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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 616, 11 juni 2015 
 
Redactie: 

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

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl         www.bridgevraagbaak.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers 
(voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En 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. 

 

4♥ 
Een beetje vreemde naam voor een Trainingsnummer. De spellen die ik bij 
elkaar harkte schreeuwen echter om die naam… 
 

Spel 1, Zuid gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♦  ♠ A 2 
pas  1♥  pas  2♣  ♥ V 2 
pas  3♥  pas  ??  ♦ A B 8 7 6 
        ♣ B 9 7 5     

 
 Welk biedkaartje pak je in zuids 3e biedbeurt? 
 
 Voor de minder ervaren bridgers geef ik een overpeinzing… 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♦  ♠ A 2 
pas  1♥  pas  2♣  ♥ V 2 
pas  3♥  pas  ??  ♦ A B 8 7 6 
        ♣ B 9 7 5     

 
 Welk biedkaartje pak je in zuids 3e biedbeurt? 
 

Noords 3♥ geeft vrij exact de kracht en lengte aan van noords hand. Je mag 
rekenen op 10-11 punten en een 6-kaart harten. We noemen dat een 
limietbod. Noord vraagt jou de manche uit te bieden als je meer hebt dan het 
openingsminimum.  
Ook als minder ervaren bridger weet je waarschijnlijk dat een 
‘openingsminimum’ niet alleen wordt bepaald door het aantal punten. Ook de 
verdeling, én de kleuren waarin je je plaatjes hebt, spelen daarbij een 
belangrijke rol.  
Met onze 2-kaart harten staat een hartencontract al vast nu we weten dat we 
bij partner noord op een 6-kaart harten mogen rekenen. 
En omdat we ♥V meenemen in partners kleur mogen we dat zien als een 
pluspunt. Een ander positief punt is ♠A2. Dat geeft een redelijke kans op een 
schoppenaftroever. En omdat een aas vaak aangenamer werkt dan iets als 
HBx, zou je alleen het aantal punten als minimaal kunnen lezen. 
 
Tot zover deze meditatie…  
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Spel 1  De kansrijkste bieding 
 

        Mogelijke noordhand 
♠ H 5 4 3 
♥ A H 9 8 7 6 
♦ 3 
♣ 8 6 

         
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♦  ♠ A 2 
pas  1♥  pas  2♣  ♥ V 2 
pas  3♥  pas  4♥!!  ♦ A B 8 7 6 
        ♣ B 9 7 5     

 
 Welk biedkaartje pak je in zuids 3e biedbeurt? 
 

Het plaatje in partners kleur, de aftroefwaarde van de korte schoppenkleur én 
de twee azen verheffen deze zuidhand voldoende boven de grens van het 
minimum voor een verantwoord 4♥-bod. 
 

 
Spel 2, Zuid gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1SA  ♠ A 3 2 
pas  2♣*  pas  2♥  ♥ 9 8 7 6 
pas  3♥  pas  ??  ♦ A H B 5 
        ♣ H 8 
 
*2♣: Stayman 
 
Bij dit spel geen overpeinzing… 
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Spel 2  De kansrijkste bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1SA  ♠ A 3 2 
pas  2♣*  pas  2♥  ♥ 9 8 7 6 
pas  3♥  pas  pas!!  ♦ A H B 5 
        ♣ H 8 
 
Je hebt nu echt het minimum van wat je met 1SA en je rebid van 2♥ 
vertelde. Voor je partner is het minimum niet genoeg voor 4♥, anders had hij 
dat nu wel uitgeboden. Met 17 punten had je 4♥ geboden. En met 16 punten? 
Dan zou je kunnen kijken naar de schoonheid van je punten. 
 

