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                                                        Nr. 893 26 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 

 

Vooruitblik op 2023 
 

Bridgekalender 2023, wederom 
samengesteld door Kees Tammens, is uit! 

Wat mag je daarvan verwachten? 
 

52 blaadjes minder dan de kalender van 
2022. Door de exploderende prijsstijgingen 

en het geringe aanbod van papier op de 
papiermarkt zijn de zater- en zondagen 

samengevoegd op één blad. Maar dat kun je 
niet echt een groot nadeel noemen. Want de 

tomeloze, enthousiaste en vooral ook 
onvermoeibare Kees schotelt de lezers 

regelmatig twee of méér vraagstukken voor 
op één dag. En, ook niet onbelangrijk, de 52 

ontbrekende vraagstukken worden in 2023 

elke zondag op de website van Alpha Bridge 
gepubliceerd. 

€ 15,95, te koop bij Alpha Bridge B.V. 
 

Ik plukte geheel willekeurig drie dagen uit volgend jaar. Zoals gebruikelijk goot ik 
die in de bekende Trainingsformule mét het beruchte rapportcijfer. 

 
Omdat vraagstuk en uitleg belangrijker zijn dan lettertype en de lay-out werk ik 

niet met foto’s, maar typte ik Kees’ tekst over. Die staat in de lichtblauwe kaders.  
 

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Spel 1 

Zuid/Allen 

 
 A V 8 

 - 

 V 8 7 5 4 3 2 West  Noord Oost  Zuid 

 9 7 4        1 

   21  62  6  73 

 H 9 5 2  pas  pas  pas 

 A 2 

 A H 10 6  21: vijfkaart harten plus vijfkaart schoppen 

 A B 6  62: een optimistische visie 

73: ‘noord biedt klein slem zonder A, A, H en A; met 

A in noord en een 5+kaart ruiten zijn er vast en zeker 

dertien slagen’. 
 

Contract: 7 door zuid 

Uitkomst: B door west 

 

 Rob:  
De opdracht is duidelijk: je mag geen slag verliezen. 

 
Ik geef een overpeinzing op de volgende pagina. 
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Spel 1 Overpeinzing 

 

Zuid/Allen 
 

 A V 8 

 - 

 V 8 7 5 4 3 2 West  Noord Oost  Zuid 

 9 7 4        1 

   21  62  6  73 

 H 9 5 2  pas  pas  pas 

 A 2 

 A H 10 6  21: vijfkaart harten plus vijfkaart schoppen 

 A B 6  62: een optimistische visie 

73: ‘noord biedt klein slem zonder A, A, H en A; met 

A in noord en een 5+kaart ruiten zijn er vast en zeker 

dertien slagen’. 

 
Contract: 7 door zuid 

Uitkomst: B door west 

 
Rob:  

Wat weet je? Dat west zo vriendelijk was om te vertellen dat hij 
(minstens) een 5-kaart harten en schoppen heeft. Dat sluit een 3-3-

verdeling van de zes ontbrekende schoppen uit. 
 

Welke dreigende verliezers heb je in beeld? Zowel vanuit de noord- als 
zuidhand dreigen na de uitkomst twee verliesslagen in klaveren.  

 
In de eerste ()slag laat je dummy uiteraard een klavertje opruimen. 

Dan blijft er nog maar één dreigende klaververliezer over. Hoe probeer 
je die verliesslag te voorkomen? 

 
Na het troeftrekken speel ik: 

a. A, V, H; dan 9 en troeven als west 10 of B legt. 

b. A. Als oost B of 10 bijspeelt, snijd ik daarna over west op het 

andere schoppenplaatje. 

c. niet eerst A, maar meteen 2 naar 8 als west een lage schoppen 

bijspeelt. 

d. vanuit dummy klaveren naar B. 
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Spel 1 Kees’ tekst 

 

 A V 8 

 - 

 V 8 7 5 4 3 2 

 9 7 4   

 B 10 7 4 3     6 

 H B 10 7 4     V 9 8 6 5 3 

 -       B 9 

 H V 8      10 5 3 2 

  
 H 9 5 2 

 A 2   

 A H 10 6   

 A B 6   

 
 

In de Moldalfa Top-12 (de opening van het nationale bridgeseizoen) 
troefde zuid, Bauke Muller (wereldkampioen 1993, 2011 en 2016) de 

hartenuitkomst in dummy. Op A kan een klaveren van noord weg. Hij 

zag zich geplaatst voor het probleem om de tweede klaveren van noord 

op te ruimen.  
Het 2-bod van west maakte een 3-3 verdeling van de schoppen 

onmogelijk. Met B of 10 sec in oost kon hij A spelen, naar zuid 

oversteken en de snit op 10 of B nemen. De andere mogelijkheid was 

B10 in west. De drievoudige wereldkampioen nam de winnende 

beslissing en speelde, na de troeven getrokken te hebben, een kleine 

schoppen uit zuid en zette nadat west met 3 bekende 8 in de dummy. 

