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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. 

 

Tegenspel is romantiek! 
 
Tegenspelen is vaak lastiger dan uitspelen. Voor de leider is elk misverstand tussen 
beide handen uitgesloten. Maar in het tegenspel is het heel goed mogelijk dat de 
ene hand iets doet waar de andere hand helemaal niet op zit te wachten. Of dat 
juist een actie wordt nagelaten waar de andere hand naar smacht. 
 
Het tegenspel wordt een stuk gemakkelijker als we de boodschappen van het 
bieden en het bijspelen proberen te lezen. Schat in hoeveel kracht partner 
kan/moet hebben én let op partners eventuele signalen. 
 
Samen succesvol tegenspelen maakt bridge tot de meest romantische denksport. 
Want juist als het volledig misgaat, heb je alle ruimte om je onvoorwaardelijke 
liefde te bewijzen met iets als: En toch houd ik van je! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1, Zuid gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♠ 
2♥  pas  2♠*  pas 
4♥  pas  pas  pas 

 
 *2♠: gealerteerd; de uitleg: stelt harten vast met 10/11 punten. 
 

Partner noord 
   
Leider west   Dummy oost 
     ♠ V 7 6 
     ♥ A 4 3 
     ♦ 9 8 7 5 
      ♣ H V 10 
  Jouw zuidhand 
  ♠ A H 9 3 2 

♥ 8 7 6 
♦ - 
♣ A 9 7 6 5 
 

Partner noord komt uit met ♠10. Jij wint de slag met ♠H (leider west speelt 
♠4 bij). Op jouw ♠A verschijnt bij de leider ♠B en bij partner ♠8. 
 
De afspraak is dat jouw partner met een 2-kaart in jouw kleur uitkomt met 
zijn hoogste. Met welke kaart zet je de derde slag in? 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♠ 
2♥  pas  2♠*  pas 
4♥  pas  pas  pas 

 
 *2♠: gealerteerd; de uitleg: stelt harten vast met 10/11 punten. 
 

Partner noord 
   
Leider west   Dummy oost 
     ♠ V 7 6 
     ♥ A 4 3 
     ♦ 9 8 7 5 
      ♣ H V 10 
  Jouw zuidhand 
  ♠ A H 9 3 2 

♥ 8 7 6 
♦ - 
♣ A 9 7 6 5 
 

Partner noord komt uit met ♠10. Jij wint de slag met ♠H (leider west speelt 
♠4 bij). Op jouw ♠A verschijnt bij de leider ♠B en bij partner ♠8. 
 
De afspraak is dat jouw partner met een 2-kaart in jouw kleur uitkomt met 
zijn hoogste. Met welke kaart zet je de derde slag in? 
 
Door ♠B van de leider in de tweede schoppenslag zóú je kunnen denken dat 
de leider geen schoppens meer heeft. Als je dan schoppen doorspeelt, zal 
dummy’s ♠V die slag winnen en kan de leider een ‘vuiltje’ opruimen.  
 
Maar… moeten we de leider geloven? Als onze partner met zijn twee 
gespeelde schoppenkaarten (hoog-laag) een 2-kaart schoppen belooft, 
vertrouwen we toch liever onze partner! Een slimme leider die de aftroefbui al 
ziet hangen, zal graag een rookgordijn opwerpen door van ♠B54 de boer bij 
te spelen. 
 
En als we schoppen doorspelen en partner troeft, willen we graag dat hij 
ruiten terugspeelt. Geobsedeerd naar het raam kijken, is een vorm van vals 
spel.  
 
Maar gelukkig zijn er ook legale middelen waarmee we onze ruitenwens 
kunnen melden. Dat kan met een zogenaamd Lavintalsignaal.  
Als we weten dat onze partner aan slag komt, vragen we met een nodeloos 
hoge kaart onze partner de hoogste van de twee overige bijkleuren terug te 
spelen, en met onze laagste kaart de laagste van de twee overige 
bijkleuren… 
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Spel 1  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♠ 
2♥  pas  2♠*  pas 
4♥  pas  pas  pas 

 
 *2♠: gealerteerd; de uitleg: stelt harten vast met 10/11 punten. 
 

