Bridge Service
Nummer 549, 16 januari 2014
Redactie:
Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker
Ron Jedema (spelregels)
Siger Seinen (spelregels)
Rob Stravers (spelregels en eindredactie)
Reeds verschenen nummers
Op www.bridgeservice.nl
De Bridge Training is gratis!
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen,
naar: rekeningnummer 549444440 (met IBAN: NL76ABNA0549444440), t.n.v.
R.A.M. Stravers. Maar dan wel uitsluitend over reeds gepubliceerd werk!
Elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden.

Voor de minder ervaren spelers

We lopen in de Bridge Training door de stof die ook in de tv-cursus wordt
behandeld. Maar wel in een andere volgorde.

Tot en met dit nummer hebben we behandeld
Bridge Training
542 28-11-13 De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog)
543 05-12-13 Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden?
Manchebonus
De antwoorden op de 1-opening in een kleur
544 12-12-13 2e bieding openaar
545 19-12-13 2e bieding openaar, ook met sterke handen
546 26-12-13 Van kijken naar zien
Bieden na de 1♣-opening
547 02-01-14 1-opening in een kleur: even aanstampen!
548 09-01-14 1SA-opening met het vervolg
549 16-01-14 Alle 1-openingen (♣♦♥♠SA) met vervolg (herhaling)
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Voor welke opening kies je met de volgende handen?
A
B
C
♠A7654
♠HV8
♠VB87
♥AHV2
♥H8
♥A876
♦543
♦AB987
♦VB9
♣8
♣ H 10 8
♣H6

D
♠ A 10 9 8 7
♥ H 10 8 7 6
♦A
♣AH

Wat is jouw bod na partners 1♦-opening?
A
B
C
♠HB98
♠9876
♠AB2
♥A543
♥A2
♥AV
♦HV3
♦AB982
♦H654
♣65
♣A7
♣5432

D
♠VB765
♥HB43
♦43
♣A9

Wat is jouw bod na partners 1♥-opening?
A
B
C
♠ A H 10 3
♠ V B 10 2
♠76
♥H43
♥43
♥V92
♦A7432
♦AH98
♦HV65
♣7
♣654
♣HB87

D
♠642
♥76
♦HVB543
♣65

Wat is jouw bod na partners 1SA-opening?
A
B
C
♠76
♠HV43
♠32
♥H8765
♥765
♥32
♦B43
♦A543
♦AHV432
♣876
♣98
♣765

D
♠ H 10 5 4 3
♥A65
♦A3
♣987

Je hebt in handen:

♠B932
♥AH543
♦A6
♣85
Je opende 1♥. Wat is jouw tweede bieding na partners:
- 1♠:
- 1SA:
- 2♣:
- 2♦:
- 2♥:
- 2SA:
- 3♥:

Je hebt in handen:

♠HV3
♥A765
♦HB2
♣ H 10 3
Je opende 1SA. Wat is jouw tweede bieding na partners:
- 2♣:
- 2♦:
- 2SA:
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Mijn antwoorden
Voor welke
A
♠A7654
♥AHV2
♦543
♣8
1♠: langste
kleur

opening kies je met de volgende handen?
B
C
♠HV8
♠VB87
♥H8
♥A876
♦AB987
♦VB9
♣ H 10 8
♣H6
1♣*: laagste 4-krt. is harten.
1SA: 15-17
ptn. en SA1♥-opening belooft echter
verdeling:
5+kaart.
4-3-3-3,
1♣ minstens 2-krt.
4-4-3-2,
[Spelers, die 4-kaart hoog
5-3-3-2.
spelen, openen met 1♥]

