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                                                 Nr. 870  21 maart 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) 

 

Vijf wel-of-niet vragen 
 
 

Spel 1 Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  ??   6 5 4 3 

         B 

 A V 5 4 

 A V 6 5 

Pas je wel of pas je niet? 

 

 
 
 

Spel 2 Oost gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    3  ??   4 3 

         A 9 8 7 6 5 4 

 H 3 2 

 9 

 
Pas je wel of pas je niet? 
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Spel 3 West gever / NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  1  pas   5 4 3 

1  1SA  pas  ??   6 5 

 A B 5 4 

 H 6 5 4 

 

Pas je – in je tweede biedbeurt – of pas je niet? 
 

 
 

Spel 4 Zuid gever / allen kwetsbaar 
 

 Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
 

 A 3 2 

 H V 3  

 A 4 3 2 

 4 3 2 

  
 B 5 4 

 A 10 9 2 

 V 7 

 A H V 10 

 
West komt uit met H. Leg je wel of niet A? 

 

 
 

Spel 5 West gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet pas  ??   4 3 

         7 6 5 4 2 

 9 5 

 9 8 4 3 

 
Pas je met deze zuidhand wel of niet op partners doublet? 

 

 
 

Vandaag geen overpeinzingen, morgen ook niet . 
 

Heb je je aantal ‘nieten’ geteld? Op de volgende pagina begin ik met die van mij. 
 

Mijn ‘nieten’ 
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Spel 1 Oost gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  ??   6 5 4 3 

         B 

 A V 5 4 

 A V 6 5 

Pas je wel of pas je niet? 

 
 
Ik pas wél! 

Ondanks je openingskracht (13 punten) is passen de beste keus. Als je met 
2 of 2 volgt, verwacht je partner minstens een 5-kaart. En met een 

doublet beloof je: óf 12-14 punten met minstens een 3-kaart in de 
ongeboden kleuren, óf 18+ met elke verdeling. Met 12-14 punten moet je op 

elk bod van je partner dat géén kracht belooft passen. Dan heb je een groot 

probleem als je partner kiest voor 2. En veel partners schijnen graag de 

kleur te willen bieden waarin jij de minste kaarten hebt… Stel dat je na 2 

dat contract wilt verbeteren met 2SA of 3/, dan vat jouw partner dat op als 

zeer sterk met alle – ongewenste – gevolgen van dien…  

 

 
 
Spel 2 Oost gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    3  ??   4 3 

         A 9 8 7 6 5 4 

 H 3 2 

 9 

 
Pas je wel of pas je niet? 

 
 

Ik pas wéér! 
Een lastige. Voordat oost zijn 3-bod neerlegde, had jij al 3 in gedachten. 

En het kan heeeeel veeeel zelfbeheersing vragen om je voornemen even 

heerlijk te storen met een 3-opening nu om te zetten in een pas. Toch is 

dat de beste optie. Het is belangrijk dat, als je wél zou volgen met een 3-bod 

in een hogere kleur, partner kan rekenen op openingskracht met minstens 
een 5-kaart in je geboden kleur. Doe je dat niet, dan moet je partner gokken 

of je deze keer wél of niet openingskracht hebt. En helaas gaat het met 
gokken vaker mis dan dat je met vette winst naar huis gaat.  

 
 

 
Spel 3 West gever / NZ kwetsbaar 
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West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  1  pas   5 4 3 

1  1SA  pas  ??   6 5 

 A B 5 4 

 H 6 5 4 

 
Pas je – in je tweede biedbeurt – of pas je niet? 

 
 

Nu pas ik NIET! Ondanks zuids pas, wat nul punten niet uitsluit, biedt noord 

in zijn tweede beurt 1SA. Met 12-14 punten nu 1SA bieden is vragen om een 
regelrechte ramp! Dit 1SA-rebid belooft daarom 18-19 punten. Met 15-17 

punten had noord met zijn kennelijke SA-verdeling immers met 1SA geopend. 
En met samen 26-27 punten bedenk je je geen moment. Dan bied je met een 

uitstekend gevoel 3SA 

 
 

Spel 4 Zuid gever / allen kwetsbaar 
 

 Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
 

 A 3 2 

 H V 3  

 A 4 3 2 

 4 3 2 

 

 B 5 4 

 A 10 9 2 

 V 7 

 A H V 10 
 

West komt uit met H. Leg je wel of niet A? 