♠ A V 2  ♠ A V 2 
♥ 9 8 7 6  ♥ 9 8 7 6 
♦ H V B 10  ♦ A V 6 4 
♣ A 9   ♣ H B 

 
De punten van de linkerhand hebben meer slagkracht dan die van de 
rechterhand. Met de linkerhand bied je 4♥. En met de rechterhand? Er zijn 
spelers die met 16 punten hun tegenstanders tegen het licht houden…  
 

Spel 3, noord gever, NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  
      1SA 
pas  2♣*  2♦  2♥ 
pas  4♥  pas  pas 
pas 
 
*2♣ Stayman 
 
West komt uit met ♦B - je laat dummy duiken - oost wint met ♦H. 
Oost speelt dan ♣5. Hoe speel je verder? 
  
   ♠ 9 

♥ B 10 9 8 
♦ V 3 2 
♣ H V 10 9 2 
 
 
♠ H 3 2 
♥ A H 7 6  
♦ 5 4 
♣ A B 8 7 
  

 Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing.
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Spel 3  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid  
      1SA 
pas  2♣*  2♦  2♥ 
pas  4♥  pas  pas 
pas 
 
*2♣ Stayman 
 
West komt uit met ♦B - je laat dummy duiken - oost wint met ♦H. 
Oost speelt dan ♣5. Hoe speel je verder? 
  
   ♠ 9 

♥ B 10 9 8 
♦ V 3 2 
♣ H V 10 9 2 
 
 
♠ H 3 2 
♥ A H 7 6  
♦ 5 4 
♣ A B 8 7 

 
Natuurlijk telde je je mogelijke verliesslagen. Vanuit de zuidhand tel je er 
zes: drie in schoppen, één in harten - als ♥V mis zit - en twee in ruiten. 
 
We kunnen één schoppenverliezer in noord troeven; de tweede 
schoppenverliezer kunnen we opruimen op dummy’s vijfde klaveren. Er 
blijven dan drie verliesslagen over: één in schoppen en twee in ruiten. 
Dat betekent dat ♥V in ieder geval goed moet zitten om ons contract te 
kunnen maken, daar gaan we dan ook gewoon van uit! 
 
Buiten die ene schoppenslag en de twee ruitenslagen moet er geen extra 
verliezer bijkomen. 
 
We kijken daarom met extra argwaan naar wat zich voor onze neus afspeelt. 
Oost wint de slag met ♦H. Dat is vreemd, want hij had deze slag ook aan zijn 
maat kunnen laten. Waarom overnemen? En waarom daarna op de 
klaverentoer? Dreigt in de klaverenkleur dan een of ander gevaar? 
 
Zo ja, dan kunnen we maar één gevaar bedenken: namelijk, dat oost maar 
één klaverenkaart heeft en hoopt op een klaverenaftroever… 
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Spel 3  Kansrijkste afspel 
 

West  Noord Oost  Zuid  
      1SA 
pas  2♣*  2♦  2♥ 
pas  4♥  pas  pas 
pas        
 
West komt uit met ♦B - je laat dummy duiken - oost wint met ♦H. 
Oost speelt dan ♣5. Hoe speel je verder? 
  
   ♠ 9 

♥ B 10 9 8 
♦ V 3 2 
♣ H V 10 9 2 

♠ A 10 7 6 5    ♠ V B 8 4 
♥ 5 4      ♥ V 3 2 
♦ B 10 9     ♦ A H 8 7 6 
♣ 6 4 3     ♣ 5 

♠ H 3 2 
♥ A H 7 6  
♦ 5 4 
♣ A B 8 7 

 
Heel vervelend als oost maar één klaverenkaart heeft en west ♥V. Want als 
we de tweede slag winnen in dummy; ♥B voorspelen en - als oost laag 
bijspeelt - zelf ook duiken, gaan we min 2 als west wint met ♥V en klaveren 
terugspeelt. Toch is dat de kansrijkste speelwijze. Je maakt dan na ♣H: drie 
hartenslagen, vier klaverenslagen, is acht, en twee introevers: dummy een 
schoppenslag en de hand een ruitenslag.  
 
