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                                                                      Nr. 873  11 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) 

 

Doe je ’t of doe je ‘t niet? 
 

Spel 1 
 6 5 4 3 2 

 A 3 2 

 A H 3 2 

 2 

  
 V B 10 9 8 7 

 H 4 

 6 5 

 A H V 

 
Schrik niet… Door een biedmisverstand ben je leider in een 6-contract. 

Inderdaad, met A en H buitenboord… 

 

West komt uit met B. Hoe probeer je je contract te maken? 

Ik win de uitkomst met A. Daarna speel ik: 

a. troef 

b. H, 4 naar A, harten getroefd 

c. AH, ruiten getroefd 

 
Ik geef slechts één overpeinzinkje… 
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Spel 1 Overpeinzing 
 

 6 5 4 3 2 

 A 3 2 

 A H 3 2 

 2 

  
 V B 10 9 8 7 

 H 4 

 6 5 

 A H V 

 

Je bent leider in een 6-contract. 

 

West komt uit met B. Hoe probeer je je contract te maken? 

Ik win de uitkomst met A. Daarna speel ik: 

a. troef 
b. H, 4 naar A, harten getroefd 

c. AH, ruiten getroefd 

 
 
Je speelt een 6-contract. Over een doublet wordt niet gesproken… 

 
Dit is inderdaad de hele overpeinzing!  
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Spel 1 Speelplan 
 

 6 5 4 3 2 

 A 3 2 

 A H 3 2 

 2 

  
 V B 10 9 8 7 

 H 4 

 6 5 

 A H V 

 

Je bent leider in een 6-contract. 

 

West komt uit met B. Hoe probeer je je contract te maken? 

Ik win de uitkomst met A. Daarna speel ik: 

a. troef      = 4 punten 
b. H, 4 naar A, harten getroefd = 0 punten 

c. AH, ruiten getroefd    = 0 punten 

 
 

Geruststellend is dat oost of west geen strafdoublet gaf. Kennelijk heeft geen 

van beiden AH in handen. Aangezien je elf schoppen bezit, moeten A en 

H dus over elkaar vallen! 

Je kunt alleen maar je contract winnen als deze twee kaarten niet bij elkaar 

zitten én je ook meteen troef durft te spelen! Ook als OW wel hadden 
gedoubleerd, is troefspelen je enige kans. 

Maak niet de fout om dat uit te stellen. Want als oost of west een andere 
kleur aftroeft, ga je wel de boot in!  

 
Spel 2 

 H B 

 6 5 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

  
 3 2 

 A H V B 10 

 A H 

 A H V B 

 

Nu ben je leider in een 6-contract. OW pasten. West komt uit met 4. 

Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

a. H 

b. B 

c. het bijspelen van H of B is even kansrijk. 
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Spel 2 Overpeinzing 
 

 H B 

 6 5 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

  
 3 2 

 A H V B 10 

 A H 

 A H V B 

 

Nu ben je leider in een 6-contract. OW pasten. West komt uit met 4. 

Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

a. H 

b. B 

c. het bijspelen van H of B is even kansrijk. 

 
 
Uiterst vervelend: Als dummy leider was geweest (H in de achterhand), of 

west was uitgekomen met A, of in een andere kleur, had je dit contract op 

je sloffen gemaakt. 

Je telt twee mogelijke verliezers in de schoppenkleur. Na het troeftrekken 
ruim je op zuids vierde klaveren een schoppen op, waardoor je maximaal één 

schoppenslag verliest.  

 
Maar helaas: jij bent leider en west komt wel degelijk uit met schoppen, en 

helaas voor jou, niet met schoppenaas. 
 

Met AV bij oost kun je het niet goed doen, en met AV bij west niet fout. 

 

Alleen als de twee plaatjes niet bij elkaar zitten, hangt jouw lot volledig af 
van JOUW keus . 

 
Dus moet je je verplaatsen in de huid van de westspeler: Zou die tegen een 

6-contract met iets als Axxx uitkomen met een lage schoppen? 
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Spel 2 De grootste kans 
 

 H B 

 6 5 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

  
 3 2 

 A H V B 10 

 A H 

 A H V B 

 

Nu ben je leider in een 6-contract. OW pasten. West komt uit met 4. 

