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                                                        Nr. 892 19 september 2022 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
Met de rechten en plichten van elke ‘gewone’ bridger.  

 
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 en 
Rob Stravers (eindredactie) 

 
Zie ook www.bridgeservice.nl  

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

 

Dat punten niet de enige norm zijn voor de hoogte van een contract, bewijst dit op 
23 juni aan vijf tafels gespeelde spel.  

 
Vraag 1 

Je linker tegenstander opende 1. Je partner volgde met 3, wat een zwakke 

hand met lengte belooft. Daarop bood je rechter tegenstander 3, door je 

linker tegenstander afgemaakt op 4.  

 

West  Partner   Oost   Jij 

  1  3 (zwak)   3   pas 

  4  pas    pas   pas 

 
     Jouw zuidhand 

 A 10 9 6 4 

 B 10 3 

 9 4 3 

 A V 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. A 

b.  harten 

c.  ruiten 
d.  A 

 
  

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Vraag 2 

 
 8 

 A H 6 

 A B 10 7 6 2 

 5 3 2 

  
 H V 3 2    

 V 9 8 7 4 

 V 8 5 

 4 

 
Je bent leider in 4. Na partners 1-opening bood je rechtertegenstander 3 

(zwak met 7-kaart klaveren). 
 

Links komt uit met A. 

 

Je speelt een troefcontract. Je weet dat je vóórdat je dummy een kaart laat 
bijspelen je speelplan moet maken. En dat de eerste stap van het speelplan 

is: zoeken naar mogelijke verliesslagen. 
 

a. Hoeveel en welke dreigende verliesslagen zie je vanuit je hand?  
a.  3 

b.  4 
c.  5 

d.  6 

 
b. Stel dat links de tweede slag V voorspeelt, hoe probeer je dan je 4-

contract te maken? 
 

Ik troef de tweede slag in de hand en speel dan: 
a.  driemaal troef, dan V voor (snit op H). 

b.  harten naar A, klaveren getroefd. 

c.  harten naar A, 8 naar H.  

 
Heb je je antwoorden vastgesteld? Dan mag je naar de volgende pagina. 
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Het volledige spel, zuid gever NZ kwetsbaar 

 

 B 7 5 

 5 2 

 H 

 H B 10 9 8 7 6 

Dummy     Leider 
 8       H V 3 2 

 A H 6      V 9 8 7 4 

 A B 10 7 6 2     V 8 5 

 5 3 2      4 

 A 10 9 6 4 

 B 10 3 

 9 4 3 

 A V 

 

In de praktijk tekenden vijf oostspelers voor een 4-contract. Met vier 

verschillende resultaten: 4+2, 4+1, 4C en 4-1 (2x). 

De kwetsbaarheid maakt het voor NZ te riskant om met 5 ‘uit te nemen’. 

Gedoubleerd twee down is al duurder dan een door OW gemaakt 4-contract.  
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Mijn keuzes 

 B 7 5 

 5 2 

 H 

 H B 10 9 8 7 6 

Dummy     Leider 

 8       H V 3 2 

 A H 6      V 9 8 7 4 

 A B 10 7 6 2     V 8 5 

 5 3 2      4 

 A 10 9 6 4 

 B 10 3 

 9 4 3 

 A V 

 
Vraag 1 

Je linker tegenstander opende 1. Je partner volgde met 3, wat een zwakke 

hand met lengte belooft. Daarop bood je rechtertegenstander 3, door je 

linker tegenstander afgemaakt op 4.  

 
West  Partner   Oost   Jij 

  1  3 (zwak)   3   pas 

  4  pas    pas   pas 

 
     Jouw zuidhand 

 A 10 9 6 4 

 B 10 3 

 9 4 3 

 A V 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a.  A  = 0 punten 

b.  harten = 0 punten 

c.  ruiten = 0 punten 
d.  A  = 3 punten 

 
 

Uitkomen met A, zónder de aansluitende heer, pakt vaker gunstiger uit voor 

de leider dan voor de tegenspelers. Als de leider beschikt over de heer en de 

vrouw, promoveert dat koppel meteen tot twee vaste slagen. Door niet met  

A uit te komen, voorkomt je zeer waarschijnlijk een slag van H óf V.  

De uitkomst van A is – ondanks dat ook H elders verblijft – wél goed. 

