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Nummer 532, 12 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone 
bridgers! 
 
Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: 
rob.stravers@upcmail.nl 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 

De Bridge Training is gratis!  
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers. Mits je dat 
uitsluitend doet over reeds gepubliceerd werk! 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Winst wil ik niet maken, daarvoor vind ik het schrijven namelijk veel te leuk. 
Maar ik ben wel heel graag gastheer. Eind december bridge en dineer ik van 
dat geld met mijn vaste steunen en toeverlaten. Onder degenen die een 
bedrag overmaken verloot ik extra plaatsen aan zowel de bridge- als 
dinertafels. Geef bij een overmaking je voornaam in de omschrijving. Dan 
weet ik wie ik kan bedanken en kan laten meeloten!!! 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 
Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1SA      ♠ - 
         ♥ 2 
         ♦ A H V 
         ♣ A H 10 7 6 5 4 3 2 
 

Een mooi beginnetje… Partner opende 1SA en oost denkt nog na. Wat gaat er 
door jou heen? 

 
 Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1SA      ♠ - 
         ♥ 2 
         ♦ A H V 
         ♣ A H 10 7 6 5 4 3 2 
 

Wat gaat er door je heen na partners 1SA-opening? Oost denkt nog na over 
zijn bieding. 

 
De kans dat je deze extreme hand nog deze week voor je neus krijgt, is niet 
supergroot. Gebeurt dat toch, dan zul je waarschijnlijk toch wel even naar 
adem happen, helemaal als partner dan ook nog opent met 1SA. 
 
Terwijl oost nadenkt kan het geen kwaad om even in alle rust na te gaan welk 
eindcontract we op z’n minst willen uitbieden. 
 
Ik denk even hardop. Partner heeft 15-17 punten; samen hebben we er dus 
31-33. Er kunnen dus twee azen bij OW zitten. 
 
Met 1SA belooft partner een SA-verdeling; dus geen renonce of singleton en 
zo goed als zeker maximaal één doubleton. We mogen dus rekenen op 
minstens een 2-kaart klaveren, om maar iets te noemen.  
 
Welk contract is - met wat je nu al van partner weet - voor jou het minimum 
om uit te bieden? 
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Spel 1   
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1SA  4♠  ??  ♠ - 
         ♥ 2 
         ♦ A H V 
         ♣ A H 10 7 6 5 4 3 2 
 

Wat gaat er door je heen na partners 1SA-opening? 
 
Schrik niet; het contract dat voor jou nu al waterdicht is, is… 6♣! 
Partner noord ontkent met zijn 1SA een 0-kaart of 1-kaart in een kleur; hij 
moet dus minstens een 2-kaart klaveren hebben. Met jouw negen klaveren 
kunnen de ontbrekende twee klaverenkaarten geen roet in het eten gooien. 
Negen klaverenslagen zijn dus ‘dicht’. De enige kaart die een slag kán 
verliezen is ♥2.  
 
Inmiddels ben je aan de beurt, want oost heeft geboden… en meteen maar 
even 4♠! Dat riekt naar een schoppenkleur die veel weg heeft van wat jij in 
klaveren hebt.  
 
Op zich is dat 4♠-bod geen probleem; je was immers toch al van plan azen te 
vragen… En dat kan nog steeds, met 4SA. 
 
De vraag is nu, hoe ga je om met de mogelijke antwoorden van partner? 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
A   1SA  4♠  4SA* 
 pas  5♣  pas  ?? 
 
B   1SA  4♠  4SA* 
 pas  5♦  pas  ?? 
 
C   1SA  4♠  4SA* 
 pas  5♥  pas  ?? 
 
*4SA moet worden gealerteerd en desgevraagd worden uitgelegd als een 
vraag naar het aantal azen. Een bieding boven het 3-niveau mag NIET 
worden gealerteerd vanaf de tweede biedronde, gerekend vanaf het 
openingsbod.  
Het antwoord op 4SA valt in de tweede biedronde en wordt dus niet 
gealerteerd. 
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Spel 1   
  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 A   1SA  4♠  4SA*  ♠ - 
  pas  5♣  pas  6♣!  ♥ 2 
          ♦ A H V 
 B   1SA  4♠  4SA*  ♣ A H 10 7 6 5 4 3 2 
  pas  5♦  pas  7♣! 
 
