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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. 

 

Bridge to Bridge 
 
Een stukje ‘jeugdsentiment’. De succesvolle BtB-formule heb ik in de tachtiger 
jaren bedacht en jarenlang met René Zwaan met veel plezier als vaste rubriek 
verzorgd in het maandblad ‘Bridge’ en daarna in boekvorm. De passende naam 
‘Bridge to Bridge’ was een gouden vondst van mijn lieve vrouw Gerda. Bridge to 
Bridge kun je nu op je pc spelen, met vraagstukken van Berry Westra.  
De oorspronkelijke BtB-formule bestond voor honderd procent uit multiple choice 
vragen. Op de cd-rom geldt dat alleen voor biedvraagstukken en vragen over de 
behandeling van één specifieke kleur (speelfiguren). Ook zijn er ja-of-nee-vragen. 
Uit- en tegenspelen moet je nu doen alsof je aan de echte bridgetafel zit.  
 
Het biedsysteem gaat uit van Acol (géén 5-kaart hoog; wél in de 1SA-opening is 
een hoge 5-kaart mogelijk). 
 
Er zijn vijf niveaus: Toekomstklasse, 2e klasse, 1e klasse, Hoofdklasse en 
Meesterklasse. Hoe hoger de klasse, des te moeilijker de vraagstukken. Na elke 
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ronde - van 10 vraagstukken - kun je promoveren, degraderen of je handhaven. Je 
kunt de ronden ook uit minder vraagstukken laten bestaan en/of de 
promotie/degradatieregeling verscherpen of versoepelen. 
Als je echt geen idee hebt wat het juiste antwoord is, kun je een hint vragen. Dat 
kost je dan wel wat punten. 
 
Als je begint, mag je zelf de klasse kiezen die volgens jou het beste bij jou past. Of 
dat de juiste klasse is, blijkt vanzelf aan het eind van die ronde. Je zult je dan 
handhaven. Ben je te sterk, dan promoveer je; is de stof nog iets te pittig, dan 
speel je de volgende ronde een klasse lager. 
 
We doen een paar vraagstukken uit de 2e klasse; de op één na zwakste lijn.  
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Ik koos voor b: 

 
 
De juiste aanpak is inderdaad b. Noteer 8 punten als je daarvoor koos. 
 
Als je a selecteerde, krijg je nul punten, met de uitleg:  
 
Fout. Met elk 4-1-zitsel zijn drie  
schoppenslagen het maximaal haalbare. 
 
En als je daarna wél voor de juiste aanpak kiest, ben je te laat voor die acht 
punten. 
 
Beantwoord nu de tweede vraag: 

 
 
Rechtsboven staat het aantal punten dat je met deze vraag kunt winnen (4). 
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Omdat ik vraag 1 fout beantwoordde, staat ons Totaal nog op 0. 
Deze tweede vraag koos ik voor Ja: 

  
Ja is goed, dus krijg ik de volle mep van deze vraag: 4 punten. 
 
Ik sla de volgende drie biedvragen over. Na vraag 5 verschijnt een tussenstand. 

 
 
Beantwoord nu de laatste vraag van deze ronde: 

 
Wat is jouw keus? 
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Een hele leerzame, omdat we te vaak automatisch honneur op honneur leggen. 
Ik koos voor Nee: 

 
Een mooi voorbeeld van ‘niet standaard honneur op honneur leggen’!  
West belooft met zijn uitkomst ook ♥B. En ♥A zal vrijwel zeker bij oost zitten. Als je 
dus wél meteen ♥H legt, wint oost met ♥A, speelt harten terug naar wests 
♥B8xx(x), waardoor je meteen vier of vijf hartenslagen verliest. 
 

 
Nu geen multiple choice maar gewoon uitspelen door op de kaarten die jij wilt 
spelen te klikken. Maak nu je speelplan, dan kun je op de volgende pagina zien of 
je de volle acht punten binnensleept. 
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Je mist zeker twee ruitenslagen. En met ♥A bij west mis je ook twee hartenslagen. 
Je mist maar één hartenslag als oost ♥A heeft én als je twee keer harten speelt 
vanuit noord naar zuids ♥HV. Oost kan dan niet voorkomen dat jij ♥H én ♥V maakt. 
 
Daarom moet je na ♣A meteen ♠3 naar ♠10 spelen en ♥2 naar ♥H. En als oost ♥A 
duikt, na ♥H ♠4 naar ♠H en wéér een kleine hartenkaart, naar ♥V. 
 
