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                                                              Nr. 883 20 juni 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) 
 

Zie ook www.bridgeservice.nl  
 

Link naar de NAS: http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU 

 

Troeftegenspel 
 

In deze Training pakken we drie tegenspelvraagstukken bij de kladden of 

lurven. Je mag kiezen!  

 
Hoe vriendelijk de conversatie ook is, hoe gedienstig je ook opstaat om hun 

stoel aan te schuiven en hoe attent je hen een drankje aanbiedt: zodra de 
kaarten spreken, probeer je de leider te misleiden en te vermorzelen. Om na 

het laatste spel van de ronde, vanuit de grond van je hart en geheel in lijn 
met je begroeting bij het aanschuiven, hen een prettige voortzetting te 

wensen.  
 

Tegenspelen is volstrekt anders dan uitspelen. De leider ziet de kaarten van 
zijn partner, wat misverstanden uitsluit. Als tegenspeler kun je slechts gissen 

naar partners hand en moet je soms met signalen elkaars wensen duidelijk 
maken. Wel kunnen biedverloop en de zichtbare kaarten van dummy je naar 

het juiste tegenspel leiden. 
 

Tegenspeeltip 

Als je partner één of meer specifieke kaarten moet hebben voor een 
goed resultaat, ga dan in je tegenspel ervan uit dat je partner die 

kaart(en) werkelijk heeft!  
 

Belofte  
Met deze Training kun je veel leiders tot wanhoop brengen!  

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Spel 1 Oost gever / niemand kwetsbaar 
 

West Noord Oost  Zuid 
    1  pas   

1  pas  1SA  pas   

4  pas  pas  pas 

 
Leider west    Dummy oost 

 H B 2 

 3 2 

 4 3 2 

 A H V 8 7 

Jouw zuidhand 
 4 3 

 A 10 7 6 5 

 V 7 6 

 6 5 4 

 

Je partner (noord) komt uit met V. Hoe speel je tegen? 

a. Ik speel een ‘aanmoedigende’ lage kaart bij. 

b. Ik neem de slag met A en speel harten terug. 

c. Ik neem de slag met A en speel troef (). 

d. Ik neem de slag met A en speel V voor. 

e. Ik neem de slag met A en speel een kleine ruiten voor. 
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Spel 1 Overpeinzing 
 

West Noord Oost  Zuid 
    1  pas   

1  pas  1SA  pas   

4  pas  pas  pas 

 
Leider west    Dummy oost 

 H B 2 

 3 2 

 4 3 2 

 A H V 8 7 

Jouw zuidhand 
 4 3 

 A 10 7 6 5 

 V 7 6 

 6 5 4 

 

Je partner (noord) komt uit met V. Hoe speel je tegen? 

a. Ik speel een ‘aanmoedigende’ lage kaart bij. 

b. Ik neem de slag met A en speel harten terug. 

c. Ik neem de slag met A en speel troef (). 

d. Ik neem de slag met A en speel V voor. 

e. Ik neem de slag met A en speel een kleine ruiten voor. 

 
 
Als je partner uitkomt met een plaatje, mag je ervan uitgaan dat hij ook het 

aangrenzende lagere plaatje heeft. Uitkomen met het aas belooft de heer, 
uitkomen met de heer belooft de vrouw, etc. 

 
Partners uitkomst met V zegt dus veel over de verblijfplaats van B, én die van 

H! 

 

Wat ook aandacht vraagt: de sterke klaverenkleur van dummy. Die is zeer 
gevaarlijk, omdat de meeste leiders de onhebbelijke gewoonte hebben op zo’n 

kleur verliezers in andere kleuren op te ruimen. 
 

