!  

Nu zegt onze tegenstander dat dat niet mag! Ik mag de informatie dat 

het fout is 😟 niet gebruiken.  

 

Kun jij ons uitleg geven wat we hadden moeten doen? We hebben toch 
maar gewoon doorgespeeld. Ik ben zelf WL, maar doe dat niet aan een 

tafel waar ik zelf zit! En de WL die we uitnodigden wist het ook niet.  
Kun jij ons helpen?  

 

Rob:  
Net zoals jij als WL niet aan je eigen tafel arbitreert, mogen NZ 

evenmin voor WL spelen… De reactie op jouw 3-bod: ‘Dat mag niet’, is 
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een opmerking die evenmin kan. Een tafelgenoot die ervan overtuigd is 
dat iets tegen de regels is, mag wel iets zeggen als: ‘Volgens mij zou je 

na deze uitleg geen 3 mogen bieden. Laten we even onze (andere) 

wedstrijdleider uitnodigen.’ 

Zo’n minder absolute uitspraak is ook voor die tafelgenoot prettig, 
namelijk als zijn oordeel onjuist blijkt te zijn. En dat is in deze zaak het 

geval. 
Jij mag de uitleg van je partner inderdaad niet gebruiken. Maar je mag 

wél de informatie van alle legale biedingen gebruiken!  
Na partners 1SA-opening staat voor jou één ding vast: je wilt een 

schoppencontract! Daar heb je helemaal geen ongeoorloofde informatie 
voor nodig. Laat degenen die het daar niet mee eens zijn mij even 

mailen…!  
Maar… waarom bied je niet meteen in je eerste beurt 4? Met de kracht 

van je partner (15-17) en verdeling (minimaal een 2-kaart schoppen) 

staat voor jou toch minstens een schoppenmanche vast?  
 

Klein biedvraagje 
 

West  Noord Oost  Zuid 

pas  1  pas  1 

2   2SA 

 
Wat belooft de openaar met 2SA? 

Berry geeft aan: sterk, 18-19 punten. 
 

Had de openaar 12-14 pnt gehad, dan had deze na het 2-bod moeten 

passen, aldus de toelichting. 
Ik begrijp hier de logica niet. 

 

Rob: 
Zonder tussenbod belooft de 2SA-sprong van de openaar 18-19 

punten. Daar zullen we het over eens zijn. En terecht. Want partner kan 
6 punten hebben en dan is 2SA met 18-19 punten al op de grens van 

het (on)mogelijke.  
Met 12-14 punten is 2SA beslist te hoog als het gezamenlijke bezit 18-

20 punten kan zijn. 

 
Na partners bijbod op 1-hoogte en een tussenbod op 2-hoogte, 

zoals in dit spel, vereist het 2SA-rebid (dus zónder sprong) dezelfde 18-
19 punten, en uiteraard opvang in de geboden kleur van die 

tegenspeler. Je kunt er immers donder opzeggen dat de ‘vijand’ in die 
kleur zal uitkomen. 
 

Alleen na partners bijbod op 2-hoogte (dat 10+ punten aangeeft) 
belooft het 2SA-rebid de bekende 12-14 punten. 

 
Dag Rob, mag ik weer even je rust verstoren? 

 



Bridge Training 867 28 februari 2022 

 

    12 
 

West gever / NZ kwetsbaar 
 

 West   Oost 
 V 9 6 3   A B 4 2 

 B 9 8 4 3   A 2 

 H 9 6 3   A B 4 

 -    A H B 9 

 

West Noord Oost  Zuid 
pas 1  2SA  pas 

3  pas  3  pas 

pas pas 
 

Partner (oost) vergat dat we Unusual 2SA (of Ghestem) in ons pretpakket 

hebben. 
 

Ik koos uit de twee laagste ongeboden kleuren natuurlijk . 

 

Twee vragen (voor de prijs van één, hoop ik): 
1. Hoe moet het verder na mijn 3, als we Ghestem doen? 

2. En als er geen Ghestem wordt gevolgd? Belooft 2SA als volgbod dan ook 
20-22, met stopper?  

 
Ik stelde voor om dan eerst X te bieden, daarna evt. SA, om extra kracht 

aan te geven... Of als partner een kleur noemt, daarmee verder te gaan. 
 

Elmer 
 

Rob:  
Met Ghestem bied je met deze westhand 3.  Maar daarmee houdt mijn 

antwoord op, want met Ghestem zou oost een heel andere hand 
hebben. 

 
Leuk om vast te stellen dat aan de digitale bridgetafel geen 

ongeoorloofde informatie ontstaat door het wel, of juist niet, alerteren 
van de drie OW-biedingen. Dat zou aan een fysieke tafel heel andere 

koek zijn . 

 
West moet na oosts 3-rebid aannemen dat oost Ghestem even vergat, 

dus een echte sterke SA-opening heeft, en jouw 3-bod opvat als 

transfer. Dan zegt 3 niets over zijn schoppenbezit; wel over zijn 

kracht. Op grond van deze legaal verkregen informatie zou ik met deze 
westhand 3SA bieden. 
 

Wat je tweede vraag betreft: Mijn voorkeur gaat uit naar doublet in 
plaats van 2SA.  