Wat is jouw bod na partners 1♦-opening?
A
B
C
♠HB98
♠9876
♠AB2
♥A543
♥A2
♥AV
♦HV3
♦AB982
♦H654
♣65
♣A7
♣5432
1♥: de laagste van 1♠: ondanks je
3SA: je hebt
twee 4-kaarten die mooie ruitensteun. voldoende kracht
voor de manche; je
je beide op 1Als partner een 4hebt geen hoge 4hoogte kunt
kaart schoppen
bieden. Je hebt
mee heeft, speel je kaart en je zit
heerlijk in de
kracht voor de
(veel) liever een
‘achterhand’ als
manche, maar
(4)♠-contract!
jouw
zoekt eerst naar
linkertegenstander
een mogelijke fit in
moet uitkomen.
een hoge kleur.
Wat is jouw bod na partners 1♥-opening?
A
B
C
♠ A H 10 3
♠ V B 10 2
♠76
♥H43
♥43
♥V92
♦A7432
♦AH98
♦HV65
♣7
♣654
♣HB87
4♥: met
1♠: als partner 3♥: we zijn te
openingskracht en
ook vier
sterk voor 2♥ en
de fit in harten
schoppente zwak voor 4♥.
volgen we de
kaarten heeft
Partner zal met
gouden regel: bied spelen we
wat extra kracht
wat je denkt te
graag een
de manche bieden.
kunnen maken!
schoppencontract. Op
[Als 1♥ geen 5[Als 1♥ geen 5partners 2♠
kaart belooft, bied
kaart belooft, bied
bieden wij 3♠. je 2♣]
je 1♠]

D
♠ A 10 9 8 7
♥ H 10 8 7 6
♦A
♣AH
1♠: van twee 5kaarten de
hoogste.

D
♠VB765
♥HB43
♦43
♣A9
1♠: als je beide
hoge kleuren op 1hoogte kunt
bieden, bied je
eerst de langste.
Als je dan na
partners rebid 2♥
biedt, is daarmee
je 5-kaart
schoppen bekend.

D
♠642
♥76
♦HVB543
♣65
1SA: mooie ruitenkleur; maar probleem
van 2♦ is dat we
daarmee minstens 10
punten beloven. Stel
dat partner na onze
1SA 2♣ biedt, dán is 2♦
verantwoord. Partner
weet dan immers ons
maximum van 9 ptn.
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Wat is jouw bod na partners 1SA-opening?
A
B
C
D
♠76
♠HV43
♠32
♠ H 10 5 4 3
♥H8765
♥765
♥32
♥A65
♦B43
♦A543
♦AHV432
♦A3
♣876
♣98
♣765
♣987
2♣*: Stayman:
2♦*: Jacoby voor
3SA: partner
2♥*: Jacoby voor
de hartenkleur. Op belooft minstens 8 belooft minstens
de schoppenkleur.
partners verplichte ptn. en vraagt naar een 2-kaart in alle
Na partners 2♠*
kleuren, met twee
2♥-bod pas je!
partners hoge 4bied je 3SA!
kaart(en).
ruitens maken we
Partner zal dan
vrijwel zeker zes
passen met twee
ruitenslagen, dus
schoppens en
een mooie 3SA!
anders 4♠ bieden.
* de partner moet dit bod alerteren omdat het niets zegt over de geboden kleur.
Je hebt in handen:

♠B932
♥AH543
♦A6
♣85
Je opende 1♥. Wat is jouw tweede bieding na partners:
- 1♠: 2♠!
- 1SA: pas! Te zwak voor 2♠ (= nw. kleur voorbij 2♥).
- 2♣: 2SA! Te zwak voor nw. kleur voorbij 2♥!
- 2♦: 2SA! Idem.
- 2♥: pas! Kleur gevonden; manche uitgesloten.
- 2SA: pas! Met extra kracht had je 3SA geboden.
- 3♥: pas! Met extra kracht had je 4♥ geboden.

Je hebt in handen:

♠HV3
♥A765
♦HB2
♣ H 10 3
Je opende 1SA. Wat is jouw tweede bieding na partners:
- 2♣*: 2♥*, 4-kaart.
- 2♦*: 2♥*, verplicht bod (Jacoby).
- 2SA: 3SA, partner vraagt met 15 ptn. te passen en met
17 ptn. 3SA te bieden… Met 16 punten volg je je intuïtie… 

Voor degenen die reverse aandurven
Welke biedseries zijn ‘reverse’?
A
B
West Oost
West Oost
1♦
2♣
1♠
2♣
2♥
2♥

