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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 626 
27 augustus 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 toch 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. 

 

Spiegeltest II 
 
Vorige maand ondergingen we de spiegelprimeur. In dit nummer pakken we 
Spiegeltest II. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
  

1. Beide partners geven geheel op eigen kracht de boodschap van de 
verschillende biedingen.  
 

2. Ze controleren het spiegelbeeld van hun antwoorden. 
 

3. In gezamenlijk overleg heffen ze de eventuele butsen op. 
 

4. Als geen antwoord wordt gevonden dat beide partners een goed gevoel geeft, 
kijken ze met extra aandacht naar onze uitleg. 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spiegeltest II 
Welke kracht, verdeling en/of boodschap verwacht je van partner zuid? 
 
1.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  1♠ ??       

 
 

2.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♠ ??       

 
 

3.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♦ ?? 
  
 
4.      West Noord Oost  Zuid 
 1♦  pas  1♥  Doublet ?? 
 
5.      West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1♠  doublet ??  

 
  

6.  West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  doublet ?? 
  
 
7. West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1SA  doublet ?? 
 
 
8. West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  2♥ ?? 
 
 
9. West  Noord Oost  Zuid 
     1♦  1♥ ?? 
 
 
10. West  Noord Oost  Zuid 
       1♥   

pas  2♥  pas  3♣ ?? 
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 Spiegeltest II, onze antwoorden 
 
1.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  1♠ ??       

 
Zuid belooft 0-8 punten met minstens een 4-kaart schoppen. Zie ook vraag 2. 
 

 
2.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♠ ??       

 
Zuid belooft 9-11 punten met minstens een 4-kaart schoppen. Met een 
minimale hand mág noord daarop passen. Met meer kracht biedt zuid de 
manche uit of biedt zuid de kleur van de tegenpartij (2♦). 
 

 
3.  West  Noord Oost  Zuid 
 1♦  doublet pas  2♦ ?? 
  

Zuid belooft minstens openingskracht; dit bod in de openingskleur van de 
tegenpartij is dan ook mancheforcing. 2♦ zegt niets over de ruitenkleur. 
Noord mag hier niet op passen, en gaat met Zuid uitzoeken wat de beste 
manche is. 

 
 
4.      West Noord Oost  Zuid 
 1♦  pas  1♥  Doublet ?? 

 
Zuid belooft géén kracht en wél een 2-kleurenspel in de ongeboden kleuren. 
Gevecht om de deelscore. 
 

 
5.      West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1♠  doublet ??  

 
Met voldoende hartensteun zal zuid de hartenkleur verhogen.  
Met 6-9 punten en opvang in schoppen biedt zuid 1SA.  
Met 6-9 punten zónder schoppenopvang zal zuid moeten passen.  
Zuids doublet is informatief met minstens 6 punten; rondeforcing dus. Een 
klassiek negatief doublet met lengte in klaveren én ruiten. 
  

 
6.  West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  doublet ?? 
  

Zuid belooft minstens 6 punten met minstens een 4-kaart harten!  
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7. West  Noord Oost  Zuid 
   1♥  1SA  doublet ?? 
 

Met een 1SA-volgbod van de tegenstanders gaan we heel anders om dan met 
een volgbod in een kleur. Oost belooft 15-17 punten met opvang in partners 
hartenkleur. Dat verkleint voor NZ de kans op een verantwoord 
manchecontract in hoge mate. Alle reden om heel anders om te gaan met het 
1SA-volgbod.  
 
Aanbevelingen:  
- geef met 9 punten of meer een strafdoublet! Met partner heb je dan de 

meeste poppen in handen, waarbij een manchecontract toch vrijwel is 
uitgesloten. Dan kan gedoubleerd tegenspelen (veel) lucratiever 
uitpakken.  

- spreek af dat 2 in een nieuwe kleur zwak is, met lengte in de geboden 
kleur! 

- Een doublet op een sans-atoutbod is altijd voor straf (onderstreping door 
Bep Vriend). 

 
Een groot verschil dus tussen een doublet op een volgbod in een kleur en een 
volgbod van 1SA! Extra belangrijk om de boodschap goed af te stemmen. En 
voor aanvang van elke zitting goed door te praten als je de oude afspraak nu 
aanpast! 