Vooral die sterke kleur maakt het voor jou en je partner noodzakelijk om alle 
dreigende verliezers van de leider snel in harde verliesslagen om te zetten. 
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Spel 1 Het beste tegenspel 
 

West Noord Oost  Zuid 
    1  pas   

1  pas  1SA  pas   

4  pas  pas  pas 

 
 6 5 

 V B 9 4 

 A B 10 5 

 B 10 9 

Leider west    Dummy oost 

 A V 10 9 8 7     H B 2 

 H 8       3 2 

 H 9 8      4 3 2 

 3 2       A H V 8 7 

Jouw zuidhand 
 4 3 

 A 10 7 6 5 

 V 7 6 

 6 5 4 

 

Je partner (noord) komt uit met V. Hoe speel je tegen? 

a. Ik speel een ‘aanmoedigende’ lage kaart bij    = 0 punten 

b. Ik neem de slag met A en speel harten terug   = 0 punten 

c. Ik neem de slag met A en speel troef ()    = 0 punten 

d. Ik neem de slag met A en speel V voor    = 4 punten 

e. Ik neem de slag met A en speel een kleine ruiten voor = 1 punt 

 
 
Wie de leider snel aan slag helpt, door niet meteen A te leggen (a), of wél A 

speelt en dan harten of schoppen naspeelt (b en c), ziet de leider daarna zijn 
contract met een overslag maken: zes schoppen- en vijf klaverslagen.  

 
Vanuit je zuidzetel zie je maar één kleur waarin je met de juiste kaarten bij je 

partner als volgt drie slagen kunt maken: pak de uitkomst met A en speel V 

voor (d). Als leider west een keer duikt, blijf je aan slag en speel je weer ruiten. 

Alleen zó pak je met je partner achter elkaar drie ruitenslagen op en is 4 down. 

 

Een kleine ruiten voorspelen (e) is niet goed omdat, als de leider laag bijspeelt, 
je partner die slag wint met B of 10. Hij kan dan zijn A nog oprapen (om te 

voorkomen dat de leider een overslag maakt), maar met slechts twee 
ruitenslagen is de ruitenkoek voor NZ op.  

 
4 kan alleen down als partner noord AB10 heeft. Dan móét je in je tegenspel 

ervan uitgaan dat partner die kaarten inderdaad heeft. Bezit hij die niet, dan kan 

het spel niet down. Maar heeft hij die wel, dan gebeurt er iets moois. 

 



Bridge Training 883 20 juni 2022 

 

    5 
 

Spel 2 West gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
2*  3  3  4 

pas  pas  4  pas   

pas  pas 

 
*2: Zwakke twee 

 
Leider west    Dummy oost 

 B 10 3 2 

 A V 

 H 7 6 5 

 V 7 6 

Jouw zuidhand 
 A 

 B 5 4 3 2 

 A 4 3 2 

 10 9 2 

 

Tegen Wests 4-contract start partner noord met A; jij speelt 2 bij als 

‘afsignaal’.  

 

In de tweede slag speelt partner 9 voor, dummy 5, voor jouw A; leider west 

speelt B bij. 

 
In welke kleur begin je de 3e slag? 

a. schoppen 
b. harten 

c. ruiten 
d. klaveren  
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Spel 2 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
2*  3  3  4 

pas  pas  4  pas   

pas  pas 

 
*2: Zwakke twee 

 
Leider west    Dummy oost 

 B 10 3 2 

 A V 

 H 7 6 5 

 V 7 6 

Jouw zuidhand 
 A 

 B 5 4 3 2 

 A 4 3 2 

 10 9 2 

 

Tegen wests 4-contract start partner noord met A; jij speelt 2 bij als 

‘afsignaal’.  

 

In de tweede slag speelt partner 9 voor, dummy 5, voor jouw A; leider west 

speelt B bij. 

 
In welke kleur begin je de 3e slag? 

a. schoppen 
b. harten 

c. ruiten 
d. klaveren  

 
Wat weet je? 

 West opende met een zwakke twee en belooft daarmee een 6-kaart 
schoppen. Dan heeft partner twee schoppen/troeven. 

 Partner noord volgde met 3. Dan mag je uitgaan van een sterke 5/6-kaart. 

Dus speelde leider west in de eerste slag waarschijnlijk zijn enige klaveren 

bij. 
 Verstandige zwakke twee-openaars hebben geen 4-kaart in de andere hoge 

kleur. Ze lopen anders het risico een beter contract in een 4-4-fit te missen. 

Met een zwakke hand zal zo’n west passen en met een hand die voldoet 
aan de ‘Regel van 20’ met 1 openen.  