Natuurlijk kun je uit angst dat west aan slag komt ♥AH slaan. De kans dat 
dan ♥V valt is echter kleiner dan de kans op een geslaagde snit op ♥V. En je 
kunt je nu eenmaal geen hartenverliezer permitteren, omdat je dan beslist 
ook een ruiten- en schoppenslag verliest. Met de eerste slag mee: 4♥ -1! 
 

Spel 4 
Na 3♥ - 4♥, mag jij 4♥ spelen. 
 

♠ A V 4 3 2 
♥ H B 6 
♦ 3 2 
♣ A 3 2 
 
♠ 5 
♥ A V 10 9 8 7 2 
♦ 5 4    West opent de aanval met ♣V.  
♣ 6 5 4   Hoe probeer je je contract bij elkaar te rapen? 

 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 4  Overpeinzing 
 

Na 3♥ - 4♥, mag jij 4♥ spelen. 
 

♠ A V 4 3 2 
♥ H B 6 
♦ 3 2 
♣ A 3 2 
 
♠ 5 
♥ A V 10 9 8 7 2 
♦ 5 4 
♣ 6 5 4 

 
West opent de aanval met ♣V. Hoe probeer je je contract bij elkaar te rapen? 
 
Vanuit zuid tel je vier verliezers: twee in ruiten en twee in klaveren. De 
hartenkleur is dicht, en tegenover zuids ♠5 heb je dummy’s ♠A. 
 
Zoeken naar het voorkomen van vier verliezers is vaak een stuk lastiger. 
 
In dit spel lijkt alles af te hangen van een geslaagde schoppensnit. Je speelt 
♠5 voor; als west laag bijspeelt, laat je dummy ♠V leggen. Als die houdt kun 
je daarna op ♠A een klaveren- of ruitenverliezer opruimen: contract! 
 
Zonder enige informatie van OW is de kans op een geslaagde snit op ♠H 
50%. Op zich niet gek, maar die ruilen we wel graag in voor een speelwijze 
met een grotere maakkans.  
En die zal dan ook van de schoppenkleur moeten komen. In plaats van 
‘snijden’ kunnen we ook ‘vrijtroeven’. Wat is vrijtroeven? 
 
Voorbeeld van vrijtroeven. 
 ♠ A 3 2 
 ♥ - 
 ♦ A 7 6 5 4 3 2 
 ♣ A H V 
 
 ♠ 6 5 4 
 ♥ 3 2 
 ♦ 8 
 ♣ B 10 9 5 4 3 2 
  

Zuid speelt 7♣; west komt uit met ♠H. 
 
Zuid maakt zijn contract als volgt:  
♠A; ♦A; ♦2 getroefd met ♣B; ♣2 naar ♣A; ♦3 getroefd met ♣10; ♣3 
naar ♣H; ♦4 getroefd met ♣9; ♣4 naar ♣V; de overige ruitenkaarten 
zullen nu wel vrij zijn; daarop verdwijnen zuids harten- en 
schoppenverliezers. Merk op dat je moet oversteken in troef en niet met 
hartenaftroevers. Want dan hebben OW nog troeven als je dummy’s 
vrije ruitenkaarten wilt maken! 
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Spel 4  kansrijkste speelwijze 
 

Na 3♥ - 4♥, mag jij 4♥ spelen. 
 

♠ A V 4 3 2 
♥ H B 6 
♦ 3 2 
♣ A 3 2 

 ♠ 8 7 6    ♠ H B 10 9 
 ♥ 5 4 3    ♥ - 
 ♦ H B 9 7    ♦ A V 10 8 6 
 ♣ H V B    ♣ 10 9 8 7  

♠ 5 
♥ A V 10 9 8 7 2 
♦ 5 4 
♣ 6 5 4 

 
West opent de aanval met ♣V. Hoe probeer je je contract bij elkaar te rapen? 
 