We gaan eens kijken wat voor vraagstukken we mogen verwachten in de laagste 
klasse: de Toekomstklasse. 
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Welk biedkaartje pak je? 
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Ik pakte het Paskaartje: 

 
 
Deze 8 punten krijg je voor antwoord a! En terecht! 
 
Een tegenspelvraag: 
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Partner doubleerde het 3♣bod, dus starten we braaf met klaveren (d). 

 
 
 

 
 
Wat is jouw antwoord? 
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Antwoord a (♥V) is goed. Onze enige hoop is dat west ♥H heeft.  
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Wij weten dat we voldoende kracht hebben voor een manchecontract. 3♦ is dan het 
duidelijkst over onze kracht en verdeling. 

 
 
Deze is misschien wat lastiger… 
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Antwoord c (Ja, Nee) moet goed zijn… 
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Ik heb de manche in handen, dus koos ik voor 2♣ (b): 

 
 
 

 
 
Dit is een lastige vraag als je niet gewend bent een inschatting te maken van 
gunstige en ongunstige verdelingen. Het vereist ook een zeker 
voorstellingsvermogen. Niet gek om dat toch eens te proberen. 
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Ik koos voor vier schoppenslagen. Het meest gunstig is volgens mij dat west ♠Ax 
heeft. Door ♠2 naar ♠H te spelen, zullen OW alleen maar ♠A maken; hun andere 
twee hoge schoppens vallen dan over elkaar in de tweede slag. ♠H zal óf de eerste, 
óf de tweede schoppenslag winnen.  

 
 
Wat voor vraagstukken mogen we verwachten van de op één na sterkste klasse, de 
Hoofdklasse? 
 
De eerste vraag is meteen een Uitspeelvraagstuk. 

 
 
Nu geen multiple choice maar écht als leider aan de bak. Je hoeft alleen maar op de 
kaarten te klikken die je wilt spelen. De gespeelde kaarten van OW verschijnen dan 
vanzelf.  
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We verliezen in ieder geval één schoppenslag. We klikken op ♠6 en kijken wat er 
gebeurt na de eerste slag.  
 

 
 
Oost won de eerste slag met ♠A en speelt ♠9 terug. Die slag troeven wij uiteraard, 
want west heeft beslist ♠H, maar dan? 
 
Na de introever in de tweede slag sla ik ♣A; OW bekennen. 

 
Op ♣3 bekent west niet; oost zit dus nog met ♣Vx achter dummy’s ♣H. We zullen 
dus in ieder geval een slag in klaveren verliezen. 
Hoe nu verder? 
 
Ga naar de volgende pagina nadat je hebt vastgesteld hoe jij als leider verder zou 
spelen. 
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Stel nu dat je geen idee hebt wat je moet doen, dan kún je op het vraagteken 
klikken. Dan krijg je een ‘hint’. Maar… die kost je wel wat punten… 
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Ik liet dummy ♣H leggen en begon toen met het ‘afdraaien’ van de ruitens… 

 
 
Met deze vraagstukken heb je een beeld van wat je ongeveer mag verwachten van 
Bridge to Bridge op cd-rom. 
 
Opgelet! 

Volgens de uitgever kun je de beide cd-roms samenvoegen; dan wordt elke 
speelronde samengesteld uit de totaal 1100 vraagstukken van BtB 1 en 2. 
Maar… ik heb dat getest en merkte dat het samenstellen van de te spelen 
nieuwe ronde soms niet lukt. Ik heb dat gemeld.  
De uitgever heeft dat onderzocht en inderdaad blijkt dat op sommige 
computers de beide cd-roms problemen geven als je ze aan elkaar 
koppelt. 
Je kunt ze wel probleemloos onafhankelijk van elkaar gebruiken. 

 
Als je zonder koppeling BtB 1 óf BtB 2 speelt, heb je geen enkel probleem. 
 