Partner noord 
  ♠ 10 8 

♥ 10 2 
♦ 10 6 4 3 2 
♣ 8 4 3 2 

Leider west   Dummy oost 
♠ B 5 4    ♠ V 7 6 
♥ H V B 9 5   ♥ A 4 3 
♦ A H V B    ♦ 9 8 7 5 
♣ B      ♣ H V 10 
  Jouw zuidhand 
  ♠ A H 9 3 2 

♥ 8 7 6 
♦ - 
♣ A 9 7 6 5 

 
Partner noord komt uit met ♠10. Jij wint de slag met ♠H (leider west speelt 
♠4 bij). Op jouw ♠A verschijnt bij de leider ♠B en bij partner ♠8. 
 
De afspraak is dat jouw partner met een 2-kaart in jouw kleur uitkomt met 
zijn hoogste. Met welke kaart zet je de derde slag in? 
 
Je speelt dus gewoon schoppen door. En dat doen we met onze hoogste 
schoppenkaart (♠9: dat vraagt om terugspelen in de hoogste van de twee 
bijkleuren). Dan weet partner dat we na partners aftroever een ruitenswitch 
willen, zodat wij ons aftroefgraantje ook kunnen meepikken! 
 
Partner zal troeven en wij de volgende slag ook, waardoor het contract 
kansloos met -2 naar de ‘filistos’ gaat! 
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Spel 2 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♠ 
1SA  pas  2SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
Tegen wests 3SA start partner met ♥2. 
 
Leider west   Dummy oost 

♠ 9 7 5 
♥ B 6 3 
♦ H B 7 2 
♣ H B 3 

 
Jouw zuidhand 
♠ A V 10 8 6 
♥ H 9 4 
♦ A 10 4 
♣ 7 6 
 

De leider laat dummy ♥3 leggen. Welke hartenkaart speel jij? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 2  Overpeinzing 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♠ 
1SA  pas  2SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
Tegen wests 3SA start partner met ♥2. 
 
Leider west   Dummy oost 

♠ 9 7 5 
♥ B 6 3 
♦ H B 7 2 
♣ H B 3 

 
Jouw zuidhand 
♠ A V 10 8 6 
♥ H 9 4 
♦ A 10 4 
♣ 7 6 
 

De leider laat dummy ♥3 leggen. Welke hartenkaart speel jij? 
 
Ben je verbaasd dat partner niet uitkomt in jouw kleur? Voorkom dat je al je 
energie verspilt aan de wijze waarop je na de dertiende slag jouw verbazing 
onder woorden brengt. 
 
Rekende je al uit hoeveel punten partner kan hebben? 
 
Leider west heeft er 15-17. Dummy 9 en jij 13. Dat is samen minstens 37.  
Partner kan dus maximaal 3 punten hebben, en beslist géén ♥A.  
 
Wel mogen we rekenen op een 5-kaart harten en waarschijnlijk slechts één 
schoppenkaart. Met ♠H of ♠B was partner - alleen al uit lijfsbehoud - beslist 
in onze kleur uitgekomen. ♠H en ♠B zullen dus bij leider west logeren.  
 
Terug naar de vraag: welke hartenkaart moeten we leggen: ♥9 of ♥H? 
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Spel 2  De juiste hartenkaart 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

      1♠ 
1SA  pas  2SA  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
Tegen wests 3SA start partner met ♥2. 
 
  Partner noord 

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

Leider west   Dummy oost 
♠ H B 3 2    ♠ 9 7 5 
♥ A 5     ♥ B 6 3 
♦ V 9 6 5    ♦ H B 7 2 
♣ A V 10     ♣ H B 3 

Jouw zuidhand 
♠ A V 10 8 6 
♥ H 9 4 
♦ A 10 3 
♣ 7 6 
 

De leider laat dummy ♥3 leggen. Welke hartenkaart speel jij? 
 
Slechts één kaart kan goed zijn: ♥9! En zodra je aan slag komt, speel je ♥H 
en ♥4 na, waarna partner de rest verzorgt. 
Merk op dat je de leider een extra opvang in harten schenkt als je in plaats 
van ♥9 blindelings de regel ‘derde man doet wat-ie kan’ volgt en ♥H legt… 
 

Spel 3 
West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
Leider west    Dummy oost 

    ♠ V 
♥ V 8 4 
♦ H B 10 8 6 4 
♣ H 6 4 

Jouw zuidhand 
  ♠ 10 8 6 

♥ 10 6 
♦ V 5 3  Partner noord komt uit met ♠2; 
♣ A V 8 5 3  dummy’s ♠V wint de slag.  