Het dilemma is duidelijk: schoppensnit op ♠H óf de schoppenkleur 
vrijtroeven. 
De snit op ♠H heeft een slagingskans van 50%. Vrijtroeven van de 
schoppenkleur slaagt als de ontbrekende zeven schoppenkaarten 4-3 zitten. 
Dat is een grotere kans, namelijk 62%. Dus moet de voorkeur uitgaan naar 
vrijtroeven. En dat varkentje wassen we als volgt: 
 
Neem de uitkomst met ♣A. 
♠A; ♠2 getroefd; met harten naar dummy; ♠3 getroefd; met harten naar 
dummy; ♠4 getroefd. 
Je hebt nu viermaal schoppen gespeeld (♠A en drie schoppenaftroevers); ook 
speelde je twee maal troef. OW hebben nog één troefkaart.  
 
Die haal je weg door ♥2 naar dummy’s ♥6 te spelen… dat kan inderdaad 
alleen als je de twee schoppenkaarten met hogere troeven arresteerde dan 
♥2!!! Om drie keer naar noord te kunnen oversteken moet je ♥2 koesteren! 
En na die derde oversteek ruim je op dummy’s vijfde (vrije) schoppenkaart 
een verliezer op. Je mag kiezen: een klavertje of ruitentje. Je contract is 
binnen! 
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Spel 5 
West  Noord Oost  Zuid 
3♦  doublet pas  4♥ 
pas  pas  pas 
 
  ♠ H V 3 2 
  ♥ H V 3 2 
  ♦ 3 2 
  ♣ V 3 2 
 
  ♠ B 
  ♥ A 7 6 5 
  ♦ 4 
  ♣ A H 7 6 5 4 3 
 
Misschien lijkt zuids 4♥-bod wat vreemd, met zijn mooie 7-kaart klaveren. 
Toch is 4♥ de beste actie. Want partner noord moet met zijn doublet alle 
kleuren van jou kunnen verdragen. Ja, en met een hartenfit zal de 
klaverenkleur toch wel heel veel slagen meenemen. 
 
West begint de aanval met ♦A en ♦H.  
Jij troeft ♦H af, slaat ♥A en speelt dan ♥5 voor, waarop west niet bekent! 
Oost begon dus met ♥B10xx in handen. 
 
Hoe probeer je jouw contract veilig te stellen? 

 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 5  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
3♦  doublet pas  4♥ 
pas  pas  pas 
 
  ♠ H V 3 2 
  ♥ H V 3 2 
  ♦ 3 2 
  ♣ V 3 2 
 
  ♠ B 
  ♥ A 7 6 5 
  ♦ 4 
  ♣ A H 7 6 5 4 3 
 
West begint de aanval met ♦A en ♦H.  
 
Jij troeft ♦H af, slaat ♥A en speelt dan ♥5 voor, waarop west niet bekent!  
 
Aanvankelijk leek dit contract een eitje; tot… west niet bekende en duidelijk is 
dat je niet kunt voorkomen dat oost een troefslag zal maken. 

 ♠ H V 3 2 
  ♥ H V 3 2 
  ♦ 3 2 
  ♣ V 3 2 
♥ 4    ♥ B 10 9 8     
  ♠ B 
  ♥ A 7 6 5 
  ♦ 4 
  ♣ A H 7 6 5 4 3 
 
Hoe probeer je jouw contract veilig te stellen? 
 
Alle troeven ophalen is geen optie; dan maakt oost de vierde troefslag 
waarna hij graag een serie ruitenslagen zal souperen. 
 
Als je om die reden oost een troefkaart laten houden, en de klaverenkleur 
afdraait, mag je niet uitsluiten dat oost pas de derde klaverenslag zal 
troeven, hopend dat jij in je hand geen entree hebt voor je overige 
klaverenkaarten…  
De tweede ruitenslag troefde je al af met een zuidelijke hartenkaart. 
 