C
West Oost
1♦
2♣
2SA

D
West Oost
1♦
1♥
1SA 2♠
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Voor degenen die reverse aandurven;
Welke biedseries zijn ‘reverse’?
A
B
West Oost
West Oost
1♦
2♣
1♠
2♣
2♥
2♥

het antwoord
C
West Oost
1♦
2♣
2SA

D
West Oost
1♦
1♥
1SA 2♠

Dat zijn de biedseries A en D!
• In A biedt west een nieuwe kleur voorbij zijn openingskleur; dat belooft extra
kracht. dat maakt de situatie mancheforcing, omdat oost minstens 10 ptn.
belooft.
• Ook in B biedt west 2♥ in zijn tweede beurt. Door zijn 1♠-opening is de
‘reversegrens’ nu 2♠. West kan nu 12-13 punten hebben. Met extra kracht
had west 3♥ geboden. Gaat dan wél met een nieuwe kleur voorbij 2♠…
• In C gaat west wél voorbij de reversegrens van 2♦, maar… niet met een
nieuwe kleur! Dit 2SA-rebid belooft… armoe . Al met 14 ‘mooie’ punten en
sterker had west graag 3SA geboden.
• In D is het partner oost die reverse biedt! Nu zal west ervoor moeten zorgen
dat oost in ieder geval nog een keer aan de beurt komt.
Troefcontract
♠2
♥432
♦A632
♣AH543
♠B43
♥AHV87
♦H4
♣872
Je zit in het fraaie contract van 4♥.
Vraag 1: Hoe zou je dat met je partner hebben uitgeboden als:
- partner was begonnen met bieden;
- jij het bieden was gestart.
Vraag 2: Hoe probeer je dit contract te maken? West komt uit met ♦V.
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Troefcontract
♠2
♥432
♦A632
♣AH543
♠B43
♥AHV87
♦H4
♣872
Vraag 1: Hoe zou je 4♥ met je partner hebben uitgeboden; zuid is
gever.
Met 5-kaart hoog :
Noord
Zuid
1♥
4♥!

Met 4-kaart hoog:
Noord
Zuid
1♥
2♣
2♥
4♥!
Na zuids 1♥-opening dat een 5_kaart harten belooft, voegt vooral dat
ene schoppentje veel toe aan noords hand. Daardoor kunnen OW niet
achter elkaar even ♠AHV maken met dat illustere trio in handen.
Vraag 2: het speelplan
En met deze extra waarde geef ik een belangrijk onderdeel prijs van
ons speelplan. Vooral met de hoogste drie troefkaarten is het heel
aantrekkelijk om meteen even de troeven van OW op te halen. Dat
heeft echter een heel groot nadeel. Als OW daarna aan slag komen met
klaveren, en dat komen ze beslist, pakken ze meteen drie
schoppenslagen op. Dat kun je voorkomen door de troeven even te
laten zitten en te beginnen met het ‘weggeven’ van een schoppenslag…
Om daarna minstens één schoppenverliezer van zuid in noord te
troeven.
Neem daarom de uitkomst met ♦A en speel ♠2. Zodra je weer aan slag
bent (het is zeker niet uitgesloten dat OW de bui zien hangen en zelf
harten spelen na hun schoppenslag) speel je schoppen vanuit de
zuidhand, getroefd in noord. Dan met ruiten naar zuids ♦H (daarom
namen we de uitkomst met noords ♦A) om ook zuids laatste
schoppenkaart te troeven.
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Voor de meer ervaren spelers
Biedvraag
West
1♦
2♣

Oost
1♠
??

Oosthand
♠HV87
♥82
♦ H B 10 4
♣HV7

Wat bied je met deze oosthand in je tweede beurt?
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Biedantwoord
West
1♦
2♣

Oost
1♠
2♥*!

Oosthand
♠HV87
♥82
♦ H B 10 4
♣HV7

Wat bied je met deze oosthand in je tweede beurt?
Deze biedsituatie bewijst de noodzaak van ‘Vierde kleur’ in je biedarsenaal.
Alerteerplichtig, omdat het niets zegt over je hartens en ook niets vraagt over
een hartendekking. De enige boodschap van de ‘Vierde kleur’ is: ‘Partner, we
hebben samen voldoende kracht voor de manche; ik heb alleen nog geen
ideale speelsoort gevonden. Vertel nog iets meer over jouw hand.’
Zonder Vierde kleur heb je een uitermate lastig biedprobleem. 3SA kán goed
zijn, maar ook verkeerd. En datzelfde geldt voor 5♦…
Uitkomstvraag
Na 1SA - 3SA heb jij de eer om te mogen uitkomen.
Voor welke uitkomst kies je?
♠H76
♥ A 10 9 6 5
♦98
♣765
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De beste uitkomstkaart
Na 1SA - 3SA mag jij uitkomen.
Voor welke uitkomst kies je?
♠B85
♥V73
♦A43
♣ B 10 8 4
Dummy west
♠A2
♥B82
♦H7652
♣V93
Jouw zuidhand
♠H76
♥ A 10 9 6 5
♦98
♣765