Partner belooft met zijn 3-sprong immers een 7-kaart klaveren. Dat zal niet 

Bxxxxxx zijn… 

Een harten- of ruitenstart is in dit spel te passief. Daarmee breng je de leider 
waarschijnlijk aan slag, zodat hij de voortzetting kan kiezen die het meest in 

zijn voordeel zal zijn…   
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Vraag 2 (voor het overzicht draaide ik de kaarten een kwartslag) 

 8 

 A H 6 

 A B 10 7 6 2 

 5 3 2 

  
 H V 3 2    

 V 9 8 7 4 

 V 8 5 

 4 

 

Je bent leider in 4. Links komt uit met A. 

 

Je speelt een troefcontract. Je weet dat je vóórdat je dummy een kaart laat 
bijspelen je speelplan moet maken. En dat de eerste stap van het speelplan 

is: zoeken naar mogelijke verliesslagen. 
 

Vraag 2a Hoeveel en welke dreigende verliesslagen zie je vanuit je hand?  
a.  3 = 0 punten 

b.  4 = 1 punt 
c.  5 = 3 punten 

d.  6 = 1 punt 

 
Jouw hand: 
 H V 3 2………… 3 dreigende verliezers; HV garanderen één schoppenslag 

 V 9 8 7 4 ……… géén dreigende hartenverliezer 

 V 8 5…………… 1 dreigende ruitenverliezer; als H rechts zit 

 4…………………… 1 klaververliezer, omdat je maar één klavertje hebt 

   __ 
   5 aantal dreigende verliezers. 

 
Pas in je tweede stap zoek je naar mogelijkheden om dreigende verliezers 

te voorkomen.  
 

Maar ik ben mild… Als je slechts één dreigende schoppenverliezer telde 
omdat je minstens twee schoppen gaat opruimen op dummy’s ruiten, en 

daardoor 3 dreigende verliezers telt, mag je dat ook goed rekenen. 
 

Als je dit onderdeel lastig vindt, kan het overzichtelijker zijn om niet meteen 
te zoeken naar een speelwijze waarmee je verliesslagen kunt voorkomen. 

Bewaar die zoektocht als een aparte tweede stap. 
 

Tip:  In dit spel zoek ik naar dreigende verliezers vanuit de zuidhand: de 

hand met de meeste troefkaarten. Maar soms is die zoekactie 
gemakkelijker/overzichtelijker vanuit de hand met de minste troeven. 

Als je het zoeken moeilijk vindt vanuit de zuidhand, is er niets op tegen 
om vanuit de noordhand naar dreigende verliesslagen te zoeken! 
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Vraag 2b 
 

 8 

 A H 6 

 A B 10 7 6 2 

 5 3 2 

  
 H V 3 2    

 V 9 8 7 4 

 V 8 5 

 4 

 

Je bent leider in 4. Na dummy’s 1-opening bood je rechtertegenstander 3 

(zwak met 7-kaart klaveren). 

 
Links komt uit met A. 

 
Stel dat links de tweede slag V voorspeelt, hoe probeer je dan je 

4-contract te maken? 

 

Ik troef de tweede slag in de hand en speel dan: 
a.  driemaal troef, dan V voor (snit op H)  = 4 punten 

b.  harten naar A, klaveren getroefd   = 0 punten 

c.  harten naar A, 8 naar H    = 0 punten 

 
 

Trek na je aftroever driemaal troef en speel V voor (speelwijze a). 

Als rechts deze slag wint met H heb je het contract nog helemaal in eigen 

hand. Als rechts schoppen terugspeelt speel je H of V bij. Geen kleine 

schoppen, want dan verlies je onnodig twee schoppenslagen: deze 

schoppenslag en A. Met H en de eerste klaverslag ben je dan down!  

 
Na driemaal troef en de mislukte snit op H, verlies je met speelwijze a drie 

slagen (A, H en A)  

 

Je wint met die speelwijze vijf hartenslagen, een schoppenslag en vier 
ruitenslagen, goed voor 4C. 

 
Klaveren aftroeven (speelwijze b) voorkomt niet de dreigende ruiten- en 

schoppenverliezer. Nadeel is zelfs dat je troefkort kunt worden: één van je 
tegenspelers houdt dan meer troeven over dan jij. En dan verlies je opeens 

ook een slag in de troefkleur. 
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Je moet je dus niet blind staren op het aantal slagen dat je kunt maken, en vooral 

goed letten op het aantal mogelijke/dreigende verliesslagen. 
 

 8 

 A H 6 

 A B 10 7 6 2 

 5 3 2 

 A 10 9 6 4     B 7 5 

 B 10 3      5 2 

 9 4 3      H 

 A V       H B 10 9 8 7 6 

   Leider (oost) 

 H V 3 2 

 V 9 8 7 4 

 V 8 5 

 4 

    

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: Dreigende verliesslagen tellen. 
 

Wat gebeurde er aan de vijf tafels? 
 