 
Leider speelt dan ♥4 naar ♥A in de hand en begint slag drie met ♦2 naar 
dummy’s ♦10. Hoe probeer je de leider down te spelen?
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Spel 3  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
Leider west    Dummy oost 
      ♠ V 

♥ V 8 4 
♦ H B 10 8 6 4 
♣ H 6 4 

Jouw zuidhand 
  ♠ 10 8 6 

♥ 10 6 
♦ V 5 3   
♣ A V 8 5 3   

 
Partner noord komt uit met ♠2; dummy’s ♠V wint de slag. 
Leider west speelt dan ♥4 naar ♥A in de hand en begint slag drie met ♦2 naar 
dummy’s ♦10.  
 
Hoe probeer je de leider down te spelen? 

  
Allereerst moet je je proberen voor te stellen waar ♦A zit: bij de leider of bij 
onze partner. Dat kun je vaak opmaken uit de wijze waarop de leider met een 
kleur omgaat. Ligt het voor de hand dat de leider met ♦A in handen begint 
met de snit op ♦V, óf zou hij dan liever beginnen met het slaan van ♦A. Ik 
heb geen antwoord op deze vraag; ik peins alleen maar.  
 
Niet minder belangrijk is de vraag in welke kleur we de leider onderuit zouden 
kunnen halen en wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. 
 
Inderdaad, het is aan jou om de twee antwoorden te bedenken…  Als je die 
goed hebt, ontstaat het succesvolle tegenspel vanzelf… 
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Spel 3  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
   Partner noord 

 
♦ A 9 

   ♣ 7 2 
Leider west    Dummy oost 
      ♠ V 

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

Jouw zuidhand 
  ♠ 10 8 6 

♥ 10 6 
♦ V 5 3   
♣ A V 8 5 3   

 
Partner noord komt uit met ♠2; dummy’s ♠V wint de slag. 
Leider west speelt dan ♥4 naar ♥A in de hand en begint slag drie met ♦2 naar 
dummy’s ♦10. 
 
Hoe probeer je de leider down te spelen? 
 
Val na ♦V onmiddellijk de klaverenkleur aan met ♣3. Zodat partner later in 
het spel - na ♦A - het downspelen kan inzetten met zijn laatste klaveren naar 
jouw ♣AV en overige klaveren! 
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Spel 4 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♥  pas  2♥  pas 
4♥  pas  pas  pas 
 

 Leider west    Dummy oost 
      ♠ V B 10 4 3 
      ♥ H 8 7 
      ♦ 3 2 
      ♣ H 10 9 

Jouw zuidhand 
♠ 8 7 6 5 
♥ A 3 2 
♦ H B 9 7 
♣ A B 

 
Partner noord komt uit met ♠9. Leider west laat dummy ♠3 bijspelen en wint 
de slag met ♠A. 
De leider speelt dan ♥4 uit de hand naar dummy’s ♥H. Wat doe jij? 
 

a. Ik duik de eerste hartenslag. 
b. Ik leg meteen ♥A en vervolg met harten. 
c. Ik leg meteen ♥A en vervolg met schoppen. 
d. Ik leg meteen ♥A en vervolg met ♦H. 
e. Ik leg meteen ♥A en vervolg met ♦7. 

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

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♥  pas  2♥  pas 
4♥  pas  pas  pas 
 

 Leider west    Dummy oost 
      ♠ V B 10 4 3 
      ♥ H 8 7 
      ♦ 3 2 
      ♣ H 10 9 

Jouw zuidhand 
♠ 8 7 6 5 
♥ A 3 2 
♦ H B 9 7 
♣ A B 

 
Partner noord komt uit met ♠9. Leider west laat dummy ♠3 bijspelen en wint 
de slag met ♠A. 
De leider speelt dan ♥4 uit de hand naar dummy’s ♥H. Wat doe jij? 
 

a. Ik duik de eerste hartenslag. 
b. Ik leg meteen ♥A en vervolg met harten. 
c. Ik leg meteen ♥A en vervolg met schoppen. 
d. Ik leg meteen ♥A en vervolg met ♦H. 
e. Ik leg meteen ♥A en vervolg met ♦7. 