 C   1SA  4♠  4SA* 
  Pas  5♥  pas  7SA! 

 
Hoe ga je om met de mogelijke antwoorden van partner? 
 
Toelichting 
A Met het goedkoopste bod ontkent noord een aas. En met ♥A en ♠A in 

het vijandelijke kamp gaan we voor het zekere kleine slam van 6♣. 
 
B Partner belooft met 5♦ één aas. Dankzij het 4♠-bod van oost moet dat 

praktisch zeker ♥A zijn. Dan hebben we geen hartenverliezer dus 
dertien slagen! ♠A troeven we meteen af! Het is niet voor 100% 
uitgesloten dat oost een geweldige schoppenhand heeft vanaf ♠H, met 
daarbij ♥A. In dat geval hebben we pech . 
 

C Omdat 5♥ twee azen belooft, en noord dus over ♥A en ♠A beschikt, 
hebben we dertien slagen op rij, waar oost ook mee uitkomt. En nu 
maar hopen dat al die andere NZ-paren voor een klaverenslem kiezen; 
des te hoger zal onze score zijn! 

 
Spel 2 
 ♠ 5 4 3 2 
 ♥ H V 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ 4 3 2 
 
 ♠ A H V B   Zuid Noord 

♥ 5 4 3   2SA 3SA  
♦ A H 5    
♣ A B 5    
 
Tegen jouw 3SA start west met ♣H. Jij duikt. De tweede slag legt west ♦8 op 
tafel, oost ♦B. Hoe probeer je jouw 3SA te maken? 
 
Wat misschien opvalt is dat noord, ondanks zijn 4-kaart schoppen, geen 
Stayman doet. Veel spelers zien daarvan af als ze precies een 4-3-3-3-
verdeling hebben. De hand heeft dan geen aftroefwaarde. Overigens delen 
niet alle bridgers deze opvatting. De SA-openaar kan een dubbelton hebben 
zonder plaatje. Dan kan een troefcontract veel aantrekkelijker zijn. Maar… 
zijn er eigenlijk wel opvattingen waarover alle bridgers het helemaal eens 
zijn??? 
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Spel 2  Aanpak 
 
 ♠ 5 4 3 2 
 ♥ H V 2 
 ♦ 4 3 2 
 ♣ 4 3 2 
 
 ♠ A H V B   Zuid Noord 

♥ 5 4 3   2SA 3SA  
♦ A H 5    
♣ A B 5    
 
Tegen jouw 3SA start west met ♣H. Jij duikt. De tweede slag legt west ♦8 op 
tafel, oost ♦B. Hoe probeer je jouw 3SA te maken? 
 
Je telt zeven vaste slagen: ♠AHVB, ♦AH en ♣A. 
 
Het duiken van de eerste slag was uitstekend, want als west zijn 
klaverenaanval had voortgezet, had je ook ♣B tot vaste slag kunnen 
verheffen.  
 
Zeven vaste slagen en de enige kleur die twee extra slagen kan opleveren is 
de hartenkleur. Om twee hartenslagen te kúnnen maken moet ♥A bij west 
zitten. Vóór ♥H en ♥V. Als we dan vanuit zuid een kleine harten spelen naar 
♥HV2, kan west niet voorkomen dat we twee hartenslagen maken. Als hij 
meteen ♥A zet, zijn ♥HV al klaar voor consumptie. Duikt west, dan wint ♥H 
deze slag en steken we over naar zuid, in schoppen (!) en spelen we een 
kleine harten naar ♥V. 
 

Voor de meer ervaren spelers 
 
Spel 1 
 ♠ 3 2 
 ♥ A 3 2 
 ♦ 5 4 3 2 
 ♣ 5 4 3 2 
 
 ♠ A 5 4 

♥ H V 5 4 
♦ A V 6 
♣ A H V 
 
Tegen jouw 3SA start west met ♠H. Hoe probeer je dit contract te maken. 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 ♠ 3 2 
 ♥ A 3 2 
 ♦ 5 4 3 2 
 ♣ 5 4 3 2 
 
 ♠ A 5 4 

♥ H V 5 4 
♦ A V 6 
♣ A H V 
 
Tegen jouw 3SA start west met ♠H. Hoe probeer je dit contract te maken. 
 