4+2  Uitkomst A én een leider die niet snijdt op H maar gewoon A slaat. 

Dan wint de leider vijf hartenslagen, zes ruitenslagen en H. 

 
4+1  Uitkomst 9, onder het aas uit dus… voor V. De leider trok driemaal 

troef en sneed toen op H… Uiterst gevaarlijk, want als rechts na H 

schoppen terugspeelt, gaat het contract flink de mist in, met A achter 

H en geen troef meer op tafel… Maar de leider had geluk: de 

rechtertegenstander speelde klaveren terug…  

 
Conclusie: de ‘doodzonde’ tegen een troefcontract ‘uitkomen onder een 

aas’ kán in dit spel dus uitstekend uitpakken voor de verdediging!  
 

4C  Uitkomst A, V na. Leider oost troefde V, trok driemaal troef en 

Sneed op H. Dankzij zijn HV hoefde deze leider geen 

schoppenterugspel te vrezen. 
 

 

4-1 (2x) Beide leiders kregen eveneens de uitkomst A, V na. Beide leiders 

trokken echter maar tweemaal troef. Eén leider speelde daarna vanuit 

dummy klaveren, troefde die met 8, en… zag zijn linkertegenstander 

zijn troef overtroeven met B! Met A, A en H de vierde verliesslag, 

dus 1 down.  
 

De andere leider speelde na twee troefslagen ruiten naar V. Die slag 

won zijn rechter tegenspeler met zijn (secce) H. Omdat hij wist dat de 

leider en zijn partner geen klaveren meer hadden, speelde hij klaveren 
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na, waardoor ook deze linker tegenstander 9 van de leider met zijn B 

arresteerde… 

Lezers mailen 

 

2 naar 8 of naar V? 
 

Wij kwamen de afgelopen competitieavond niet uit de vraag hoe je moet 

spelen met de volgende kaartverdeling: 
 

 A V 8 6 5 4 

 

 

 
 9 3 2 

 
Er ontbraken dus H B 10 x. Oost had eenmaal 2 tussengeboden en wij 

mochten hooguit 1 slag verliezen. Overige kleuren niet van belang, 
communicatie ook geen probleem. 

 
Wat is de beste aanpak? 

Wij gingen down doordat wij twee troefslagen afgaven. De snit op de heer 
mislukte. Dat bleek echter kale heer te zijn en vervolgens moesten we ook 

een slag aan west geven vanwege de B 10. Ook de opps wisten na afloop 
niet hoe en waarom we een bepaalde speelwijze moesten volgen. Vandaar 

dat ik benieuwd ben hoe wij een volgende keer een dergelijke hand moeten 
aanpakken. 

 

Rob: 

Een leuke vraag, waarbij het lijkt te gaan om het dilemma: 
 

a. Speel 2 naar V 

 

óf: 
 

b. Speel 2 naar 8  

 

Of zie je een derde, kansrijkere, aanpak? 
 

Lees pas de aanpak van Anton Maas op de volgende pagina als je je 
keus hebt gemaakt… 
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 A V 8 6 5 4 

 

 9 3 2 

 

 
Anton: 

Je mist: H B 10 7 

 

De veiligste manier om maximaal één slag te verliezen is:  
- niet een kleintje naar V, of  

- een kleintje naar 8, maar…  

A slaan (en daarna vanuit zuid een kleine schoppen naar V spelen). 

 

Het voordeel van een kleintje naar 8 is dat het wint als de kleur 4-0 

(vierkaart voor het aas) zit.  

Verlies je die slag aan de 10 of boer (een grote kans), dan heb je 
daarna geen idee wat je moet doen:  

 A slaan (goed als oost nu H-sec heeft 

 of vanuit zuid naar V spelen (goed met nog Hx bij west) 

 
Met 3-1 (grotere kans dan 4-0) is het veel beter om de eerste slag A 

te slaan. 
 

Je geeft dan één slag af met met álle 2-2 zitsels én met heer-sec 
erachter.  

 
Als je begint met een kleintje naar 8, verloren aan B of 10, en 

daarna: 
a. aas slaat: verlies je twee slagen met Hxx bij west 

b. kleintje naar V speelt: verlies je twee slagen met H10 of HB bij 

oost. 
 

 
Wel of niet alerteren? 
 

De openaar begint met 1. Zijn partner biedt vervolgens 1SA, zonder 

tussenbieding.  
Achteraf blijkt dat de partner van de openaar een hoge 4-kaart heeft.  

 
Als verklaring geeft de 1SA-bieder dat hij alleen 6-9 punten aan wil geven 

en dat dat niets zegt over de verdeling.  
 

