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                                                                      Nr. 872  4 april 2022 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

Ook de rechten en plichten van elke ‘gewone’ bridger, komen aan bod.  
 

We onderscheiden twee BridgeServicepakketten: 
Pakket 1: Alle Bridge Trainingen en relevant bridgenieuws 

Pakket 2: Alle Bridge Trainingen, relevant nieuws én Arbitrair 

 
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 nuchtere vraagstukken 
 

Spel 1 Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

 A H 10 9 8 

 V 3 2 

 3 2 

 H 3 2 

  
 B 7 

 A 6 5 4 

 H 4 

 A B 6 5 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  1  2  pas 

pas  doublet* pas  2SA 
pas  3SA  pas  pas 

pas 
 

*doublet: ‘Partner, ik ben nog niet uitgeboden, heb je misschien een 3-kaart 
schoppen mee, of een ruitenstop?’ 

 
West komt uit met 5. Oost speelt V bij. Jij wint de slag met H. 

Voor welke tweede slag kies je? 
a. B voor, als west laag bijspeelt, laat ik dummy 8 bijspelen. 

b. B voor, ook als west een lage schoppen bijspeelt: dummy A. 

c. 4 naar H, dan 2 naar B. 

d. 4 naar H, dan 2 naar A. 

Ik geef een overpeinzing  
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Spel 1 Overpeinzing 
 

 A H 10 9 8 

 V 3 2 

 3 2 

 H 3 2 

  
 B 7 

 A 6 5 4 

 H 4 

 A B 6 5 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  1  2  pas 

pas  doublet* pas  2SA 

pas  3SA  pas  pas 
pas 

 
West komt uit met 5. Oost speelt V bij. Jij wint de slag met H. 

Voor welke tweede slag kies je? 
a. B voor, als west laag bijspeelt, laat ik dummy 8 bijspelen. 

b. B voor, ook als west een lage schoppen bijspeelt: dummy A. 

c. 4 naar H, dan 2 naar B. 

d. 4 naar H, dan 2 naar A.

 
 

West plaatste een volgbod. Redelijke kans dat west de meeste ontbrekende 
plaatjes heeft.  

Je telt zes vaste slagen: AH, AH, H en A. 

 

Het leuke van vaste slagen is, dat je die kunt afdraaien zonder risico dat een 
tegenspeler aan slag komt. Maar zes slagen is niet genoeg. Om dat aantal 

met minstens drie slagen uit te breiden, zul je het risico dat OW aan slag 
komen toch moeten nemen. 

 
Daarbij weet je dat áls OW aan slag komen, ze achter elkaar minstens vier 

ruitenslagen zullen maken, waarmee het doek valt voor jouw contract. 
 

In dit soort hachelijke situaties moet je je kansen zoveel mogelijk 

combineren! Met deze levensles geef ik het woord weer helemaal aan jou…  
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Spel 1 Kansrijkste speelplan 
 

 A H 10 9 8 

 V 3 2 

 3 2 

 H 3 2 

  
 B 7 

 A 6 5 4 

 H 4 

 A B 6 5 4 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  1  2  pas 

pas  doublet* pas  2SA 

pas  3SA  pas  pas 
pas 

 
West komt uit met 5. Oost speelt V bij. Jij wint de slag met H. 

Voor welke tweede slag kies je? 
a. B voor, als west laag bijspeelt, laat ik dummy 8 bijspelen  = 1 punt 

b. B voor, ook als west een lage schoppen bijspeelt: dummy A= 1 punt 

c. 4 naar H, dan 2 naar B       = 0 punten 

d. 4 naar H, dan 2 naar A       = 4 punten 
 

Het beste kun je je kansen combineren. Je zou zowel AH als AH kunnen 

slaan. Als V in de tweede slag valt, of V in de eerste of tweede slag, levert 

dat drie extra slagen op in die kleur en ben je binnen. Maar de kans dat van 
de vijf kaarten de vrouw bij de 2-kaart zit, is kleiner dan dat de vrouw tweede 

zit en valt. Dus ga je voor de combinatie: speel naar H en daarna naar A 

(speelwijze d). Valt V niet, dan speel je B voor en snijd je op V. Wint V 

die slag, dan speel je 7 en snijd je weer. Dat is de reden om de schoppen te 

gebruiken voor de snit. Dat lukt namelijk ook met Vxxx bij west, terwijl oost 

precies Vx of Vxx moet hebben voor vijf klaverenslagen.  