Je moet de troefkleur dus zo behandelen dat jij de controle in troef houdt en 
daardoor al je klaverenkaarten kunt incasseren. 
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Spel 5  Aanpak 
 

West  Noord Oost  Zuid 
3♦  doublet pas  4♥ 
pas  pas  pas 
 

 ♠ H V 3 2 
  ♥ H V 3 2 
  ♦ 3 2 
  ♣ V 3 2 
♥ 4    ♥ B 10 9 8     
  ♠ B 
  ♥ A 7 6 5 
  ♦ 4 
  ♣ A H 7 6 5 4 3 
 
 
West begint de aanval met ♦A en ♦H.  
 
Jij troeft ♦H af, slaat ♥A en speelt dan ♥5 voor, waarop west niet bekent!  
 
Hoe ga je om met deze tegenslag? 
 
Laat dummy duiken! Gun oost nu al zijn hartenslag! 
 
De situatie is dan: 
 

 ♠ H V 3 2 
  ♥ H V 
  ♦  
  ♣ V 3 2 
 
♥ 4    ♥ B 10     
 
  ♠ B 
  ♥ 7  
  ♦  
  ♣ A H 7 6 5 4 3 
 
Oost is nu aan slag, omdat jij oost de tweede hartenslag gunde. 
 
En wat oost ook naspeelt, jij hebt nu de volledige controle!  
- ruiten: troef je in zuid; ♣3 naar ♣V; ♥H en ♥V en daarna de hele 

klaverenoptocht. Je maakt dan zelfs 4♥+1, omdat jouw ♠B 
verdwijnt op dummy’s tweede hartenslag! 

- harten: zelfde verhaal: je maakt ♥HV en alle klaveren. 
- klaveren: laat je doorlopen naar ♣V; ♥HV en de overige klaveren. 
- schoppen: alleen dan kunnen OW ♠A oppakken; de volgende slag is voor 
 jou, met hetzelfde harten- en klaverenvervolg. 
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Lezers Mailen 
 
Iets teruggeven van wat je nooit kreeg? 

Verzaking 
Leider oost speelt een SA-contract, is aan slag en 
heeft alleen nog in handen: 
♠ A H V 

 
Tegenspeler zuid heeft in handen: 

♠ 4 3 
♣ 2 

 
Oost heeft een hekel aan claimen en speelt ♠A, waarop zuid ♣2 bijspeelt. 
Oost vervolgt met ♠H en zuid speelt ♠3 bij. 
 
Oost constateert een verzaking in de 10de slag, en nodigt de arbiter uit. 
De arbiter stelt een voldongen verzaking vast en besluit dat zuid een slag 
moet afstaan. 
 
Vragen: 

1. Is de beslissing van de arbiter juist? 
2. Is de leider, na het vaststellen van de verzaking, verplicht deze 

onregelmatigheid bij de arbiter te melden? 
3. Als de leider op het standpunt staat dat hij van deze verzaking geen 

enkel nadeel heeft gehad en er ook geen voordeel van wil hebben, kan 
hij dan volgens de spelregels deze zaak zonder arbitrage afdoen? 

4. Als dit niet mag, rest hem dan als enig middel: net doen alsof hij de 
verzaking niet gezien heeft? 

 
 Rob: 

Antwoord 1 
Als de arbiter zuid een slag laat afstaan, heeft hij/zij recht op 
volledige teruggave van zijn schoolgeld! Zuid maakt van deze 
laatste drie slagen geen enkele slag. En een slag die is gemaakt 
vóór een verzaking kan nooit worden teruggegeven! Dat zou 
ook tot vreemde uitslagen kunnen leiden. Stel dat NZ nog geen 
slag hebben gemaakt, dan maken ze in dit spel beslist geen 
enkele slag. Dan zouden OW 3SA + 5 mogen noteren (veertien 
slagen)! 