Als je Bridge to Bridge wilt kopen 
 

De prijs: 
 Bridge to Bridge 1+2: € 50,- 
 Bridge to Bridge 1 óf 2: € 27,50 Geef bij je bestelling aan 1 óf 2  
 
1. Mail je postadres naar rob.stravers@upcmail.nl 
 
2. Maak het verschuldigde bedrag over naar: 
 rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers. 

 
Gebruik de BIC-code (ABNANL2A) als je niet overmaakt vanuit 
Nederland. 
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Lezers Mailen 
 
Na 1SA 

Ik Partner 
1SA 2♣* 
2♦* 3SA 

 
Ik opende met 1SA (16pt) en heb géén hoge 4/5 krt. 
Partner heeft 9pt., een matige 4-kaart schoppen, één kleine harten en vier 
ruitens en klaveren, dus meeste punten in de lage kleuren... 
Tegenstander komt (natuurlijk) uit met harten, NZ maken de eerste vijf 
slagen, down was het resultaat. 
 
Wij praten erover, ons inziens kwamen wij tot:  
a. Mijn partner had geen Sansverdeling; Stayman lijkt dus een goede keuze... 
er was kans op een schoppenfit. 
 
b. Toen partner wist dat ik maximaal een 3-kaart harten had, mocht/moest 
hij toch het risico nemen om 3SA bieden (met samen 3 of 4 hartjes)? Met een 
sterke 3-kaart harten hadden we het contract misschien wel gemaakt...! Hij 
wist natuurlijk dat ik lengte had in beide lage kleuren... Had hij moeten 
vluchten naar 'zijn beste' lage kleur? 2SA zou in ieder geval voorzichtiger 
geweest zijn lijkt me. Bij Club-bridge moet je misschien wel doorgaan, want 
de anderen doen het ook…?? 
 
c. Stayman was contraproductief, want degene die uitkwam, kon daardoor 
concluderen dat wij zwak in harten waren. 
 
d. In de Bridgekalender zag ik een voorbeeld van iemand die met 9pt, een 
sans-verdeling en één matige hoge vierkaart direct 3SA bood (na de 1SA-
opening van zijn partner) en daardoor de tegenstander geen extra informatie 
gaf... is dat wijsheid? 

 
 Bep&Anton 

Zonder de handen is het moeilijk om het biedverloop goed te 
beoordelen. 
 
In het algemeen: 
a) Stayman is zeker goed. Heeft de openaar ook een 4-kaart schoppen 
dan bied je, vanwege de singleton harten, 4♠. 
b) 9 punten zonder een vijfkaart is een tikje aan de krappe kant om 
naar 3SA te gaan. Dat geldt nog meer omdat je als dummy weet dat 
jullie maximaal 4 hartens samen hebben. Dus de hartenstart zul je wel 
krijgen. 
In 3♣/♦ zouden wij niet kunnen stoppen: eerst 2♣ en dan 3♣/♦ is bij 
ons forcing. 
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Uitzoeken kun je het niet altijd. Je moet een beetje geluk hebben. 
Bijvoorbeeld dat de openaar in harten Hxx heeft, de eerste slag voor ♥H 
is en dat je in de andere kleuren 8 slagen hebt.  
 
c en d) Inderdaad moet je proberen de tegenstanders niet meer 
informatie te geven dan nodig is. Door het gebruik van Stayman krijg je 
zelf informatie die heel nuttig kan zijn om je beste speelsoort te 
bepalen, maar het geeft ook informatie aan de tegenstanders. Meestal 
moet dat, maar niet altijd. 
Na een 1SA-opening bieden we met:  ♠ HBxx 

♥ xx 
♦ AVxx 
♣ xxx zeker 2♣;  

Maar ♠ Bxxx 
♥ Vxx 
♦ HBx 
♣ HBx  

bevat alle ingrediënten (een 4333 verdeling, een matige 4-kaart hoge 
kleur en plaatjes in alle kleuren) om aan 3SA de voorkeur te geven. 
 

Frans Schiereck: 
Wat betekent:  

West  Noord Oost  Zuid 
  1SA  pas  2♣ 
Pas  2♦  pas  3♦?? 

 
… dat weet niemand, behalve Enri en Berry. 
 
Zij hebben bedacht dat een mislukte Stayman riskant wordt met een 
singleton hoog. 
 
♠ A B 10 
♥ B 4 
♦ A V10 5 
♣ H V 9 8 
 
Als de singleton schoppen is hoeft de 1SA-openaar niet bang te zijn, 
maar bij een singleton harten is het desastreus. De mannen hebben een 
relayserie bedacht, waarbij alles net kiele-kiele doorgesproken kan 
worden: 
 
Als noord 3♥ biedt (welke singleton?) is 3♠: singleton harten en 
       3SA: singleton schoppen. Ja ja. 
Je kunt nog in 4♣ of zoiets afremmen. 
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Na de 14e kaart… 
Wij hadden op de club het volgende probleem: 
 
De tegenpartij van ons speelt in de OW-lijn:   1SA+2. 
 