De vraag is: moet dit 1SA-bod worden gealerteerd? Zonder alert/uitleg 
verwachten de tegenspelers geen hoge 4-kaart, terwijl de openaar weet dat 

zijn partner wel degelijk een hoge 4-kaart kan hebben.  

 
Op welk moment moet arbitrage worden gevraagd, en hoe moet een arbiter 

daarmee omgaan? Een arbitrale score geven? 
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Rob: 

Als deze openaar en bijbieder ervaren bridgers zijn, is dit 1SA-bijbod 
wel degelijk alerteerplichtig. Ze kunnen immers op z’n minst vermoeden 

dat de tegenstanders zónder alert geen hoge 4-kaart verwachten. 

 
Wanneer de wedstrijdleider vermoedt dat de tegenspelers door deze 

verkeerde uitleg (daar kan ook het niet-alerteren onder vallen) zijn 
benadeeld, heft hij dat nadeel op met aanpassing van het aantal 

verloren slagen.  
 

Paren die bijvoorbeeld met een (eveneens alerteerplichtige) 1-

opening een hoge 4-kaart ontkennen, kiezen alleen met minstens 

een hoge 5-kaart voor het 1/-bijbod. Het bijbod van 1SA sluit 

dan een hoge 4-kaart niet uit, dus alerteerplichtig! 

 
Maar… als deze niet-alerterende spelers onervaren zijn, en 1 

minstens een 4-kaart belooft met mogelijk een of twee 4-kaarten in de 
hoge kleuren, zou ik dat behandelen als een biedfout… Mocht die fout in 

hun voordeel uitpakken, bijvoorbeeld omdat de 1SA-bijbieder leider 
wordt en een gunstige start krijgt in een ‘geheime’ hoge 4-kaart, dan 

feliciteer ik deze onervarenen met dat geluk. En geef ik ze het gratis 

advies om in het vervolg tóch de voorkeur te geven aan het bieden van 
een hoge 4-kaart als dat op 1-hoogte kan. Dat geeft een (veel) grotere 

kans op een gunstiger resultaat. Denk aan het vinden van een /-fit 

en – als die er niet is – aan het spelen van een SA-contract door de 

openaar: de sterke hand. 
 

Ron:  
Het eerste wat ik me afvroeg is of de 1 werd gealerteerd. Waarom zou 

je een vierkaart hoog overslaan terwijl je daar mogelijk een fit in kunt 
vinden. 

 
Als de 1 niet werd gealerteerd, kan het evengoed nog zijn dat een 

vierkaart hoog wordt ontkend en dus gealerteerd had moeten worden. 
In dat geval maakt het mij niet uit of het beginners of gevorderden zijn: 

de bieding had gealerteerd moeten worden. Dan is het aan de 
tegenpartij om mij te overtuigen dat ze met een andere (logische) start 

een beter resultaat zouden hebben behaald. En als ik inderdaad 

overtuigd ben, pas ik de score aan naar dat betere resultaat. 
 

Mocht naar mijn mening het resultaat niet anders zijn, dan krijgt de 
niet-alerteerder een waarschuwing om in het vervolg wel te alerteren. 

En als binnen een redelijke termijn zich weer zo'n geval voordoet, 
krijgen ze een disciplinaire strafkorting van een kwart top om ze te 

leren te alerteren. 
 

Tegenwoordig spelen ook veel beginners conventies als Montreal. Ze 
weten niet eens hoe de conventie in elkaar steekt, maar ze zijn er dol 
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enthousiast over. Dat is prima, maar bij elk conventioneel bod moet je 

weten of je wel of niet moet alerteren. Dat kun je niet als "onwetende 
beginner" ongestraft achterwege laten. 

 

Carolien: 
Eens met Rob, maar ik zou zeggen 'ZEER onervaren' spelers, want het 

wordt erin gestampt dat je een hoge kleur NOOIT mag overslaan.  
 

Rob: 
Het moge duidelijk zijn: weet dat de beschermende vlag van ‘zeer 

onervaren’ ook een houdbaarheidsdatum heeft, met een zeer beperkte 
houdbaarheid na ‘opening’ (op een bridgeclub)…   

 
Mogelijke vraag: 

Is het dan ook een overtreding als een speler met een slappe vierkaart 
schoppen en een 4333-verdeling die 4-kaart schoppen verzwijgt en 

liever kiest voor het bijbod van 1SA? 
 

Rob: 

Beslist niet! Omdat met een uitzondering op de afspraak om een 
hoge 4-kaart wél te bieden ook de partner geen 4-kaart schoppen 

zal verwachten.  
 

 

 

 
 