 
Jij opende met jouw zuidhand 1♦. Dan ligt het toch voor de hand dat partner 
noord uitkomt in jouw kleur. Kiest hij voor een uitkomst in een andere kleur, 
dan zou hij daar - alleen al uit lijfsbehoud - een zeer goede reden voor 
moeten hebben. Door jouw eindeloze vertrouwen in partners inzicht en 
techniek neem je blindelings aan dat zijn schoppenuitkomst meer kans geeft 
op succesvol tegenspel dan een uitkomst in jouw ruitenkleur.
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Spel 4  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
1♥  pas  2♥  pas 
4♥  pas  pas  pas 
 
   ♠ 9 

♥ 9 6 
♦ V 10 8 6 
♣ 7 6 5 4 3 2 

Leider west    Dummy oost 
♠ A H 2      ♠ V B 10 4 3 
♥ V B 10 5 4    ♥ H 8 7 
♦ A 5 4     ♦ 3 2 
♣ V 8      ♣ H 10 9 

Jouw zuidhand 
♠ 8 7 6 5 
♥ A 3 2 
♦ H B 9 7 
♣ A B 

 
Partner noord komt uit met ♠9. Leider west laat dummy ♠3 bijspelen en wint 
de slag met ♠A. 
De leider speelt dan ♥4 uit de hand naar dummy’s ♥H. Wat doe jij? 

a. Ik duik de eerste hartenslag. 
b. Ik leg meteen ♥A en vervolg met harten. 
c. Ik leg meteen ♥A en vervolg met schoppen. 
d. Ik leg meteen ♥A en vervolg met ♦H. 
e. Ik leg meteen ♥A en vervolg met ♦7. 

 
Leg de tweede slag meteen ♥A en speel schoppen! De enige reden voor een 
schoppenuitkomst moet een schoppensingleton zijn. Partner troeft; speelt dán 
ruiten na, waardoor je - na ♣A - in ruiten de downslag opraapt. 

 

Lezers Mailen 
1SA-rebid, 13-14 óf 18-19? 

Ik heb even een vraagje over spel 2 van de vorige Bridge Training. 
 
Jullie stellen 1SA rebid belooft 18/19 pntn. 
 
Ik heb geleerd(Cees Sint/Ton Schipperheyn - Acol geheugensteun): 
1 SA rebid belooft een opening 13/14 punten, met sprong belooft 2SA 18 
punten. 
 
Wat is juist? 
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 Rob: 

We hebben allebei gelijk, Roland! 
 
Jij hebt gelijk als jouw partner na jouw 1-opening in een kleur zijn 
eigen kleur op 1-hoogte bood, waardoor je weet dat partner minstens 
zes punten meeneemt. 
 
En ík heb gelijk als partner op mijn 1-opening paste. Dan zou het 
namelijk zéér gevaarlijk zijn om met slechts 13-14 punten 1SA te 
bieden in je tweede beurt… 

 
Is Butler echt beter dan Percentages? 

Ik hoor en lees regelmatig dat de Butlerberekening veel mooier en zelfs 
eerlijker zou zijn dan de gebruikelijke parenuitslag in Percentages. Ook op 
onze club is daar regelmatig discussie over. Vind jij de Butlertelling ook beter, 
en waarom dan wel? 
 
Rob: 

Inderdaad gaat mijn voorkeur uit naar Butler! 
In de eerste plaats vanwege de preciezere telling.  
Voor alle duidelijkheid 

Omdat de meeste parenwedstrijden worden gespeeld met een 
uitslag in percentages, wordt deze berekeningmethode Paren 
genoemd. Butler is echter eveneens een berekeningsystematiek 
voor een parenwedstrijd. Om spraakverwarring te voorkomen 
spreek ik in mijn antwoord alleen over Percentages en Butler. 

 
Het wezenlijke verschil tussen Percentages en Butler 

Bij Percentages bepaalt de volgorde van de scores de beloning; 
bij Butler het verschil tussen de scores. Of de hoogste score nu 
10 punten meer is dan de tweede score of 1000, je scoort 100%. 
In Butler levert 10 punten meer niets op, maar 1000 punten 
verschil kan in de meeste gevallen het eindresultaat van de zitting 
beïnvloeden. In Butler wordt een scherp manchecontract 
beter/eerlijker wordt beloond.  
 
In Percentages moet je soms minder veilige keuzes maken voor 
een goed resultaat. Zowel bij het bieden als tijdens het uit- en 
tegenspelen. 
 
Dat Butler eerlijker beloont (en ‘straft’), blijkt ook uit de uitslagen. 
Zwakkere spelers zullen minder vaak hoog eindigen dan in 
Percentages. Toegegeven, dat kun je voor de zwakkeren in onze 
bridgesamenleving ook een duidelijk pluspunt noemen! 
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 Spel 1     Spel 2 
 3SA+1 +430    3SA C +600 
 4♠ C  +420    3♦+1 C +130 
 4♠ C  +420    2♦+1  +110 
 4♠ C  +420    1SA C +  90 

 
Spel 1 is een spel met een schoppenfit. Zonder lek in de 
bijkleuren kan een SA-contract dan goed zijn voor een top. Ook in 
slemspellen. Als je goed wilt scoren, zul je in Percentages tijdens 
het bieden extra risico’s moeten nemen. Met iets als ♠AHV43 kan 
een SA-contract beter uitbetalen als je daarin evenveel slagen 
maakt als in een - veiliger - schoppencontract. In Butler kies je 
beslist voor 4♠, omdat die tien punten meer van 3SA+1 niets 
oplevert. Dan neem je niet het risico van een kleur waarmee je 
SA-contract kan worden lek geschoten. 
 