 
 

Spel 2 Oost gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  doublet  A B 8 7 

pas  2  pas  ??   7 6 5 

 A 5 4 

 A H 6 

Wat is jouw tweede bieding? 
a. pas 

b.  2 

c.  2SA 

d.  3 



Bridge Training 872 4 april 2022 

 

    4 
 

Spel 2 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  doublet  A B 8 7 

pas  2  pas  ??   7 6 5 

 A 5 4 

 A H 6 

Wat is jouw tweede bieding? 

a.  pas 
b.  2 

c.  2SA 
d.  3 

 
 

Het liefst had je met deze zestienpunter 1SA gevolgd. Zonder opvang in oosts 
openingskleur vraagt dat om (te) grote problemen. Gelukkig heb je minstens 

een 3-kaart in de ongeboden kleuren. Dat maakt je informatiedoublet 

alleszins verantwoord. 
 

Maar wat nu? Je juiste keus hangt helemaal af van de kracht die partner 
noord met zijn 2-bod belooft. 
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Spel 2 de juiste bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  doublet  A B 8 7 

pas  2  pas  ??   7 6 5 

 A 5 4 

 A H 6 

Wat is jouw tweede bieding? 

a.  pas = 3 punten 
b.  2  = 0 punten 

c.  2SA = 0 punten 
d.  3  = 0 punten 

 
 

Noords verplichte 2-antwoord belooft 0-8 punten. Als hij een kleur wil 

bieden, moet hij met méér dan 8 punten een sterker bod doen. 
 

Het volgende antwoordpakket werkt uitstekend: 

- kleur zonder sprong: 0-8 punten 
- kleur met enkele sprong: 9-11 punten 

- 1SA: 6-9 punten met opvang in openingskleur 
- 2SA: 10-11 punten met opvang in openingskleur 

Met 12+ punten: bied de manche uit óf verhoog de openingskleur 

 
  
Spel 3 Noord gever / NZ kwetsbaar 

 

 V 7 6 5 

 A H 

 A H B 2 

 B 3 2 

  
 H 4 3 2 

 B 4 3 2 

 V 10 8 7 

 4 
 

West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1 

pas  4  pas  pas 

pas 
 

West start met A, en speelt H na, getroefd in de zuidhand.  

Hoe speel je verder? 
a. 2 naar A, H, klaveren troeven, harten troeven. 

b. 2 naar V. Als die houdt klaveren troeven. 

c. 2 naar V. Als die houdt 5 naar H. 

d. 2 naar A, klaveren troeven. 

e. ruiten 
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Spel 3 Overpeinzing 
 

 V 7 6 5 

 A H 

 A H B 2 

 B 3 2 

 
 H 4 3 2 

 B 4 3 2 

 V 10 8 7 

 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  1 

pas  4  pas  pas 

pas 

 
West start met A, en speelt H na, getroefd in de zuidhand.  

Hoe speel je verder? 
a. 2 naar A, H, klaveren troeven, harten troeven. 

b. 2 naar V. Als die houdt klaveren troeven. 

c. 2 naar V. Als die houdt 5 naar H. 

d. 2 naar A, klaveren troeven. 

e. ruiten 

 
Laat je niet misleiden door de verschillende aanpakken. Tel allereerst de 
mogelijke verliezers. Vanuit noord kom je dan op: 

- twee verliezers in schoppen* 
- géén verliezer in harten! 