Op H in zuid verdween de tweede klaveren van de dummy. 

 

 Rob: 
Na het troeftrekken speel ik: 

a. A, V, H; dan 9 en troeven als west 10 of B legt. 

= 0 punten 

b. A. Als oost B of 10 bijspeelt, snijd ik daarna over west op het 

andere schoppenplaatje. 

= 1 punt 
c. niet eerst A, maar meteen 2 naar 8 als west een lage schoppen 

bijspeelt. = 2 punten 
d. vanuit dummy klaveren naar B. 

= 0 punten 
 

De leider moet twee klaveren van dummy opruimen om geen ()slag te 

verliezen. Op A vertrekt de eerste klaveren, op zuids vierde schoppen de 

tweede. Maar dan moet die vierde schoppenkaart wél de hoogste 
schoppenkaart zijn! 
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 A V 8 

 - 

 V 8 7 5 4 3 2 

 9 7 4   

 B 10 7 4 3     6 

 H B 10 7 4     V 9 8 6 5 3 

 -       B 9 

 H V 8      10 5 3 2   

 H 9 5 2 

 A 2   

 A H 10 6   

 A B 6   

 
Speelwijze a valt af, omdat het 2-bod van west een 3-3-verdeling van de 

schoppen uitsluit.  
 

Speelwijze b pakt goed uit als oost B of 10 sec heeft.  

 

Met (minstens) vijf loten (schoppen) is de kans dat west B én 10 heeft 

echter groter dan dat één kaart van deze subtop sec bij oost zit.  
Als west inderdaad, zoals nu, B10xxx heeft, wordt zuids vierde schoppen 

geen slag als hij begint met A. Want dummy’s V kan daarna niet B én 

10 tegenhouden. 

 
Speelwijze c geeft de beste kans op succes. De kans dat B en 10 beide 

bij wests 5-kaart zitten, is groter dan slechts één van de twee.   
 

Speelwijze d is kansloos, zelfs als oost H en V heeft. Want oost zal dan 

beslist geen enkel risico nemen en één van die twee plaatjes bijspelen. 

 
Spel 2 

Noord/OW 

 
West  Noord Oost  Zuid  West 

  1  pas  1   B 9 

pas  2  pas  pas   V 9 7 6 3 

pas         A V 3 

         V 8 7 

Voor welke (snode) uitkomst kies je als west? 

 

Rob: 
Voor welke uitkomst kies jij? 

a. schoppen 
b. harten 

c. V 

d. 3 

e. klaveren 

Ik geef geen overpeinzing. 
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Spel 2 Ik geef eerst Kees het woord 

 

 

 H 6 3 2 

 8 4 

 H 8 2 

 A H B 4 

 B 9       10 8 7  

 V 9 7 6 3      A 10 2 

 A V 3      B 9 7 4 

 V 8 7      6 5 3 

 A V 5 4 

 H B 5 

 10 6 5 

 10 9 2 

 
West, een zich ontwikkelende junior, koos voor de uitkomst van V. De leider 

schatte B in west en dook in de dummy. 3 volgde en oost kwam aan slag 

met B. Oost werkte voorbeeldig mee aan het tegenspel door 2 na te 

spelen. De leider koos verkeerd met B en west maakte V. A meegenomen 

en in harten overgestoken naar A in oost die de dertiende ruiten – in de 

driedubbele renonce – op tafel legde. West troefde met 9 en in oost 

promoveerde 1087 tot de zesde slag voor één down in 2. 

Op de andere tafel was noord ondernemender en drukte door naar 4 

waartegen west met een kleine harten uitkwam. Oost won A en speelde 

harten terug voor H. 

De leider trok troef gevolgd door de snit op V; op de vierde klaveren in 

noord verdween een ruiten van zuid.  
‘Ik kon zelfs een overslag maken met A goedgeplaatst’. 
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Spel 2 Rob: 

Noord/OW 

 
West  Noord Oost  Zuid  West 

  1  pas  1   B 9 

pas  2  pas  pas   V 9 7 6 3 

pas         A V 3 

         V 8 7 

Voor welke (snode) uitkomst kies je als west? 