Spel 2 geeft aan dat je in Percentages een scherpe manche niet 
per se hoeft uit te bieden. Als het paar dat 3SA bood en maakte 
op 2SA was blijven steken, en dat met een overslag maakt, is die 
150 punten ook goed voor de volle 100%. Als je in Butler echter 
als enige een manche (of slem) biedt en maakt, kun je rekenen 
op een uitstekende beloning! 

  
Spel 3     Spel 4 
 3SA+1 +630    2SA C +120 
 3SA C +600    2SA C +120 
 3SA C +600    2SA C +120 
 3SA C +600    3SA-1 - 100 

 
Spel 3 laat zien dat een extra slag in Percentages goed kan zijn 
voor een absolute top. Dat oogt leuk. Maar het is heel goed 
mogelijk dat de leider een (te) groot risico nam voor die overslag. 
Of dat de tegenspelers een kans pakten op down spelen, met het 
risico dat mislukken van die poging een slag zou kosten. En dat 
maakt de straf van die poging extra zwaar in Percentages. Dit 
betekent dat je in Percentages soms moet kiezen voor ‘veilig’ 
tegenspelen, zónder kans op een overslag als je met die 
speelwijze een extra verliesslag riskeert. 
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Spel 4 en 5 laten zien hoe in Butler het uitbieden wordt beloond 
van een scherp manchecontract (3SA met 50% maakkans). 
 
Spel 4    Spel 5 
 2SA C +120   3SA C +600 
 2SA C +120   2SA+1 +120 
 2SA C +120   2SA+1 +120 
 3SA-1 -100   1SA+2 +120 

 
In spel 4 leidt dat tot -1 voor het scherp biedende paar. In 
Percentages een duidelijke nul. En in Butler ‘goed’ voor -6 imp 
(verschil met de gemiddelde score = -220). 
 

Voor de berekening van de gemiddelde score worden de 
beste en slechtste score NIET meegeteld. Daardoor is de 
gemiddelde score van de spellen 4 en 5 toevallig gelijk: 
+120. Dat gemiddelde heeft een naam: Datumscore. 
En elk paar krijgt het verschil tussen de eigen score en de 
datumscore, volgens een Internationale MatchPuntentabel 
(imp).  

 
Spel 5 maakt die -6 imp méér dan goed: dat paar zit nu 480 
punten boven de gemiddelde score wat volgens de imp-tabel +10 
imp oplevert! 
 
Ook met Butler kan uitnemen heel goed uitpakken. Maar… als je 
het te bont maakt, kan dat heel veel pijn doen. Een minimumstraf 
zoals de nul bij Percentages kent Butler niet. Met Butler kun je 
een dreun krijgen die je niet met twee of drie spellen kunt 
wegwerken. 

 
Wie bood goed? 

  (partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 
  1♣*  1♠  1SA  ♠ 6 5 
pas  3SA      ♥ H V 6 5 4 
        ♦ V B 6 5 
        ♣ 10 2 
Wij spelen 5-kaart hoog. 
Ik heb geen schoppendekking en 8 punten.  
Ik bood 1SA (alleen om mijn punten aan te geven). 
Mijn partner heeft 13 punten en gaat naar 3SA. 
Mijns inziens fout met 13 punten en ik hooguit 10. 
Tegenstanders en mijn partner vonden dat ik geen SA had mogen bieden. 
Ik vind van wel. Wat is juist? 
 

 Rob: 
Laten we eerst even kijken wie goed bood. 
Na een volgbod belooft 1SA opvang in die kleur. Alhoewel we zuids 
schoppenkleur als een gesloten serie mogen beschouwen…  vrees ik 
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dat de opvangkracht van dit koppel onvoldoende zal zijn. 1SA valt dus 
af. 
 
Als zuid in dit biedverloop voor 1SA kiest, belooft dat schoppenopvang 
met 6-9, maximaal 10 punten. En dat is te weinig voor noord om met 
13 punten 3SA uit te bieden. Als noord een SA-contract wil spelen, is 
het paskaartje voldoende en speelt zuid 1SA. 
 