 
 
8. West  Noord Oost  Zuid 
   1♦  1♠  2♥ ?? 

 
Eveneens een belangrijke situatie om goed met elkaar af te stemmen. Al 
enkele decennia kennen we dankzij het succesvolle ‘Acol-koppel’ Cees Sint en 
Ton Schipperheyn twee betekenissen van een nieuwe kleur op 2-hoogte. 
De nieuwe kleur op 2-hoogte die ook zónder tussenbod alleen op 2-hoogte 
kan worden geboden. Zoals: 

West  Noord Oost 
1♦   1♠  2♣ 
 

En de nieuwe kleur op 2-hoogte, die zónder tussenbod op 1-hoogte geboden 
had kunnen worden: 

West  Noord Oost 
1♦   1♠  2♥ 

Als de kleur ook zonder tussenbod niet op 1-hoogte kon worden geboden, 
gold de bekende betekenis van minstens een 4-kaart in de geboden kleur met 
minstens 10 punten. Rondeforcing dus. 
 
Maar als de kleur zonder tussenbod op 1-hoogte kon worden geboden, werd 
de betekenis van het ‘gedwongen’ bod op 2-hoogte: minstens een 5-kaart in 
de geboden kleur en 8-11 punten. Niet forcing dus.  
 
Berry Westra adviseert om het onderscheid te laten vallen; in alle gevallen 
minstens een 4-kaart en minstens 10 punten. Omdat de regel van Cees en 
Ton ruim 20 jaar in veel situaties goed werkte, kan ik mij voorstellen dat de 



Bridge Service, Bridge Training 626, 27 augustus 2015, rob.stravers@upcmail.nl    5 
 

voorkeur van Berry niet meteen door alle bridgers wordt gevolgd. De enige 
reden waarom ik dit onderscheid op tafel leg is om in ieder geval binnen het 
partnerschap wel dezelfde grenzen toe te passen! 

 
 
9. West  Noord Oost  Zuid 
     1♦  1♥ ?? 
 

Lekker eenvoudig . Maar wel belangrijk als beide spelers dezelfde nuances 
hanteren én van elkaar verwachten. 
Het spiegelend antwoord moet dan ook zijn: 
7 - 15 en minstens een 5-kaart. Met 7 - 11 punten moeten er minstens zes 
punten zitten in de geboden kleur. Dus dan een ‘goede ‘ vijfkaart. 
Eenvoudiger gezegd: met 7 - 11 punten is de kans op tegenspelen groter: 
dan bied je alleen tussen als je hoopt dat áls je moet tegenspelen je partner 
in jouw kleur uitkomt. 

 
 
10. West  Noord Oost  Zuid 
       1♥   

pas  2♥  pas  3♣ ?? 
 

De hartenkleur is gevonden. Wat is dan het nut van 3♣? Daar is maar één 
reden voor te bedenken. Zuid heeft een tweede kleur en ziet manchekansen 
als je wat honneurkracht meeneemt in die kleur. 
 

 
 Noord 1  Noord 2   Zuid 
 ♠ 3 2   ♠ H B 2   ♠ 7 
 ♥ V B 4 3  ♥ V B 4 3   ♥ A 10 9 8 7 
 ♦ 10 7 6 4  ♦ V 4 3   ♦ A 2 
 ♣ H 10 2  ♣ 4 3 2   ♣ A V 7 6 5 
 

Met hand 1 heeft noord inderdaad aansluiting in de klaverenkleur. Ondanks 
het minimum van 6 punten mag Noord 1 de hartenmanche uitbieden. 
 
Hand 2 voegt niets toe aan de klaverenkleur; Noord 2 mag 3♥ bieden. 
Ondanks zijn maximumkracht van 9 punten. 
 
Wat je ook samen kunt afstemmen na 1♥ - 2♥ zijn de rebids 3♥ en 2SA: 

 
 1♥ 2♥   en   1♥ 2♥ 
 3♥      2SA 
 

3♥:  Zwak! Wil voorkomen dat de tegenstanders na een pas op 2♥ elkaar 
 nog vinden in een kleur. De 2♥-bieder moet dus passen op 3♥! 
 
2SA: Vraagt naar het maximum van 8-9 punten. In tegenstelling tot het  
 3♣-bod vraagt 2SA om algemene kracht en niet om steun in een 
 specifieke kleur.  
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We sluiten deze Training af met twee speelvraagstukjes. 
 
Spel 1 
 Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West   Oost 
    1♦ 

1SA   3♣ 
3♦   5♦ 
pas 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ 3 2 
♥ B 7 6 5 4 
♦ A 2 
♣ A 4 3 2 

 
Met welke uitkomstkaart open je de aanval? 
 
Ik geef een overpeinzing op het volgende blad! 

 
 
Spel 2 

♥ A B 9 3 2 

 
♥ H 6 5 4 

 
Je speelde in de eerste hartenslag ♥H voor. 

West speelde ♥7 bij en oost ♥10. 
 