We tellen acht vaste slagen: ♠A, ♥AHV, ♦A en ♣AHV. 
 
En het mooie van dit spel is dat er in liefst drie kleuren de 9e slag kan 
ontstaan. In harten met de hartens 3-3, in ruiten als oost ♦H heeft - en we 
vanuit dummy noord ♦2 naar ♦V spelen - en in klaveren als de ontbrekende 
klaveren 3-3 zitten. 
 
Het spreekt vanzelf dat het vooral de kunst is om alleen down te gaan als 
deze drie kleuren alle drie finaal verkeerd zitten. 
 
Ook is duidelijk dat zodra OW aan slag komen, de schoppenkleur zal worden 
vervolgd, en dat het daarom zaak is om op dat moment onze negen slagen al 
binnen te hebben.  
 
Daarom willen we pas snijden op ♦H als we weten dat de hartens en de 
klaveren NIET 3-3 zitten. Dat betekent dan wél dat we mét die wetenschap 
vanuit dummy noord ruiten moeten kunnen spelen. We moeten dus op het 
juiste moment in dummy aan slag zijn. Dat lukt, mits je heel subtiel omgaat 
met de hartenkleur! 
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Spel 1  Aanpak 
 ♠ 3 2 
 ♥ A 3 2 
 ♦ 5 4 3 2 
 ♣ 5 4 3 2 
 
 ♠ A 5 4 

♥ H V 5 4 
♦ A V 6 
♣ A H V 
 
Tegen jouw 3SA start west met ♠H. Hoe probeer je dit contract te maken. 
 
Je kunt de uitkomst duiken om de verbinding tussen OW te verbreken. Omdat 
west met zijn uitkomst een schoppenkaart verraadt, en west aan slag komt 
als ♦H mis zit, maakt het ophouden niet veel uit. Maar je verliest er ook niets 
mee. Er zijn westspelers die, bijvoorbeeld met ♠HV10xx in handen, niet graag 
schoppen doorspelen, uit angst dat jij ♠B hebt. Ja en als ze dan ruiten 
naspelen, zit je meteen goed!  
 
We gaan ervan uit dat west ijzerenheinig schoppen doorspeelt en dat jij aan 
slag komt met ♠A. wat dan? 
 
♣AHV, hoopt op de klaveren 3-3. In dat geval is dummy’s laatste klaveren 
jouw 9e slag. 
Dan ♥HV, en pas de derde hartenslag ♥A. Toegegeven, dit doet onnatuurlijk 
aan als er bij jou ‘honneur aan de korte kant eerst’ ingehamerd zit, maar in 
dit spel moet je daarvan afwijken. Op dat moment weet je of OW allebei drie 
keer harten bekenden. Zo ja: dan steek je over naar ♦A – dus geen snit – om 
met de vierde harten je 9e slag te maken. En als de klaveren ook 3-3 zaten, 
maak je voor die oversteek natuurlijk wel even dummy’s vierde klaveren. 
 
Heb je na ♥A nog steeds geen 9e slag, dan zal alles afhangen van ♦H. Die 
moet dan gewoon bij oost zitten, dus speel je een lage ruiten naar ♦V. gaat 
het dan toch mis, dan weet je dat je alle kansen hebt geprobeerd en dat ook 
je zuidcollega’s kansloos zijn! 

  
Spel 2 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   pas  pas  1♦  ♠ H 8 2 
 pas  1♠  pas  ??  ♥ H 7 
         ♦ H V B 6 5 
         ♣ 6 4 2 
 
 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand in je tweede beurt? 
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Spel 2  Het aantrekkelijkste biedkaartje 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   pas  pas  1♦  ♠ H 8 2 
 pas  1♠  pas  ??  ♥ H 7 
         ♦ H V B 6 5 
         ♣ 6 4 2 
 
 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand in je tweede beurt? 
 

Door noords openingspas is zijn maximumkracht bekend: 11 punten, 
misschien een lelijke 12. Daarmee zou partner noord ons 1SA-rebid kunnen 
verhogen naar 2SA. Maar zitten we daar nu echt op te wachten? In deze 
situatie is passen de aantrekkelijkste optie. Al moet je dan misschien in een 
4-3 fit spelen. 