 
De verzakende partij kan alleen in aanmerking komen voor 
het overdragen van een slag of slagen als de slag waarin is 
verzaakt, of een later slag, is gewonnen door de verzakende 
partij. 
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 Antwoord 2 
Formeel moet (haast) elke onregelmatigheid worden gemeld bij 
de arbiter. Maar als een speler om wat voor reden ook een 
overtreding van een tegenspeler niet wil melden, riskeert hij 
daarmee geen straf…  

 
In deze zaak zou de leider op de verzaking van zuid kunnen 
reageren met iets als: ‘Je verzaaktiming is perfect, ik win 
namelijk vanaf jouw verzaking alle slagen; dat kost je dus 
niets!’ 

 
Antwoord 3 

Nergens in de spelregels staat dat je verplicht bent een verzaking 
te zien. En ik geef niet graag de kost aan de spelers die een 
verzaking ook echt niet zien… 

 
Antwoord 4 

Is reeds met antwoord 3 beantwoord  
 

    Gelift door partner? 
West gever / OW kwetsbaar 
 
  (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 
1♥  2♦  3♥  4♦ 
4♥  5♦* 
 
Mijn noordhand:   Partners zuidhand: 
 ♠ H 4 3    ♠ 8 7 
 ♥ 3     ♥ A H 9 7 
 ♦ A V 10 9 8   ♦ 6 5 4 3 
 ♣ B 8 4 2    ♣ 7 6 5 
 
*5♦: Ik denk: tegenpartij zit riant in z'n harten, wij niet-kwetsbaar, ik 
neem uit met 5♦. Dat gaat gedoubleerd -3. 
  
Verwijt partner: je had nooit naar 5♦ mogen gaan, want ik wilde ze 
'liften naar 4♥'. 
 
Ik vind dat partner 3♥ had moeten doubleren gezien zijn vierkaart -met 
nota bene hierbij ♥AH97 tegen. 
  
Blijkt dat tegenpartij 3♥ niet gemaakt heeft bij de andere spelers! 
  
Uw wijze raad volgaarne, waarvoor mijn hartelijke dank op voorhand. 
 

  Rob: 
Ik vind jouw actie begrijpelijk. Dat jouw partner hoopte op 4♥, om dat 
van feestpapier te voorzien, vind ik eveneens een gedachte waarvoor ik 
begrip kan opbrengen. 
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Mijn vraag aan jouw partner luidt: ‘Hoe kon jij weten dat hij aan het 
liften was?’ Als zijn 4♦-bod ♥AH-vierde in de kleur van de tegenpartij 
belooft, heeft je partner namelijk ongelijk!  
 
Dan nog even jouw 5♦-bod. Dat de hartens voor de tegenstanders riant 
zitten, is een gedachte die je kunt hebben met twee of drie hartens 
tegen. Uitgaand van minstens acht hartens bij OW kun je met één 
hartenkaart in handen niet uitsluiten dat partner vier hartens tegen 
heeft. Dat kan verre van riant uitpakken. Ook heb je je hand met je 
volgbod al redelijk duidelijk overgebracht. Dat kunnen redenen zijn om 
het wel of niet uitnemen over te laten aan partner. De derde reden, de 
gunstige kwetsbaarheid voor een uitneembod, is informatie die je 
partner ook heeft.  
 

Montreal Relay 
Na een 1♣-opening (5krt hoog) antwoorden wij 1♦ zonder hoge vijfkaart 
(Montreal). Meestal pakt dat wel goed uit. 
 
Mijn vraag: 
Na het rebid van 1♥ heeft de antwoordende hand een vierkaart schoppen 
(niet in harten).  
De openaar ontkent geen vierkaart in schoppen met zijn 1♥-rebid.  
Heb jij een suggestie om het bieden zo te laten verlopen, dat de openaar het 
contract kan spelen (ook als beide spelers een vierkaart schoppen hebben)? 
 
Ik hoor graag je inventieve reactie(s). 
 

 Rob: 
Ik heb geen enkele ervaring met Montreal Relay. Daarom geef ik het 
woord graag aan Anton Maas. 