Leider west heeft dus maximaal een 3-kaart harten en partner noord dus 
minimaal een 3-kaart harten. 

 Partner heeft dus minimaal drie harten, zes klaveren en twee troeven.  
 

Best leuk dat je zonder de kaarten van je partner te zien zo’n duidelijk beeld 
kunt oproepen. 
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Spel 2 Het beste tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
2*  3  3  4 

pas  pas  4  pas   

pas  pas 

 
*2: Zwakke twee 

    
Partner noord 

 9 4 

 H 10 9 

 10 9 

 A H B 5 4 3 

Leider west    Dummy oost 
 H V 8 7 6 5     B 10 3 2 

 8 7 6      A V 

 V B 8      H 7 6 5 

 8      V 7 6 

Jouw zuidhand 

 A 

 B 5 4 3 2 

 A 4 3 2 

 10 9 2 

 

Tegen wests 4-contract start partner noord met A; jij speelt 2 bij als 

‘afsignaal’.  

 
In de tweede slag speelt partner 10 voor, dummy 5, voor jouw A; leider 

west speelt B bij. 

 

In welke kleur begin je de 3e slag? 
a. schoppen  = 0 punten 

b. harten   = 0 punten 
c. ruiten   = 3 punten 

d. klaveren   = 0 punten 

 
Goed dat je koos voor een ‘afsignaal’ in de eerste slag. Want als partner noord 
daarna H had voorgespeeld, had de leider getroefd en zou dummy’s V goed 

zijn voor een slag. 
 

Ruiten spelen geeft een grote kans op down. Zeer waarschijnlijk begon partner 

noord met slechts twee ruitenkaarten. Met een 2-kaart ruiten kan hij jouw 
ruitenterugspel nog niet meteen troeven. Maar… wel de volgende ruitenslag. Na 

jouw zekere slag met troef()aas speel je weer ruiten; dan zijn partners ruiten 

op en kan hij wél, met zijn tweede en laatste troef, die slag winnen.  
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Spel 3 West gever / NZ kwetsbaar 
 

Leider west    Dummy oost 
       H B 7 6 

       H 9 8 7 

       H 4 3 

       A 7 

Jouw zuidhand 

 A 3 2  

 A 6 5 4 3 

 6 5 

 B 10 9 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  pas 

1  pas  4  pas 

pas  pas 
 

Tegen wests 4-contract start partner noord met 2.  

De leider laat dummy 7 bijspelen, jij legt A en leider west speelt V bij. 

Welke kaart speel je voor in de tweede slag? 
a. A  

b. 2  

c. 3  

d. 6  

e. B  
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Spel 3 Overpeinzing 
 

Leider west    Dummy oost 
       H B 7 6 

       H 9 8 7 

       H 4 3 

       A 7 

Jouw zuidhand 

 A 3 2  

 A 6 5 4 3 

 6 5 

 B 10 9 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  pas 

1  pas  4  pas 

pas  pas 
 

Tegen wests 4-contract start partner noord met 2.  

De leider laat dummy 7 bijspelen, jij legt A en leider west speelt V bij. 

Welke kaart speel je voor in de tweede slag? 
a. A  

b. 2  

c. 3  

d. 6  

e. B  

 
Wat weet je? 

Vanaf B102 was partner waarschijnlijk uitgekomen met B, en van 

een 2-kaart harten waarschijnlijk met de hoogste. Dat betekent dat je 
je niet moet laten oetsen (beetnemen) door leider west, met z’n 

‘misleidende’ V. Zeer waarschijnlijk is 2 partners enige harten. 

 

En wat doen negen van de tien tegenspelers met die wetenschap? Die 
spelen harten terug om hun partner zo snel mogelijk te behagen met 

een aftroever. En meestal is dat ook de beste aanpak. Veel leiders 
zullen immers zodra ze aan slag zijn jouw en partners troeven ophalen 

om dit soort grappen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 

Maar… net zoals in het vorige spel: de leider kan niet alle troeven 
ophalen zonder jou eerst een slag te gunnen met troefaas! En dat geeft 

je de gelegenheid om eerst te onderzoeken of er misschien nog een 

extra slag te organiseren is. 
 