 

Lezers Mailen 
Uitkomstdilemma  

West  Noord Oost  Zuid 
1♦  pas  1♥  pas 
1♠  2♣  2♥  pas 
pas  pas 
 

 Zuidhand 
 ♠ B 9 8 2 
 ♥ V B 9 
 ♦ H V 5 
 ♣ 7 6 3 
 

Ik moest uitkomen tegen 2♥. Ik koos voor de uitkomst in partners 
geboden klaverenkleur. Daardoor maakte de leider zijn 2♥-
contract,  door een klaverenaftroever in dummy.  
Volgens mijn partner had ik met troef moeten uitkomen. Maar dat 
vind ik wijsheid achteraf… 

 
Antwoord 

West heeft duidelijk geen interesse in oosts hartenkleur. En oost niet in een 
van wests kleuren. Dan zou oost naast zijn hartens ook klaveren kunnen 
hebben. En dan moet west daar wel heel kort in zijn. Dus weten we al vóórdat 
dummy west zijn bezit uitstalt, dat het risico van een klaverenaftroever groot 
is. Dat maakt een troefuitkomst heel aantrekkelijk. Met de uitkomst van ♥V 
geef je zeer waarschijnlijk geen enkele hartenslag weg, maar voorkom je 
hoogstwaarschijnlijk wel een aftroever in dummy. 
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Nog een uitkomstvraag 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♥  pas 
2♣  pas  3♣  pas 
4SA  pas  5♥  pas 
6♥  pas  pas  pas 
 
Met welke kaart had ik moeten uitkomen? Ik koos voor de singleton 
schoppen, in de hoop op een aftroever. Maar dat ging – voor ons – 
fout. 
  Zuidhand 
  ♠ 2 
  ♥ A 2 
  ♦ V B 10 4 3 
  ♣ 8 7 5 3 2 

 
Antwoord 

Dit biedverloop geeft zo’n mooi beeld van wat OW hebben, dat je veilig een 
strafdoublet kunt geven en mag rekenen op minstens twee downslagen! 
West biedt 2♣, wat duidt op minstens een 4-kaart klaveren. Oost steunt die 
kleur, dus moeten de ontbrekende klaveren 4-4 zitten. Wij hebben er vijf, 
dus… partner nul. Er is dus geen enkel dilemma: er is maar één start die goed 
moet uitpakken: klaveren, meteen door partner getroefd, om meteen na ♥A 
partner nog een keer te lanceren. 
 
Uit het bieden van 6♥ na afstemming van het aantal azen, moet jouw ♥A de 
enige topkaart zijn die ontbreekt. De hoop op ♠A bij partner is dus super 
ijdel. 
 

Volstrekt onbedoeld 
West  Noord Oost  Zuid 
  pas  pas  pas 
pas 
  
Ik zat zuid. Terwijl de anderen hun kaarten terug stopten in het mapje, 
merkte ik dat een aas van mij vastgeplakt zat achter een andere kaart. 
Daardoor had ik 15 punten in plaats van elf. Nadat ik zei dat ik toch wilde 
openen, werd de arbiter uitgenodigd. Die vertelde mij dat ik dat alleen had 
mogen corrigeren als ik geen moment had overwogen om te passen. 
Daarop zei ik dat ik met 15 punten inderdaad geen moment zou denken 
aan een pas. Waarop de arbiter, toch wat onzekerder, herhaalde dat ik het 
niet mocht corrigeren. Wat hadden jullie besloten? 

 
Antwoord 

Zonder greintje onzekerheid hadden wij besloten dat jij je ‘pas’ niet had 
mogen corrigeren. Een biedactie die voortkomt uit verkeerd kijken naar je 
eigen hand - of naar de reeds gedane biedingen - valt namelijk niet onder het 
artikel (25A) dat het recht geeft een volstrekt onbedoelde bieding te 
corrigeren. Als je je kaarten goed had geteld en wilde openen, maar door een 
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onverklaarbare black-out het paskaartje had neergelegd, mag de arbiter je 
deze pas wél laten terugnemen. Ondanks dat je linkertegenstander al een 
bieding deed. 
 