 
 Anton: 

Om met een (ongevraagde) mening te beginnen. Ik ben niet 
gecharmeerd van de Montreal Relay. Het voordeel zou moeten zijn dat 
partner al op een 3-kaart kan steunen hetgeen, vooral als de 
tegenpartij tussenbiedt, prettig kan zijn. Door het spelen van het 
supportdoublet is dit voordeel vrijwel/grotendeels verdwenen.  
En dat partner na 1♣-1♥ al met een 3-kaart steunt, hoeft niet altijd een 
voordeel te zijn. Heeft de antwoordende hand een lichte invite dan weet 
hij, als je standaard speelt, dat partner een 4-kaart fit heeft of een 3-
kaart maar dan wel een hand die geschikt is voor een troefspel, 
bijvoorbeeld een ♠-♥♥♥-♦♦♦♦-♣♣♣♣♣-verdeling. 
Doe je een lichte invite, eindig je in 3♥, en partner legt een 3-kaart met 
12 punten en een evenwichtige hand neer, dan ben je niet blij. 
 
Nadelen zijn er ook als de tegenpartij hoog tussenbiedt. Volgt de vierde 
man na 1♣-pas-1♦ met 3♣/♦ dan zit je een stuk moeilijker, zeker met 
inviterende handen, omdat je nog moet beginnen een al dan niet fit op 
te sporen. 
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Het biedprobleem dat jij schetst is bij mijn weten niet idealiter op te 
lossen. Als de antwoordende hand mancheforcing is, is het met een 
Checkback biedverloop na 1SA wel op te lossen. Maar als de 
antwoordende hand gelimiteerd is ligt dat moeilijker. 
 
Voorbeeld 

West   Oost 
♠ A V x x  ♠ H x x x 
♥ A x x x  ♥ H x 
♦ x x   ♦ A x x x 
♣ H x x  ♣ x x 
 
1♣   1♦ 
1♥   Wat bied je nu als oost? 

 
Mij lijkt 1SA. Daar blijft het dan bij. 1SA maak je, maar een 
schoppencontract is, zeker in paren, veel beter. Herbied je als 
oost 2SA ipv 1SA dan ben je misschien al down.  

 
Nog erger als je de handen iets wijzigt. 
 West   Oost 
 ♠ A V x x  ♠ H x x x 
 ♥ A x x x  ♥ H x 
 ♦ x   ♦ A x x x 
 ♣ H V x x  ♣ x x x  
 

Nu is in 1SA eindigen vrij dramatisch. 
 
Je kunt het proberen op te lossen door 1♠ als vierde kleur te spelen. 
Maar dan moet west met een SA-hand met een 4-kaart schoppen dan 
niet SA herbieden maar 2♠. Dat heeft ook nadelen met sommige 
limiethanden. 
De beste oplossing om de schoppenfit te vinden en niet te hoog te 
komen, lijkt mij na 1♣ 1♦ 
    1♥ ?  
1♠ te spelen als een 4-kaart schoppen en rondeforcing en 2♠ als vierde 
kleur. Dat heeft ook nadelen want na 1♠ vierde kleur kan de openende 
hand zijn kaart beter omschrijven onder het niveau van 3SA dan na 
2♠.   
De echte oplossing? Geen Montreal Relay spelen. 
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Bruine Sticker gewenst op StepBridge? 
Volgens de Stepregels (Bridgen op internet) is het toegestaan om aan de 
Steptafels gebruik te maken van BSC (Bruine Sticker Conventie). 
Hoe denk jij daar over? 
 
Rob: 

Daar heb ik geen enkel probleem mee! 
 
Omdat spelers die daar wel een probleem mee hebben dat met elkaar 
kunnen afspreken.  
 
Ik vind het dus goed dat StepBridge maximale ruimte geeft. Het is aan 
de spelers om daar goed mee om te gaan, zoals het afspreken van 
grenzen. 

 
 
 