- géén verliezer in ruiten! 
- drie verliezers in klaveren. 

 
Waarom vanuit noord zoeken naar de mogelijke verliezers? 

Pure gemakzucht! Vanuit zuid tel ik twee mogelijke hartenverliezers. 
Lastig te overzien of ik die beide in dummy kan troeven. Als ik het te 

complex vind, probeer ik vanuit de andere hand te kijken.  
 

*Waarom twee verliezers in schoppen? 
Meestal zitten vijf ontbrekende kaarten 3-2. Met de heer en de vrouw in 

de eigen gelederen, zal dat koppel in de eerste drie slagen beslist één 

slag winnen. Dus tel ik twee mogelijke verliesslagen in de troefkleur. 
 

Merk tegelijk op hoe prettig het voor de leider is als een tegenspeler zo 
vriendelijk is het aas voor te spelen… Dan tel je in schoppen maar één 

verliesslag. 
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Spel 3 Speelplan 
 

 V 7 6 5 

 A H 

 A H B 2 

 B 3 2 

  
 H 4 3 2 

 B 4 3 2 

 V 10 8 7 

 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  1 

pas  4  pas  pas 

pas 

 
West start met A, en speelt H na, getroefd in de zuidhand.  

Hoe speel je verder? 
a. 2 naar A, H, klaveren troeven, harten troeven = 0 punten 

b. 2 naar V. Als die houdt klaveren troeven   = 3 punten 

c. 2 naar V. Als die houdt 5 naar H    = 0 punten 

d. 2 naar A, klaveren troeven     = 3 punten 

e. ruiten         = 0 punten 

 
Speelplan a, ook harten troeven, heeft als nadeel dat OW misschien een 
hartenslag overtroeven. Dan kun je opeens drie troefslagen verliezen en ben 

je – met de eerste verliesslag mee – down. 
Speelplan b is het kansrijkst. Je moet immers (ook) troeftrekken voordat je 

de ruitenkleur omzet in vier keiharde slagen. Stel dat oost V overneemt met 

A en schoppen terugspeelt, dan win je die slag met H, 2 naar A en 

klaveren getroefd! 
Speelwijze c gaat fout als west de tweede schoppenslag wint en schoppen 

naspeelt. Want dán ben je nog niet van dummy’s laatste klaveren af… 
Speelwijze d gaat goed, mits je na de klaverenaftroever troeftrekt. 

Ruiten spelen (speelwijze e) kan geen slag opleveren. Het kan je wel een slag 
kosten: een aftroever… 

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor… nuchter kijken en toeslaan!   
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Lezers mailen 

 
Altijd Regel van 11 tegen een SA-contract?  
 

Wij, onwetenden, vragen jou graag om advies. 
 

Wij denken bij een SA-contract van de tegenpartij te moeten starten met de 
‘Regel van 11’ en komen dus uit met de vierde kaart van boven. 

 
Het lijkt ons niet zinvol dat te doen met een kaart die lager is dan de 6, 

omdat dan minstens 6 kaarten boven de uitkomstkaart nog in het spel 

zitten.  
 

Stel dat de 4e kaart een 3 is, en je daarmee uitkomt, dan zitten er dus nog 
acht hogere kaarten in het spel. Wij denken daar juist de leider mee in de 

kaart te spelen. Die kan immers hetzelfde sommetje maken als de 
tegenspelers en daardoor weten dat zijn rechtertegenstander geen hogere 

kaart kan hebben. 
 

Uiteraard is het uitkomen met de ‘vierde kaart van boven’ niet in alle 
gevallen onze uitkomst. Indien partner meegeboden heeft, kom ik uit met 

die kleur en niet met de vierde kaart van boven. Ook kan het zijn dat ik 
uitkom met de hoogste van een serie. 

 
Wij zijn benieuwd naar je commentaar. 