 

Voor welke uitkomst kies jij? 

a. schoppen = 0 punten  
b. harten  = 1 punt 

c. V   = 2 punten 

d. 3   = 1 punt 

e. klaveren  = 1 punt 
 

Het bieden duidt niet op een spel waarin de leider het moet hebben van 
heen-en-weer troeven. Daar komt bij dat je mag rekenen op een 4-4-fit 

in schoppen, waardoor je met een troefstart slechts in geringe mate een 
crossruff door de leider kunt voorkomen. 

 
Met troefuitkomst geef je een slag weg als je partner met Vxx in 

handen zit. Als de leider de schoppenkleur als eerste aanspeelt, zal jij óf 
je partner altijd een schoppenslag winnen! 

 
De andere uitkomsten zijn minder riskant. En ik geef toe dat de in dit 

spel goed uitpakkende V-uitkomst zeker geen succesgarantie geeft in 

andere spellen…  

Risico verlagende factor is dat de kracht (openaar) links van de 

uitkomer zit. Dat maakt de kans kleiner dat west naar H toespeelt. 
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Spel 3, Kees’ tekst 

 

 

a)    - 

 

 -     10 8 6 

 

    V 9 7 4 

 

De tegenpartij speelt; je bent als zuid aan slag en bent gedwongen de ruiten 

aan te breken: voor welke ruiten kies je?  
 

 
 

b)    - 

 

      B 9 5 2    - 

 
    H 10 3 

 

De tegenpartij speelt een SA-contract. Bestaat er een manier om, je bent in 
zuid aan slag, vier hartenslagen op te rapen? 

 
   

 

c)    - 

 

 A V 10 2     - 

 
   B 9 6 3 

 

De leider zit in 4 in de 4-4 fit en speelt uit de hand 4. Met welke schoppen 

beken je als zuid? 

 

Rob: Ik geef een paar verduidelijkingen: 

 Alle kaarten van de betreffende kleuren zitten nog in het spel. 
 In figuur b wil je samen met je partner vier slagen oprapen.  

 
Ik geef één tip: verplaats je in de huid van de leider. Hoe maak je het 

hem gemakkelijk? Als je dat weet, weet je ook hoe je het hem lastiger 
kunt maken. 

 
Stel per speelfiguur vast welke kaart je zou spelen. 
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De antwoorden van Kees 

 

 

a)    A B 3 

 

 H 5 2    10 8 6 

 

    V 9 7 4 

 

Speel V in zuid en je bezorgt de leider een probleem; indien de leider een 

kleine ruiten speelt, vervolg je ruiten voor twee slagen in noord. Dekt de 
leider V met H? Noord wint A en speelt 3 na waarna de leider een 

lastige keuze heeft wie B en wie 9 heeft. 

 

 

b)    A V 8 4 

 

      B 9 5 2    7 6 

 

    H 10 3 

 

 

Begin met 10, B, V, 7. Noord speelt 4 naar H in zuid die 3 

vervolgt door 95 van dummy met in noord A8. 

   
 

c)    5 

 

 A V 10 2     H 8 7 4 

 
   B 9 6 3 

 

 
Indien je in zuid met 3 bekent steekt de leider over naar H en snijdt B 

eruit. Speel 9 en je wekt de indruk van B-vierde in noord. Misschien 

verleid je de leider tot het spelen van A en V. 

 

 

De punten van Rob: 

 
Tel per juist gekozen kaart 2 punten. Voor a): V; voor b): 10 en voor 

c): 9. 

 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor:  
Met een heldere blik in de toekomst kijken! 
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Lezers mailen 

 

Wel of geen reverse? 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1   1  1SA  pas 

2?? 

 

2 belooft 5krt ,  4krt  en 16/17+? 

 

In oudere Acolboeken werd dan 3 geadviseerd. 

Maar ik kom nu, ook op de club, verschillende visies tegen. 

Elmer 

 
 
Rob: 

De partner van west belooft met 1SA 6-9/10 punten. Als oost vrijwel 
geen ruiten heeft en wel een 5-kaart [MOU1]klaveren, moet oost na wests  

2-bod naar 3. Dat kan aan de (te) hoge kant zijn als west en oost 

met hun kracht rond het minimum zitten van samen 18 punten 

(12+6)…  

 
Misschien duidelijker dan het begrip ‘reverse’: 

Als je als openaar je tweede kleur biedt, en je partner naar  
3-hoogte moet als hij liever teruggaat naar je eerste kleur, 

moeten jullie samen voldoende kracht hebben om een ramp te 
voorkomen. 