Daar is soms wat fantasie voor nodig. Je moet je dan voorstellen wat 
partner moet hebben om een extra slag te kúnnen ontwikkelen. Ik 

noem er twee, waarvan één de kaart is waarmee je het contract 
inderdaad down kunt spelen: heeft partner H of V?   
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Spel 3 Het beste tegenspel 
   Partner noord 

 5 4 

 2 

 10 9 8 7 

 H 6 5 4 3 2 

Leider west    Dummy oost 
 V 10 9 8      H B 7 6 

 V B 10      H 9 8 7 

 A V B 2      H 4 3 

 V 8       A 7 

Jouw zuidhand 

 A 3 2  

 A 6 5 4 3 

 6 5 

 B 10 9 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  pas 

1  pas  4  pas 

pas  pas 
 

Tegen wests 4-contract start partner noord met 2.  

De leider laat dummy 7 bijspelen, jij legt A en leider west speelt V bij. 

Welke kaart speel je voor in de tweede slag? 

a. A  = 0 punten 

b. 2  = 0 punten 

c. 3  = 1 puntje 

d. 6  = 0 punten 

e. B  = 3 punten 

 
B voorspelen (e), in de hoop dat partner H heeft, is goed voor de 

hoofdprijs. Als west V legt, en partner H, zal dummy de slag winnen met 

A. Als dummy daarna de opdracht krijgt een kleine schoppen voor te spelen, 

leg jij onmiddellijk A, maakt je slag met B en pas dán gun je je partner zijn 

aftroever van je hartennaspel.  
En als de leider zijn V NIET meteen legt? Dan speelt partner noord ook 

een kleine klaveren bij en wint dummy ook dan deze slag met A.  

Als je dan met schoppen aan slag komt, speel je NIET eerst je klaveren, 

want dan komt partner aan slag met zijn H, maar missen jullie de 

hartenaftroever! Dus speel je na A meteen harten en maakt partner 

noord de zaak af met zijn aftroever en H! 

Alle andere speelwijzen genieten meteen van de hartenaftroever, maar 

missen de klaverendownslag. De leider zal dan namelijk op tijd een klaveren 
van dummy opruimen op zijn vierde ruiten, zodat hij de tweede klaverenslag 

kan en zal troeven. V bij partner geeft geen zekerheid van een ruitenslag…  
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Je puntentotaal van de drie vraagstukken is je rapportcijfer voor:  
luis in de pels van de leider! 

 

Lezers mailen 

 
4-4-4-1-verbod voor 2SA-opening? 
 

Om mijn geheugen op te frissen: 
Stel ik heb:    A V B 2 

 A H B 2 

 H V B 2 

 2 

Mag ik met deze 4-4-4-1-verdeling en 21 punten openen met 2SA? 
En moet dat worden gealerteerd? 

 
Rob: 

Dat is zeker niet verboden. 
Soms moet je improviseren. Vooral met een 4-4-4-1-verdeling. Je 

partner zal net zo min rekenen op een 4-4-4-1-verdeling als de 
tegenstanders. Daarom is dit bod niet alerteerplichtig. 

 

 

Is er een weg naar slem? 
 

Heb je met deze handen een voorkeur voor slem in harten of liever SA? En 

hoe zou je dat bieden? West is gever. 
 A V B 5      9  

 A 10 9 5      H V 8 6 3 

 A H B 3      V 9 2 

 5       A V 10 6 

 
Rob:  

Uiteraard heb ik voorkeur voor een hartenslem. Vanuit de westhand tel 

ik hoogstens één verliezer (in schoppen). In een SA-contract ben ik 
afhankelijk van het aantal vaste slagen. Ik tel er maar negen. En als 

één snit goed zit (H) ben ik nog steeds niet binnen. Ik denk aan: 
 

West      Oost 
1      1 

4 (18-19 punten)   4SA (vraagt azen)  

*meldt 3 azen (met 5, 5 of 5) 6 

pas 
 

*Paren die RKC spelen kun je verdelen in drie groepen: de eerste meldt 

3 of 0 azen met 5, de tweede met 5 en de derde met 5 (0-1-2-3). 