 

Rob: 
Voor de lezers die niet precies weten wat de Regel van 11 inhoudt: 

 
Als OW de Regel van 11 spelen, komt west uit met 6 (de vierde van 

boven).  
     Dummy noord 

    V 10 7 

West      Oost 

 A B 8 6 2      H 9 3  

       Leider zuid 

    5 4 

 

Oost trekt die 6 af van 11. De uitkomst (5) is het aantal kaarten hoger 

dan 6 dat hijzelf, dummy en de leider in handen hebben. 
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Oost ziet dat dummy drie hogere kaarten heeft, hij heeft er zelf twee, 

en weet dus dat de leider geen klaveren kan hebben die hoger is dan 
6. Als de leider dummy 7 laat bijspelen, kan oost dus veilig 9 

leggen! Ook weet oost dat partner west de onzichtbare klaverenplaatjes 
heeft. Hij kan na 9 dus veilig H spelen en met 3 partner west 

lanceren voor het ‘slotoffensief’. 
 

 
 

Ook in het spel hieronder start west met de 4e van boven; toevallig is 
dat weer 6. 

 
     Dummy noord 

    B 9 2 

West      Oost 

 V 10 8 6 5     H 3  

       Leider zuid  
    A 7 4 

 
Oost telt vijf hogere klaverkaarten bij NZ en hemzelf (11-6). Hij ziet er 

drie, en weet dus dat de leider twee klaveren heeft die hóger zijn dan 
6. Oost zal daarom H leggen. 

 
De leider maakt hetzelfde sommetje. Hij weet daardoor dat 

tegenstander oost slechts één kaart heeft die hoger is dan 6. En als hij 

dan H ziet verschijnen, weet hij ook dat west nog met V10 zit. Voor 

een extra klaverenslag kan hij na A veilig 4 naar dummy’s B 9 

spelen. 

 
Mijn conclusie 

Tegen SA uitkomen volgens de Regel van 11 kan uitermate nuttig 
zijn. Hoe hoger de uitkomstkaart, des te groter de kans dat die 

informatie nuttig is voor de tegenspelers. Zonder hogere kaart bij 
de leider kan die immers alleen maar machteloos toekijken.  

 

Jullie hebben dus helemaal gelijk: hoe lager de uitkomstkaart, des 
te groter het risico dat je daarmee de leider in de kaart speelt. Die 

weet dan ook hoe de hogere kaarten verdeeld zijn binnen de 
tegenpartij. 

 
De twee speelfiguren, beide met 6 als vierde van boven, maken 

duidelijk dat je geen absolute grens kunt trekken. Wat zeker 
meetelt is de kracht bóven de 4e kaart van boven.  

 
Denk aan iets als:  A V 10 3 2. Dan is 3 zeker geen verkeerde 

uitkomst. 
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Bovengrens Zwakke twee? 
 

Zwakke twee opening, is dat met 6 t/m 9 punten of t/m 10 

punten? 

 
  Rob:  

Ik zou als grens de ‘Regel van 20’ gebruiken.  
 

Tel je honneurpunten én het aantal kaarten van je twee 
langste kleuren. Als die twee totalen samen 20 zijn of meer, 

kies je voor de 1-opening in een kleur.  
 

Wat ook prettig werkt:  
minstens 5 honneurpunten in de openingskleur… 

 
 

Antwoorden op partners zwakke 2/-opening 

 

Daar zijn heel veel remedies voor. Een hele oude, van het 

biedsysteem EKAS, waar ik in de vorige eeuw veel plezier 
aan beleefde is: 

 
Tel niet je punten maar het aantal slagen dat je verwacht 

mee te nemen. 
 

Bied de manche uit met vier slagen mee! 
3 in openingskleur: met zwakke hand mee en troef mee! 

 
Andere kleur: ronde forcing 

 
2SA: vraagt naar kracht / eventuele 2e kleur 

 
Antwoord openaar: openingskleur: zwak / minimaal! 

 

 
 

 