 
 
Ik leg NIET A! Want als ik duik, maak ik - zelfs bij de beroerdste verdelingen 

van de ontbrekende kaarten - gegarandeerd mijn contract! 
Want wat is het leuke van dit spel? 

Je telt acht vaste slagen: 1 in , 3 in , 1 in  en 3 in . Je hebt dus slechts 

één extra slag nodig om ‘3SA C’ te kunnen noteren. En die slag krijg je als je 

west deze eerste slag gunt! Want wat west ook naspeelt, daarmee schenkt hij 

jou je negende slag. Stel, hij kiest in de tweede slag voor:  
- schoppen: dan levert B de 9e slag, duiken geeft een dubbele -stop; 

- harten:  10 promoveert; 

- ruiten:  V zal de 9e slag pakken; 

- klaveren: zelfs met Bxxx(x) bij west, is 10 goed voor 3SA C! 
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Spel 5 West gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  ??   4 3 

         7 6 5 4 2 

 9 5 

 9 8 4 3 

 

Pas je met deze zuidhand wel of niet op partners doublet? 

 
 
Ik pas beslist NIET, ondanks mijn vijf harten. Te groot risico dat west zijn 

contract met (kwetsbare gedoubleerde) overslagen gaat opstrijken. Bied 2, 

dat belooft minstens een 4-kaart klaveren én mogelijk nul punten. Je spreekt 

dus volledig de waarheid!  
Hoe zwakker je hand, des te groter is het risico dat west zijn 1-contract met 

(gedoubleerde) overslagen gaat maken. Partner noord garandeert met zijn 

doublet minstens 3-kaarten in de drie ongeboden kleuren. Grote kans dat hij 
zeer kort is in harten. 

 
 

Noteer voor elke goede keus 2 punten. Je puntentotaal is je rapportcijfer voor 
Optimaal ‘Dilemmeren’! 

 

Lezers mailen 

 
Alerteerplichtig? 
 

Dag Rob en trawanten! Ik heb een vraag over alerteren. 
2 - 2 - 2SA (= 23+). Moet 2SA worden gealerteerd?  

De meningen zijn verdeeld, zelfs onder de mensen met de diploma's.   

 
Rob: 

Ik zie geen * bij het 2- en 2-bod. Als 2 geen lengte klaveren belooft, 

en de 2-bieder geen lengte ruiten, geldt daar in ieder geval een 

alerteerplicht voor. Een bod dat geen lengte belooft in de genoemde kleur, 
of tegelijk iets meldt over een andere kleur, zoals Muiderberg, is 

alerteerplichtig. 
 

En wat betreft de alerteerplicht van het 2SA-bod: zowel de voor- als 
tegenstemmers, met én zonder diploma, kunnen gelijk hebben.  

Als de (partner van de) 2SA-bieder kan vermoeden dat zijn tegenstanders 
andere kracht verwachten, geldt de hoofdregel: bij twijfel alerteren.  
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Heerlijk! 
 

Mijn linkertegenstander moest uitkomen tegen een hartencontract, maar 

mijn rechtertegenstander deed dat, hij legde met groots gebaar klaveraas 
open op tafel. 

 
Waarop wij protesteerden en hij het aas terug stopte in zijn hand. Ik zei 

toen dat hij dat aas open op tafel moest leggen. Hij werd boos, waarop ik 

voorstelde om de arbiter te roepen, maar dat maakte hem nog bozer. Hij 
vond ons onaardige en ongezellige mensen.  

Daarna kwam het moment dat mijn rechtertegenstander niet kon 
bekennen. Hij troefde af met een klein troefje, waarop ik zei dat hij de 

openliggende klaveraas moest bijspelen. Daarna maakte hij met een 
woedende gelaatsuitdrukking de opmerking: ‘Ik zou haar kunnen slaan!!!’  