Leider oost
♠ V 10 9 4 3
♥H4
♦ V B 10
♣AH2

Geen onderzoek naar de hoge kleuren maakt de uitkomst in een hoge kleur al
aantrekkelijk. En met een 5-kaart harten staat dan helemaal vast dat harten
de uitkomstkleur moet zijn. Maar wélke hartenkaart?
Ook met de afspraak dat kleintje om terugkomst vraagt in die kleur, heeft
♥10, hoogste van binnenserie de voorkeur! Dit spel bewijst het voordeel
daarvan. ♥B maak je met deze start onschadelijk; wat de leider ook probeert.
De start van ♥5 geeft de leider twee hartenslagen. Partner moet dan ♥V
leggen; wordt gewonnen door oosts ♥H. En dummy’s ♥B is dan goed voor
een tweede hartenslag.

Lezers Mailen

Wie heeft gelijk?
Tegen een troefcontract komt mijn vrouw uit met de hoogste in de door
haar partner geboden ruitenkleur.
Zij had: ♦V742.
Volgens haar partner was het beter geweest om met de twee uit te
komen. Basale regel is toch:uitkomen met de hoogste in de kleur van
partner. Dus kwam ze uit met ♦V.
Wat is jouw mening?
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Antwoord
Gebruikelijk zijn de volgende uitkomstregels in partners geboden kleur:
Je hebt:
2-kaart
3-kaart of langer met
twee honneurs
3-kaart of langer met
aas
3-kaart of langer met
één of géén honneur
3-kaart of langer en
opvang verwacht bij
dummy*

Troefcontract

SA-contract
De hoogste

Het aas

De laagste
De laagste
De hoogste

De achterliggende gedachte om met een 3-kaart of langer met de laagste
kaart uit te komen, is voorkomen dat je een slag weggeeft in partners kleur.
♦ A B 10 5 2
Dummy
Leider oost
♦83
♦V76
♣AH2
♣543
♦H94
Leider oost speelt een schoppencontract; jij komt, tegen de standaardregel,
uit met ♦H.
Dan heeft de leider door deze uitkomst al een slag gewonnen. ♦V zal
dan immers een slag maken, waarop dummy’s ♣2 de deur uit kan: de
leider zal door de uitkomst geen klaverenverliezer afgeven. Dummy’s
♣2 kan weg op oosts ♦V. Als je na ♦H geen ruiten naspeelt, zal de
leider dat graag doen vanuit dummy.
Kies je voor de ♦4-uitkomst, voor partners ♦A, dan heeft♦V geen
promotiekans.
Elke regel kent - gelukkig - uitzonderingen .
* 3-kaart of langer en opvang verwacht bij dummy
West
1SA
4♠

Noord
1♦
pas
pas

Oost
doublet
2♠
pas

Zuid
pas
pas
pas

In dit biedverloop mag je door wests 1SA-bod opvang verwachten in partners
ruitenkleur. Dan kan het geen kwaad om ook met een 3-kaart in partners
kleur met je hoogste ruiten uit te komen. Daarmee leg je
hoogstwaarschijnlijk dummy’s ruitenplaatje meteen op het hakblok.
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AvG:
Maar om terug te komen op de opmerking van de inzender: ‘Basale regel is
toch: uitkomen met de hoogste in de kleur van partner.’ Deze opmerking is
dus in zijn algemeenheid niet juist. Waar heeft de inzender deze ‘basale regel’
gelezen? Wij horen dat graag.
Leuke spelregelvraag
West
Noord