Zuid én noord scoren met hun SA-bod alleen hoog als het gaat om een 
bewijs van moed, met een dikke knipoog naar waaghalzerij. 
 
Wat mag zuid dan wél bieden? Doublet! Na een volgbod van 1♠ belooft 
een doublet minstens 6 punten met minstens een 4-kaart harten. Dus 
rondeforcing. Dit doublet noemen wij het negatief doublet. 

 
Doublet of 1♥? 

Mijn partner en ik zijn het niet eens over het volgende: 
 
  Mijn rechter tegenstander opent 1♣/♦. 
 
Ik heb 13 punten en een vijfkaart harten.  

• Ik bied dan het liefst 1♥ om mijn vijfkaart aan te geven.  
• Mijn partner geeft vanwege de openingskracht liever eerst een 

doublet, om daarna de hartenkleur te bieden. 
Wat is gebruikelijk? 
 
Rob: 

Veel bridgers hebben geleerd om na een opening van de tegenstanders:  
 

- een 5-kaart of langer in een kleur te bieden met minder dan 
openingskracht; maximaal 12 punten.  

- een doublet te geven met openingskracht; 13 punten of meer. 
 

Deze afspraken geven meteen duidelijkheid over de kracht: een bod in 
een nieuwe kleur belooft maximaal 12 punten; een doublet garandeert 
minstens 13 punten. 
 
Voor complete volksstammen is deze afspraak gebruikelijk. Daarom 
geef ik liever antwoord op de vraag: ‘Is deze duidelijkheid aan te 
raden?’ 
En daarop antwoord ik met een helder: ‘Neen!’ 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar: 
- volgbod in een kleur:  7/15 
- informatiedoublet:  13/16 óf sterker* 
 

*  Met 13/16 punten zal de doubleerder passen op elk bod van 
partner dat geen extra kracht belooft; alleen met 17 punten 
of méér mag de doubleerder nog wél iets doen. 

 
Kijk mee! 
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Oost  Zuid  Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 

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

 
Wat zijn jouw acties met deze drie zuidhanden? 
 
Ik geef die van mij op het volgende blad.
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Oost  Zuid  Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 

 1♦  ??  ♠ H 2   ♠ B 2   ♠ H 9 7 2 
     ♥ H V 10 5 4 ♥ A H B 6 5 ♥ H V 5 4  
     ♦ V 3 2  ♦ A 4   ♦ A B 4 

    ♣ H 7 6  ♣ A B 3 2  ♣ 5 4 
Zuidhand 1:  

1♥. Partner mag rekenen op 7-15 punten. Als er één hartentje 
minder in deze hand zou zitten en een klavertje méér, had je 
gepast! Ondanks je 13 punten. Je raakt na een doublet in de 
problemen als partner schoppen biedt. Hij kan slechts een 4-kaart 
hebben. En als je dan naar 2♥ gaat, kom je gemakkelijk te hoog! 
Partner moet na jouw doublet immers op extra kracht rekenen. 

 
Zuidhand 2:  

Doublet, en na partners zuinige reactie de hartenkleur bieden. 
Dan weet partner dat je minstens 17 punten hebt met minstens 
een 5-kaart harten; met minder kracht moet je geen doublet 
geven maar meteen volgen met 1♥. 

 
Zuidhand 3:  

Ook passen! Want je roept grote problemen over je af als partner 
klaveren biedt… 
Zonder 5-kaart en met gewone openingskracht mag je dus alleen 
een informatiedoublet plaatsen als je op alle reacties van partner 
met een goed gevoel kunt passen! 
 

Jan van Die: 
Als je afspreekt ‘een volgdoublet op een lage kleur belooft 
openingskracht en beide hoge vierkaarten’ heb je twee kansen op 
een fit en één kans op pech. Met een winstkans van 2:1 ga ik 
naar het casino! 

 
Toegestane vraag? 

Beste Rob, ik worstel al een tijdje met de volgende kwestie: 
Ik ben een B-speler met af en toe een uitschieter naar de A-lijn. 
Deze keer spelen we tegen de jaarlijkse kampioen van onze vereniging. 
West  Noord Oost  Zuid 
(ik)      1♣ 
Pas  1♥……………………………………….  Gealerteerd. Uitleg: schoppen; ze 

spelen transferwalsh  
 

    pas  … 2SA Na denkpauze 
West vraagt: ‘Kan er bij de schoppen nog een vierkaart harten zitten?’  