De tweede hartenslag begin je met ♥4.  
West speelt ♥8 bij.  

 
Welke hartenkaart laat je dummy noord bijspelen? 
 
Ook van dit spel geef ik een overpeinzing. 
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Overpeinzingen 
 
Spel 1 
 Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West   Oost 
    1♦ 

1SA   3♣ 
3♦   5♦ 
pas 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ 3 2 
♥ B 7 6 5 4 
♦ A 2 
♣ A 4 3 2 

 
Met welke uitkomstkaart open je de aanval? 
 
Je mag ervan uitgaan dat jouw twee azen goed zijn voor twee slagen. En 
daarmee is jouw koek helemaal op. De downslag zal moeten komen van jouw 
partner. En de vraag is of je daarbij kunt helpen. Natuurlijk is het antwoord 
JA, anders had ik dit spel niet voorgelegd . Maar hoe? Laat mij slechts één 
vraagje stellen. Hoeveel klaverenkaarten mag je bij west verwachten? 

 
Spel 2 

♥ A B 9 3 2 

 
♥ H 6 5 4 

 
Je speelde in de eerste hartenslag ♥H voor. 

West speelde ♥7 bij en oost ♥10. 
 

De tweede hartenslag begin je met ♥4.  
West speelt ♥8 bij.  

 
Welke hartenkaart laat je dummy noord bijspelen? 
 
Een veel voorkomend dilemma. Als west twee hartens heeft moet oost nu ♥V-
sec hebben, en is het laten leggen van ♥A de juiste actie. 
Maar met de 3-kaart harten bij west wint het leggen van ♥B de hoofdprijs.  
 
Wat weten we over de kansen van verdelingen?  
Dat de kans op een 3-1-zitsel 50% is en de kans op 2-2 40%. Meer kans dus 
op een 3-1-verdeling. Daar hoort wel een ‘maar’ bij…  
Er zijn 8 specifieke 3-1-verdelingen mogelijk en zes specifieke 2-2-
verdelingen. 
Nadat west ♥8 heeft bijgespeeld, kan west precies de kaarten hebben die 8 
keer voorkomen van de 50% op een 3-1-verdeling, of de kaarten die 6 keer 
voorkomen van een 2-2-verdeling… 
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De aanpakken 
 
Spel 1 
 Onder passen van NZ bieden OW: 
 

West   Oost 
    1♦ 

1SA   3♣ 
3♦   5♦ 
pas 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ 3 2 
♥ B 7 6 5 4 
♦ A 2 
♣ A 4 3 2 

 
Met welke uitkomstkaart open je de aanval? 
 
Wests 1SA-bod ontkent een 4-kaart ruiten, harten én schoppen. Dus moet 
west minstens een 4-kaart klaveren hebben. Oosts 2e kleur is eveneens 
klaveren, dus heeft partner noord hoogstens één klaverenkaart. Omdat we 
partner graag laten troeven starten we met ♣A en klaveren na, getroefd door 
partner! En als partner toch twee klaverenkaarten heeft? Dan troeft hij beslist 
onze derde klaveren nadat we het ruitennaspel meteen hebben genomen met 
♦A! 
Inderdaad had je 5♦ om deze reden mogen doubleren. Bang voor een vlucht 
naar 6♣ hoef je niet echt te zijn; die doubleer je ook! 

 
Spel 2 

♥ A B 9 3 2 

 
♥ H 6 5 4 

 
Je speelde in de eerste hartenslag ♥H voor. 

West speelde ♥7 bij en oost ♥10. 
 

De tweede hartenslag begin je met ♥4.  
West speelt ♥8 bij.  

 
Welke hartenkaart laat je dummy noord bijspelen? 
 
Leg ♥A! 
1/6 kans van 40% is een fractie meer dan 1/8 kans van 50%! 
Maar toegegeven, het verschil tussen beide kansen ligt onder een half 
procent.  
Vandaar de veel gehanteerde regel: bij 9 kaarten met AH: slaan. 
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Lezers Mailen 
 
Zwijgverbod na overtreding? 

Soms wordt je geconfronteerd met van die verrassende voorvallen, van die 
eigenlijk simpele dingen en waar je in de spelregels niets over kunt vinden  
 
Voor het biedverloop zie onderstaand. Na het onvoldoende 3♥-bod van 
Noord, zegt West, dat dit onvoldoende is.  
Noord voelt zich tekort gedaan: West is niet aan de beurt en moet zijn mond 
houden. Mogelijk had Oost het onvoldoende bond niet gezien en zou hij er zo 
mee wegkomen.  
Tja, zit wat in. Ik heb het er op gehouden, dat we allemaal verantwoordelijk 
zijn voor de goede gang van zaken aan tafel en dat het aan Oost is om uit de 
mogelijkheden die de arbiter opsomt te kiezen. 
  