Welke kaart laat je dummy bijspelen? 

a. H        = 0 punten 

b. B        = 3 punten 

c. het bijspelen van H of B is even kansrijk = 1 punt 

 
 
Onder een aas uitkomen wordt tegen een troefcontract sterk ontraden!  

Ook tegen 6SA zou ik dat niet graag doen. Tegen 3SA is een ander 
verhaal. 

 

Met AV bij oost kun je het niet goed doen, en met AV bij west, niet 

verkeerd! Je kunt het dus alleen goed of verkeerd doen als A en V niet bij 

elkaar zitten!  
Uitgaand van het grote risico om tegen een troefcontract ónder het aas uit te 

komen, moet je aannemen dat A bij oost zit. Dan is je enige hoop dat west 

V heeft. Dus ligt je grootste maakkans in het leggen van B! 

 
 

Spel 3 Noord gever / allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2SA  pas  ??   H B 10 

 A V 9 

 A H V 4 3 

 3 2 
 

Terwijl je jouw punten nog aan het tellen bent, opent je partner met 

2SA (20-22 punten). 
 

Wat is jouw eerste biedreactie? 

a. 3SA 

b. 4SA  
c. 6SA 

d. 7SA   Ik geef geen overpeinzing…  
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Spel 3 Het enige juiste bod 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2SA  pas  7SA!   H B 10 

 A V 9 

 A H V 4 3 

 3 2 

 

Wat is jouw eerste biedreactie? 
a. 3SA   = 0 punten 

b. 4SA    = 1 punt 
c. 6SA   = 0 punten 

d. 7SA   = 3 punten 

 
 
Je telt samen minstens… 39 punten. Dan heb je dus alle azen, heren, 

vrouwen én drie van de vier boeren. Alle azen, heren en vrouwen zijn al 

goed voor twaalf slagen (als ze tenminste niet over elkaar vallen). Met 
drie boeren zijn dat al vijftien slagen en die vijfde ruiten zal toch ook 

wel goed zijn voor een slag. 
 

Regel: met samen 37 punten en zonder lange kleur is 7SA al 
verantwoord!   

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor… lef! 
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Lezers mailen 

 
Kunt u mij de weg naar 6 vertellen, meneer? 
 

Hoe bied je dit uit naar 6? 

Ik (oost) volgde met uppercue (2), maar misschien is 1 beter, 

vanwege kwaliteit van de vijfkaarten? 

 
Noord gever / NZ kwetsbaar 

Westhand   Oosthand 
 A 8 7 6    B 10 9 5 3 

 8 6 2    A H V 9 3 

 3     A 6 

 A 10 6 5 3   9 

 

West  Noord Oost  Zuid 
   1  2  3 

3   pas  pas  pas 

 
Rob: 

Laat mij allereerst melden dat ikzelf met de oosthand niet meteen aan 
slem denk. Met samen 22 punten vind ik een manchecontract al scherp 

genoeg. 
 

Ik neem aan dat je met ‘uppercue’ de variant bedoelt die Berry Westra een 
jaar of acht geleden introduceerde. Na een opening in een lage kleur, 

belooft de enkele verhoging van die kleur in de regel gewone 
openingskracht met een 5+kaart in de beide hoge kleuren.   

 
Als partner west dan vrijwillig 3 biedt, hij kan immers ook passen op 

zuids 3-bod, is de schoppenfit gevonden. Daarbij is je prachtige 

hartenkleur goud waard. 

 

Mijn biedingen met ‘uppercue’: West  Noord Oost  Zuid 
   1  2  3 

3   pas  4  pas 

pas  pas 

 
 Zonder deze afspraak volg ik de oosthand met 1. Als west die kleur niet 

meteen steunt, werp ik een hartenbod in de strijd. Steunt partner de 
schoppen wel, en dat zal hij met de gegeven hand zeker doen, dan zie ik 

ons in 4 parkeren.  
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Weigering 
 

Ik speelde net op Step met iemand die weigerde op een ‘volgsans’ 

Jacoby te spelen. Want dat was hem op de cursus afgeraden… 
 

Resultaat 1SA-1. Met Jacoby zou het resultaat zijn: 2+1. 