Deze vraag was blijkbaar ongepast.  
Noord antwoordde: ‘Ik zei toch schoppen.’  
 
Er bleek wel een vierkaart harten bij te zitten. Zuid interpreteerde mijn vraag 
naar: ‘Oh, dan weet ik gelijk hoe het zit.’ En ik kreeg geen antwoord. 
Na afloop van het spel vroeg Noord waarom ik die vraag stelde.   
Ik had en heb er nog een naar gevoel over. Klopt dit wel? 
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Rob: 
Ik begrijp het probleem niet van zuid. Het 1♥-bod belooft minstens een 
4-kaart schoppen. En west vraagt als hij aan de beurt is of daar een 4-
kaart harten bij kan zitten. West zou ook kunnen vragen wat 1♥ verder 
belooft, of uitsluit, over diens verdeling. Wat is daar gek aan? OW 
hebben recht op dezelfde informatie die NZ met elkaar uitwisselen.  
Gewoon antwoord geven dus. 
 
Wat mij opvalt is de schroom die de vragensteller heeft. Komt dat door 
een gevoel van verlegenheid? Of angst vanwege de kampioenstatus van 
de tegenstanders? Of zal de houding van de kampioenen een drempel 
opwerpen? Van afstand kan ik dat niet vaststellen. Als de wijze waarop 
deze normale vraag van west is beantwoord de normale houding is van 
NZ, zal dat zeker niet drempelverlágend werken. Omdat ik elke vorm 
van opzet uitsluit, raad ik jou aan om over dit mooie onderwerp met NZ 
in gesprek te gaan. Ze zullen je daar beslist dankbaar voor zijn. En zo 
niet… Dan zou NZ nog veel te leren hebben over het hoffelijk omgaan 
met tafelgenoten. Maar dat zou mij zeer verbazen en zelfs verbijsteren. 
 

Ik heb een vraag over spel 2 van bridgetraining 622 
 
Spel 2, Zuid gever / Niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♥  ♠ 4 
pas  1SA  2♣  2♦!!  ♥ A V 7 6 5 
        ♦ H 10 8 7 
        ♣ H 6 5 
Zonder tussenbod van oost had je ook 2♦ geboden. En er is geen 
enkele reden waarom je dat nu niet zou doen. Zodra duidelijk is dat 
een verantwoord manchecontract is uitgesloten werpen we ons vol 
verve in het gevecht om de deelscore! 
Voor degenen die niet 5-kaart hoog spelen zit er een extra voordeel 
aan dit ruitenrebid: partner weet na 2♦ dat je hartenkleur minstens 
een 5-kaart is. Met twee rode 4-kaarten was je immers begonnen 
met 1♦. Maar… elk voordeel ‘heb’ z’n nadeel. Als je ruiten biedt, 
wordt het voor de tegenstander wel duidelijk dat de schoppenkleur 
hun kleur is. 

Mijn mening: 
Ik zou zelf ook 2♦ bieden - ook als oost had gepast. 
Mijn partner zegt echter dat je na 1SA moet passen, ervan uitgaand 
dat oost had gepast. 
Hij argumenteert als volgt: er zit geen manche in, 1SA betaalt beter 
en je hoeft een slag minder te maken. Overigens spelen wij 5-kaart 
hoog. Gaarne jouw advies. 
 

Rob: 
Met minstens negen (!) schoppenkaarten bij OW gaat ook mijn voorkeur uit 
naar 2♦ als oost zou hebben gepast.  
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Tegen troefcontract met Ax wel of niet starten met aas en klein na? 
Je hebt in een kleur enkel de aas en een kleintje en jij moet uitkomen. 
Velen spelen de aas en dan het kleintje zodanig partner weet dat jij erna die 
kleur kan introeven. Ik geef toe dat ik dit ook een hele tijd gespeeld heb. 
Maar daar heeft eens iemand mij erop gewezen welk nadelen aan die 
afspraak zaten, zodanig wij dit niet meer doen.  
Nu betreur ik dat ik niet meer weet welke nadelen dit waren. 
 

 Rob: 
Mijn eerste actie was het boekje ‘Uitkomen’ van Anton Maas - uit de 
succesvolle serie Bridge Bond Specials - openslaan. Maar daar wordt dit 
dilemma niet specifiek in genoemd. Dat betekent dat ik volledig ben 
aangewezen op mijn eigen inzicht… 
 
Laten we even aannemen dat we een ruitencontract tegenspelen. 
 