West  Noord Oost  Zuid 
  pas  1♠  pas 
3♠  3♥ 
 

 Rob: 
Ik leer graag bij. Daarom hoor ik graag van noord in welke spelregel 
staat dat alleen de speler die aan de beurt is een onvoldoende bod mag 
melden… 
 
Dit spel kwam begin 2015 voor; omdat ik nog geen reactie ontving van 
noord, ben ik er nu helemáál van overtuigd dat alle spelers het recht 
hebben het onvoldoende bod van noord onmiddellijk te melden.  
 
Mijn advies aan arbiters is om ‘nieuw’ klinkende regels voor 
kennisgeving aan te nemen en de brenger van dit nieuws te vragen 
naar de concrete publicatie. 
 

Openen met 5-6 punten, mag dat? 
Ik heb een vraag; op onze club zit een heer die opent (bij ons) steeds met 5 
a 6 punten, nu kwam hij op tafel en zagen wij het. 
Mag ik daar iets van zeggen? 
 
Rob: 

Openen met 5-6 punten is wel degelijk toegestaan. Als deze speler dat 
steeds doet, is dat een gewoonte waarmee zijn partner rekening zal 
gaan houden, dus… moet dat op de systeemkaart staan én worden 
gealerteerd. Zijn partner zal immers op zijn minst kunnen vermoeden 
dat de tegenstanders op meer kracht rekenen, en dát betekent dat de 
Hoofdregel van de Alerteerregeling in werking treedt… 
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Wat is nu eigenlijk een dekking in een kleur? 
Ik ben beginnend bridger. Kunt u eens op ‘n makkelijke manier uitleggen 
wat het betekent als je dekking hebt in ’n kleur? Misschien aan de hand 
van een voorbeeld. 
 

 Rob: 
Voor een net begonnen bridger een uiterst sterke vraag! En neem van 
mij aan dat het antwoord ook voor al-lang-geleden-begonnen-bridgers 
bijzonder nuttig kan zijn . Ook voor mij, omdat ik er goed over moet 
nadenken voordat ik wat schrijf! 
 
Onder een dekking verstaan we opvang in de geboden kleur van de 
tegenpartij.  

 
Als onze rechtertegenstander harten biedt, hebben wij een 
hartendekking als we iets in handen hebben als: 
 ♥ A B 6 
 ♥ H V 4 
 ♥ H B 7 
 
Je kunt níét van een hartendekking spreken met: 
 ♥ V B 
 ♥ B 4 3 
 
Maar ♥ V B 10 is wél een harde hartenopvang. De tegenspelers kunnen 
nooit meer dan twee hartenslagen maken zonder dat jij een 
hartengraantje meepikt. 
 
En als harten niet door jouw rechtertegenstander is geboden, maar door 
je linkertegenstander, dan blijft er van:  
    ♥ A V of ♥ H B 
heel weinig over als je rechtertegenstander moet uitkomen, dwars 
door jouw hartens heen. 
 
♥A is uiteraard een keiharde dekking, ongeacht waar de andere hartens 
zitten.  
 
Vooral in een SA-contract moet je je wel bedenken dat als de 
tegenstanders van elkaar weten dat harten hun kleur is, ze daarin 
zullen uitkomen. Met alleen ♥ A 4 3 kun je de hartenaanval wel 
opvangen, maar als je daarna niet al je geboden slagen bij elkaar harkt, 
gebeurt er waarschijnlijk iets heel vervelends zodra je tegenstanders 
weer aan slag komen. Ondanks de romantische uitstraling van deze 
warme kleur… 
 
Niet zelden bepaalt de tegenspeler die moet uitkomen of je een dekking 
hebt. Dat bewijst het volgende spel. 
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♠ A H 2 
♥ B 3 
♦ V B 9 8 7 6  
♣ 3 2 

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

 
In dit spel is 6SA of 6♦ dicht, mits… west moet uitkomen. 
De leider heeft 13 slagen voor het oprapen (drie in schoppen, vier in 
harten en zes in ruiten) als west niet begint met het maken van ♣A. 
 
6SA loopt heel anders af als oost moet uitkomen en voor klaveren kiest. 
En ook 6♦ gaat dan het schip in door het verliezen van twee 
klaverenslagen. 
 
Zuid kan daarom alleen spreken van een klaverendekking als zuid zelf 
de leider is! 
 

 
 