 

Wat is jouw mening? 

 
 Rob: 

Zo zo, een weigering? In de paardensport ben je dan ‘af’ en mag je blij 
zijn als je niet zonder paard over de hindernis vliegt… 

 
Mijn mening doet trouwens niet ter zake. Het gaat erom dat je met je 

partner op dezelfde lijn zit. 
 

Ik weet wel dat een deel van de ‘gevestigde orde’ jaren geleden 
Stayman en Transfers op partners volg-SA afraadde. Misschien dat jouw 

partner in die periode op cursus zat. Maar ook de gevestigde orde is 

inmiddels ‘om’. 
 

Mijn leergierig uitstralende vraag aan haar zou zijn: 
 

‘Ons SA-volgbod belooft dezelfde kracht en verdeling als onze 
1SA-opening. 

Wat is precies het nadeel als we op onze ‘volg-SA’ hetzelfde 
instrumentarium loslaten als op onze 1SA-opening?’ 

 
Het mooie én noodzakelijke van een partnerschap is dat je met elkaar 

zoekt naar afspraken die voor beiden het prettigst voelen. Als er dan 
sprake is van een duidelijk verschil in voorkeur, is het goed om spellen 

waarin die voorkeur een rol speelt tegen het licht te houden. Daarbij 
probeer je samen in te schatten wat de andere optie zou hebben 

opgeleverd of gekost. Blijven de meningen verdeeld? Probeer beide 

opties dan bijvoorbeeld een maand lang uit en beslis daarna. 
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Speelfiguur 
 

Entrees geen probleem. Je mag maar één slag verliezen.  

 V 10 9 

 

 A 8 7 6 4 

Welke speelwijze is kansrijker:  

- A slaan, en dan 4 naar V, óf 

- V voorspelen, snit om H, als die mislukt: later 10 voor en snit 

op B. 

En maakt het voor de speelwijze uit of je een parenwedstrijd speelt of 
viertallen? 

 

Rob: 
We kunnen een overzicht maken van elke mogelijke verdeling van de 

vijf ontbrekende klaveren. Maar voor het vinden van de meest kansrijke 
speelwijze waarmee je maximaal één slag verliest, is dat niet nodig als 

we vaststellen dat: 
 De dubbele snit goed gaat als oost H, óf B, óf beide honneurs 

heeft. 

 A slaan, kleine klaveren naar V, beter scoort dan de dubbele snit 

als west H heeft. 

Aangezien de kans het grootst is dat oost minstens één van de beide 
plaatjes heeft, geeft tweemaal snijden over oost de grootste kans op 

slechts één verliesslag. Extra voordeel: heeft oost beide plaatjes, dan 
verlies je met deze speelwijze waarschijnlijk geen enkele slag. 

 
De dubbele snit is in een parenwedstrijd én in viertallen de beste keus. 

 
Helaas bestaat voor dit speelfiguur geen ‘safety play’. Dat is een 

speelwijze waarmee je de kans op een extra slag inlevert, met het grote 
voordeel dat je (waarschijnlijk) niet méér slagen zult verliezen. 

 
Voorbeeld van een safety play 

 A H 8 3 2  Als je vijf klaverenslagen moet maken, moet je 

hopen dat de vier ontbrekende klaveren 2-2 
 B 6 5 4  2-2 zitten en dus A en H slaan.  

 
Zitten ze 3-1, dan win je altijd vier slagen. Als ze 4-0 zitten, dreig 

je slechts drie slagen te winnen.  
 

Maar… stel even dat je 6 speelt, dan mag je maximaal één 

klaverslag verliezen, dán kies je voor de safety play! 

Je speelt vanuit zuid 4, als west laag bijspeelt, leg je in dummy 

8! Als oost die slag wint, zijn alle volgende slagen voor jou. Als 

west geen klaveren bekende, laat je dummy A leggen en speel 

je 2 naar B. Ook dan verlies je maximaal één klaverslag. 