Oost
2♥*

Zuid

Ik zat zuid.
*2♥ is geboden zonder Stopkaartje, terwijl deze oostspeler het
Stopkaartje wel altijd gebruikt.
West alerteert en legt op mijn verzoek uit: ‘Muiderberg’.
Pas op dit moment zegt oost dat hij geen 2♥ had willen bieden en daarom
zijn bod wil wijzigen.
Mag dat?
Antwoord Rob:
Slechts één persoon kan het correcte antwoord geven: de arbiter!
Als oost geen moment overwoog om 2♥ te bieden, mag oost dat corrigeren
zolang partner west daarna nog geen bieding deed. Het maakt niet uit of oost
achter zijn vergissing komt door partners uitleg, alert of zuids bieding en/of
vraag naar de uitleg.
De arbiter heeft de bijzondere psychologische taak om na te gaan of oost het
gelegde 2♥-bod geen moment kan hebben overwogen. Want alleen dán staat
vast dat het 2♥-bod onbedoeld op tafel is gelegd. Daarom zal de arbiter oost
uitnodigen voor een gesprek buiten gehoorsafstand van diens drie
tafelgenoten.
Stel dat de hand een 1♥-opening rechtvaardigt, dan heeft de arbiter een
makkie. Omdat deze speler volgens vriend en vijand consequent het
Stopkaartje gebruikt kan hij zonder enige twijfel wijziging in 1♥ toestaan.
Pikant detail: het is lastiger als dezelfde speler zijn 2♥-bod niet wil verlagen
naar 1♥, maar verhogen naar 3- of 4♥! In dat geval voegt het niet
neerleggen van het Stopkaartje immers niets toe over de werkelijke
bedoeling.
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Jacoby vanaf 6-kaart?
In training 548 wordt Jacoby gedaan met slechts 1 punt en ik krijg de
indruk, zoals daar gebeurt, dat dit met minstens een zeskaart moet.
Jacoby gaat toch met MINSTENS een 5 kaart vanaf 0 punten ? Die 6
kaart vind ik wat verwarrend, toch? Ik krijg vast wel antwoord en dat is
erg leuk. Zie steeds uit naar de trainingen die me beter doen bridgen.
De schakers waren vroeger wereldkampioen als ze ongeveer 40 waren.
Nu, met die computer zijn ze het op veel jongere leeftijd.
Wil (82).
AvG:
In nummer 548
Bieden na
Partner
punten.
1SA
2♠*

staat:
partners 1SA-opening
Wij Met minstens zes kaarten in een hoge kleur en 0-7
2♥* ♠ B 9 8 7 6 5
pas ♥ 2
♦765
♣543

Door bovenstaande mededeling wordt de indruk gewekt dat je Jacoby pas
doet vanaf een (hoge) 6-kaart. Deze indruk is onjuist. Reeds vanaf een
(hoge) 5-kaart pas je Jacoby transfers toe. Ik trek het boetekleed aan, want
ik had als corrector Rob hierop moeten wijzen. Natuurlijk, je hebt liever een
6-kaart, en nog liever een 7-kaart, maar ook met een 5-kaart doe je Jacoby,
al bestaat dan het gevaar dat de openaar in een 5-2 fit moet spelen.
Trouwens, als je achteraf een tekst nog eens doorleest, zie je soms
vermakelijke dingen. Zo lees ik dat de openaar na de Jacoby-transfer niet
mag denken. Zo tijdens de zaterdagochtendkoffie kan ik me voorstellen, dat
een denkverbod bij een oppervlakkige lezer van een denksportrubriek
hilarisch overkomt.
Tenslotte nog iets heel anders. Ken je de bridgeoefeningen van Mijn Internet
Club, gekoppeld aan de tv-lessen van Berry Westra? Daar kun je je via MAX
gratis voor aanmelden. Je kunt dan iedere dag 4-6 beslist aardige
oefenspellen doen. Heel geschikt voor ons, 82-jarigen, op regenachtige
dagen. Het is onvoorstelbaar, maar als je inlogt blijkt dat op vrijwel ieder
moment 50-100 bridgers met die oefenspellen bezig zijn. Zojuist zag ik dat er
86 bridgers zijn ingelogd. Dit is een geweldige stimulering voor beginnende
bridgers om dagelijks te gaan oefenen, en dus een stimulering voor de
bridgesport. Zeker de moeite waard om op die site eens een kijkje te nemen
en mee te doen. Je wordt dan ook vergeleken met andere spelers en krijgt
een percentage. En tevens goed commentaar over het spel van de ‘professor’.
Rob:

Boetekleed? Wat een onzin als je van de 68 fouten er 67 wél signaleert!
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