  Dummy noord 
   ♠ V 3 
   ♥ A 4 
♠ A 2  
♥ H V 3 

         Leider zuid 
     ♠ H 9 8 5 
     ♥ 7 6 
 

Als west start met ♠A verliest de leider geen hartenslag. 
Na ♠V zal de leider graag op ♠H ♥4 opruimen. Anders gezegd, met ♠A 
starten kan de leider een slag schenken als hij over ♠H en♠V beschikt. 
 
Er zitten dus risico’s aan. Ook kun je door de aasuitkomst de leider 
helpen zijn eventuele bijkleur te ontwikkelen. Je bent immers kort in die 
kleur, en als partner die kleur niet bood… 
 
Ook moet de kans redelijk groot zijn dat partner voldoende kracht heeft 
om ♠H te kúnnen hebben… Als de tegenpartij 5♦ uitbood, en jij rond de 
twaalf punten hebt, is je partner waarschijnlijk puntloos! 
 
De ‘♠A - ♠x aanval’ kies je ook niet als je redelijk tegenzit met troeven.  
Met ♦HVx of met ♦V1032, word je niet veel wijzer van een introever. 
Het voordeel van jouw aftroever - als dat al slaagt - valt weg tegen het 
nadeel dat je dan minder troeven tegen hebt. 
 

Bep Vriend: 
Van Ax (mits de kleur van partner) uitkomen is vaak riskant. 
Natuurlijk kan het wel eens goed zijn, maar over het algemeen bewaren 
we de azen om heren mee te vangen. 
In het door Rob genoemde boekje van Anton staat niet deze specifieke 
situatie, maar desondanks is dit handzame boekje zeer aan te bevelen. 
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Tafeltips voor op de bridgetafel 
 
Deze tips mogen ongelimiteerd worden gedupliceerd.  
 
Tafeltips 3 
Onvoldoende bod 
W N O Z 
1SA 2♣ 1♥ 
Een onvoldoende bod - zoals het 1♥-bod 
van deze oostspeler, is voor veel 
bridgers een bron van misverstanden. 
 
Zo zijn er volksstammen die menen dat:  
 

- zuid het recht heeft om het 
onvoldoende bod wel of niet te 
accepteren; 
 
-  oost in één adem/beweging zijn 
onvoldoende bod mag herstellen; 
 
-  west moet passen, als het 
vervangende bod 2♥ conventioneel 
is (Jacoby); 
 
-  oost zijn onvoldoende bod niet 
mag veranderen in een doublet; 
 
- als oost 1♥ (toch) wijzigt in een 
doublet, west verder moet passen.  
 

Zonder verdere informatie weet zelfs de 
arbiter niet hoe met dit onvoldoende 
bod moet worden omgegaan.  
 
En met de juiste informatie is het heel 
goed mogelijk dat zuid géén 
instemmingsrecht heeft, west wél 
gewoon mag bieden na een 
vervangende 2♥; én dat oost zijn 1♥ wel 
degelijk mag vervangen door een 
doublet zónder pasplicht van partner 
west! 
 
En de fabel dat dit soort vergissingen in 
één adem of één beweging gecorrigeerd 
mag worden, moet in een sprookjesboek 
staan. In de Spelregels staat dat in ieder 
geval niet! 

Onvoldoende bod 
W N O Z 
1SA 2♣ 1♥ 
Een onvoldoende bod - zoals het 1♥-bod 
van deze oostspeler, is voor veel 
bridgers een bron van misverstanden. 
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onvoldoende bod wel of niet te 
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-  oost in één adem/beweging zijn 
onvoldoende bod mag herstellen; 
 
-  west moet passen, als het 
vervangende bod 2♥ conventioneel 
is (Jacoby); 
 
-  oost zijn onvoldoende bod niet 
mag veranderen in een doublet; 
 
- als oost 1♥ (toch) wijzigt in een 
doublet, west verder moet passen.  
 

Zonder verdere informatie weet zelfs de 
arbiter niet hoe met dit onvoldoende 
bod moet worden omgegaan.  
 
En met de juiste informatie is het heel 
goed mogelijk dat zuid géén 
instemmingsrecht heeft, west wél 
gewoon mag bieden na een 
vervangende 2♥; én dat oost zijn 1♥ wel 
degelijk mag vervangen door een 
doublet zónder pasplicht van partner 
west! 
 
En de fabel dat dit soort vergissingen in 
één adem of één beweging gecorrigeerd 
mag worden, moet in een sprookjesboek 
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geval niet! 

 