 
West  Oost 

1   1SA 

2……………………… 12-14/15 punten; oost kan naar 2 

 
1   1SA 

2……………………… 16+; als oost naar ruiten wil moet hij 3 bieden 

 

1   2 

2……………………… 15+; omdat deze oost al minstens 10 punten belooft 
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Wel of niet alerteerplichtig? 

 

West   Noord Oost  Zuid 
(ik)     1  pas  pas 

doublet 2 = eindcontract  

 

Mijn doublet is een ‘duidelijke’ protective of balancing double. Je laat de 
tegenpartij niet zomaar 1 spelen. En wie weet heeft maat een strafpas. 

 
Na afloop is de noord verontwaardigd. Want ik (degene die zijn openingsbod 

doubleerde) had helemaal geen opening! En had het doublet dus moeten 
alerteren. 

 
Ik heb deze situatie al 1000 maal meegemaakt en nooit is er gealerteerd of 

tekende de tegenpartij protest aan. 

Maar… heeft de beste man gelijk en moet dit eigenlijk toch gealerteerd 
worden?? 

 
 

Rob: 
Ik neem aan dat dit gebeurde aan de digitale bridgetafel. Aan de fysieke 

bridgetafel zou jouw alert immers een grove vorm van ongeoorloofde 
informatie zijn . 

 

In de Alerteerregeling staat onder andere: 
 

Welke biedingen moet u alerteren? 
 U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat 

de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere 
betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel. 

 Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis 
hebben. 

 Openingen van 1  en 1  indien deze niet ten minste een 

driekaart beloven. 
 De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 

punten kan bevatten. 
 Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht. 

 
Biedafspraken en gewoonten die niet worden 

gealerteerd 
 Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende 

biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan 
in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod. 

 Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde 
hoofdregel van toepassing is. 

 

Deze Regeling geeft een aparte status aan het doublet. Afwijkingen op 
alle andere biedsoorten staan – mét het redoublet – in het rijtje van 
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alerteerplichtige biedingen. Alleen het doublet hoort daar kennelijk niet 

in thuis. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt het doublet genoemd als 
een bieding die NIET wordt gealerteerd. 

 

Ik weet niet waarom de wetgevende macht aan het doublet een 
order met tegenorder hangt. Dat sticht eerder verwarring dan 

duidelijkheid. Het versterkt in ieder geval mijn voorkeur om de 
volledige Alerteerregeling te beperken tot slechts één 

alerteerregel: 
 

In de eerste biedronde (begint met het openingsbod) is elke 
bieding alerteerplichtig als je kunt vermoeden dat de 

tegenstanders een andere betekenis verwachten. 

Ná de eerste biedronde geldt alleen aan de fysieke 
bridgetafel voor biedingen boven 3-hoogte een alerteerverbod. 

 
Maar ook als mijn gewenste Alerteerregeling vanaf nu zou gelden, lost 

dat jouw probleem niet op. Want ook dan gaat het om de boodschap die 
je met je partner hebt afgesproken voor deze situatie. Als je partner 

rekent op openingskracht, zal hij een alert zelfs niet overwegen.  
 

Passen jullie dit vaker toe, dan zal je partner een zwakkere hand niet 
uitsluiten. Tegenstanders die duidelijk minder ervaren zijn, zullen geen 

zwakkere hand verwachten. Dan lijkt alerteren wél correct.  

 
Maar… probleem van een alert is dat de informatie daarvan prettiger is 

voor de doubleerder dan voor de openaar. De openaar weet immers (als 
enige) na de pas van zijn partner en vóór het doublet, hoe de kracht 

tussen de beide partijen is verdeeld… 
 

Mijn oordeel is daarom: 
 Aan de fysieke tafel géén alert; 

 Aan de digitale tafel wél. 
 

Ron:  
In principe voel ik wel met Rob mee, maar ik zit even met ‘geen 

opening’. Ik neem gemakshalve aan, dat je dit niet doet met een punt 
of 7. 

Het zal eerder vanaf de 10 punten zijn en dan vind ik het geen 

probleem. Als je na je doublet een fit vindt met je partner, ga je 
misschien herwaarderen en kom je best in de richting. Vind je geen fit, 

dan eindig je waarschijnlijk te hoog en dat vindt de tegenpartij ook niet 
erg. 

Mocht het zo zijn, dat je (volgens afspraak of uit goede gewoonte) met 
minder dan 10 punten een doublet geeft van het karakter 

‘informatiedoublet’ of komt dat (zonder afspraak) vaker voor, dan moet 
dat wel gealerteerd worden, zowel aan de fysieke als aan de digitale 
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bridgetafel. Je hebt immers iets totaal anders dan de tegenpartij 

verwacht en dus is de hoofdregel van toepassing. 
 