Reactie op vorig nummer 
 
De gepubliceerde tekst 

Spel 2  Het beste speelplan 
 

Zuid gever / niemand kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 
       3♦ 
 doublet pas  pas  pas 
 
  ♠ 9 2 
  ♥ A 6 5 4 
  ♦ 6 
  ♣ A V 7 6 4 2 
 
  ♠ 5 4 3 
  ♥ 3 2 
  ♦ A H V 5 4 3 2 
  ♣ 5 
 
 Tegen jouw gedoubleerde 3♦ start west met ♥H. 

Je neemt deze uitkomst met ♥A, speelt ♦6 naar ♦A en ziet west een 
klavertje bijspelen. 

 
Hoe ga je verder? 
 
4♠ zit er geheid in voor OW. En de kans dat dat is/wordt uitgeboden, is 
redelijk groot; niet alle oostspelers zullen partners informatiedoublet 
durven om te zetten in een strafdoublet met ♦B 10 9 8 7. 
 
Je telt zeven vaste slagen: vijf troefslagen, ♥A en ♣A. Dat is goed voor -
300. 
Neem je de gok op ♣H bij west, dan kun je op -100 uitkomen of op -
500. 
Mijn advies: neem je verlies van -300; dan scoor je positief ten opzichte 
van alle NZ-paren die tegen 4♠ moesten opboksen… 

 
De reactie van Kees Tammens 

Hoho Roberto, hier is een kleine pas op de plaats nodig. NZ hebben 19 
punten samen, dat laat er 21 over voor OW. NZ hebben vijf schoppenkaarten 
samen dat laten er maar acht over voor OW. De conclusie is gerechtvaardigd 
dat OW meestal in 3♠ afpast. Daarbij is het lang niet zeker dat alle 
westspelers doubleren en dán spelen NZ ongedoubleerd 3♦. Met -300 ga je 
een slecht resultaat opschrijven. En ook is het zo dat de kans dat west ♣H 
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heeft zeker 3 tegen 1 is. West heeft 13+ punten en oost  8 of minder. Dus na 
♥A en ♦A speel  ik als een speer klaveren naar ♣V en vervolg met ♣A. 
 

Ik ben het helemaal eens met Kees. 
Dat brengt mij meteen op een leuke vervolgvraag. 
 
Stel dat oost het vervolg van ♣A troeft, hoe zou je daar dan als leider zuid 
mee omgaan? 

a. ik troef over. 
b. ik speel een harten- of schoppenkaart bij. 
c. het maakt niet uit of ik wel of niet overtroef. 

 
Op de volgende pagina geef ik het antwoord. 
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Kees Tammens: 
‘Als oost troeft gooit zuid een harten of schoppen af (niet overtroeven 
natuurlijk!).’ 
 
Duidelijke taal van Kees. Maar waarom zou wel of niet overtroeven verschil 
maken. Als je niet overtroeft verlies je immers déze slag! En beter één 
vogel… dus toch liever overtroeven, juist niet of maakt het niet uit? 
 
Een vuiltje opruimen in plaats van overtroeven maakt inderdaad wel degelijk 
uit! Het geheim zit in de samenstelling van de slag waarin oost ♣A troeft. 
Feitelijk is ♣A door die aftroever geen slag. En oost - die kan rekenen op twee 
troef(ruiten)slagen - neemt alvast een voorschot met zijn aftroever. In plaats 
van twee ruitenslagen zal hij na deze aftroever nog maar één ruitenslag 
maken. Als jij op deze aftroever een verliezer opruimt, zou je deze slag ook 
kunnen zien als een aftroever van jouw verlieskaart… Vóór oosts aftroever 
van ♣A had jij twee troeven meer dan oost, en na deze slag heb je er opeens 
dríé meer (en een verliezer minder). 
 
   Noord 
   Speelt ♣A 

  Oost 
  ♥ V B 10 9 
  ♦ B 10 9 8 

                                 
    Zuid 
   ♥ 3 2 
   ♦ H V 5 4 3 2 
                         
Deze troeven zijn over nadat de eerst keer troef werd gespeeld (oost legde 
♦7 onder zuids ♦A). De andere kaarten zijn niet van belang. 
Oost troeft klaveraas met ♦8. 
• Als zuid overtroeft maakt hij vier ruitenslagen. 
• Als zuid niet overtroeft maar een verliezer weggooit, maakt hij vijf 

ruitenslagen! 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 