 
Onze wedstrijdleider nodigde ons uit om volgende week, voor aanvang van 

de zitting, met z’n vieren en met hem dit voorval uit te praten. 
 

Mijn vraag:  
Kloppen mijn beweringen in geval van fout uitkomen?  

Normaal zijn wij daar heel vriendschappelijk in en mogen de tegenstanders 
de kaart meestal terugnemen, maar deze man gedroeg zich zo onsportief 

en dreigend, dat ik daar helemaal niets voor voelde. 

 
 Rob: 

Goed om over deze zaak met elkaar in gesprek te gaan. 
 

Gegeven 
Als de verkeerde tegenspeler uitkomt met een open kaart, 

ontstaat daarmee een scala aan rechtzettingen. Daarop kun je het 
beste reageren met iets als: ‘Dat is een leuke kluif voor de WL’, 

waarop je de WL uitnodigt.  
 

Het te voeren gesprek zou je daarom kunnen beginnen met:  

‘Ik wil even zeggen dat mijn eerste reactie op die verkeerde 
uitkomst, dat de uitkomstkaart open op tafel moest worden 

gelegd, verkeerd was; ik had meteen de WL moeten uitnodigen.’ 
 

Gevolgd door stilte, waarbij je klaar hebt liggen: 
‘Achteraf denk ik wel dat mijn fout weinig uitmaakte, omdat je 

nog bozer werd toen ik wél voorstelde om de WL te roepen.’ 
 

Jouw/jullie doel van dat gesprek 
De man in kwestie moet zijn verontschuldiging aanbieden voor 

zijn opmerkingen dat jullie onaardige en ongezellige mensen zijn, 
en zijn dreiging van fysiek geweld. 
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Ook moet hij beloven zich vanaf nu hoffelijk te gedragen, ook na 
een fout van tafelgenoten en zéker na een eigen (stomme ) 

fout.  
 

Op kultegenwerpingen zeg, en herhaal je, dat je voor je plezier speelt, 
je tafelgenoten respecteert, en dat je van je tafelgenoten dezelfde 

opstelling wenst/eist. 
Dat is ook helemaal in de lijn van spelregelartikel 74A2. 

 
Het kan geen kwaad om jullie doel/eis al voor dat gesprek aan de WL 

kenbaar te maken.  

 
Ik wens je alvast een bijzonder aangenaam gesprek toe. 

 
Leuk vraagstuk 
 

OW bieden 5.  

 

Noord vult de Bridgemate in. Er wordt gespeeld en OW halen het 
contract. Noord vult de score in en Oost controleert. Oost accepteert de 

uitslag.  

 
Op het einde van de avond, bij het bekend worden van de uitslag, blijkt 

het NZ-paar een 100% score te hebben, terwijl alle andere OW-paren 
ruiten spelen maar niemand van hen heeft de manche geboden.  

 
Oorzaak: Noord heeft een fout gemaakt bij het invullen. Hij heeft bij 

invullen van het contract het NZ-paar het paarnummer gegeven van OW. 
Hij moet een melding hebben gekregen over een contrazit, en heeft 

kennelijk de contrazit geaccepteerd. Er staat ook bij de uitslag dat het 
een contrazit was.  

 
Noord zegt zich niets te kunnen herinneren en gaat niet akkoord met een 

correctie waarbij het OW-paar de 100% score krijgt. Het verweer van 
Noord, en een aantal andere spelers is, dat Oost maar beter had moeten 

controleren. Ze willen dat de 100% score voor NZ moet blijven staan.  

 
Ik vraag me af of Oost op de BridgeMate wel had kunnen zien of het een 

contrazit was.  
 

Ik ben benieuwd hoe jij dit zou oplossen. Ik heb er voor gekozen om OW 
de 100% score te geven. 
 

Ad 

 

Rob: Laat degene die het niet met jouw besluit eens is even naar mij 
mailen…   
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Tot op heden – vijf maanden later – ontving ik geen protestmail…  