De overige paren spelen in dezelfde OW-lijn:   5x 3SA gemaakt 

1x 3SA-1 
1x 1SA+3 

 
Na het beëindigen van dit spel heeft de speelster in Noord nog een 14e krt in 
de hand. 
Deze was (blijkt achteraf) op tafel blijven liggen van de vorige speelronde. 
De arbiter gaf ons (NZ) de strafscore van 40% en 60% voor OW. 
Die 14e kaart had geen invloed op de uitslag van het spel (♠B).  
Was het gemiddelde van de behaalde scores op dit spel niet eerlijker 
geweest?  
 
Graag hoor ik je mening en uitleg op dit bijzondere voorval. 
 

 Rob: 
Ik ben een redelijk felle tegenstander van strafscores. Als een speler 
lijdt aan een chronische dosis desinteresse, waardoor regelmatig iets 
misgaat, zal ik hoogstens een opvoedende korting op het 
(waarschijnlijke) resultaat zonder onregelmatigheid toepassen. 

 
In deze zaak lijkt de aanleiding te zijn veroorzaakt door de vorige 
noordspeler. En – mogelijk - door jullie noordspeler door het niet vooraf 
tellen van de kaarten. Ik kan vanuit Centraal Amsterdam niet uitsluiten 
dat noord dertien kaarten telde, en dat daarna de nog op tafel liggende 
kaart bij de getelde kaarten werd gevoegd. Niet in de eerste plaats 
straffen maar vooral schade voorkomen/herstellen is ook de wens van 
de wetgevende macht. Scores van 40 – 60, etc. passen we alleen toe 
als een echte score niet is vast te stellen. 

 
Uitgaand van de service verlenende taak van de arbiter, gaat mijn 
voorkeur uit naar het vaststellen van de uitslag zónder de 14e kaart. En 
als ik die vind, zal ik die zonder verdere korting toepassen voor beide 
paren. Noord zou ik vragen in het vervolg nóg beter op te letten bij het 
pakken en tellen van elke nieuwe hand. 

 
Hoffelijk omgaan met de informatie van het Bridgemate-kastje 

In het bondsblad van april 2015 staat aan het einde van het antwoord op 
vraag 3 (blz. 57) als advies aan noord om alvorens te gaan spelen het 
contract "hardop" in te voeren. 
Een goede zaak m.i. 
 
Echter hoe gaat het nu na afloop? 
Met de reizende scorekaarten (voor de tijd van de Bridgemate) vulde 
noord in en oost controleerde. 
Daarbij las oost de scores niet al te luid voor en een enkele oostspeler 
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maakte daarbij een inschatting van het tot dan toe gescoorde percentage. 
 
Bij invoering van de Bridgemate in clubverband kan echter een andere 
gang van zaken ontstaan. De ene oost meent dat hij na de controle het 
tot dan toe gescoorde percentage mag bekijken, meedelen en de overige 
scores mag noemen, terwijl de andere noord meent dat die oost zich 
dient te beperken tot de controle en direct de Bridgemate dient terug te 
geven aan deze noord, die dan het percentage en de eventueel overige 
scores kan noemen. 
 
Een triviale vraag, maar bij een aantal spelers blijkt dit tot ergernis en 
onnodige wrevel te leiden. 
Zijn hier regels voor of geeft de etiquette hier uitsluitsel over? Dit speelt 
m.i. alleen in clubverband, want bij toernooien en/of belangrijke 
competities krijgen oost en noord natuurlijk niets te zien!! 
Gaarne uitsluitsel indien mogelijk. 

 
 Rob: 

Onder de vlag van hoffelijkheid ligt het voor de hand dat oost de 
gewenste informatie geeft aan de tafelgenoten.  
Als enkele spelers menen dat ze alleen de ingevoerde gegevens mogen 
controleren, kan een duidelijke mededeling van het bestuur alle neuzen 
in één klap dezelfde kant ophelpen. 

 
Na slechtvallende splinter 

Ik speel met mijn partner na een 1♥- of een 1♠-opening dat een 2SA 
antwoord 10-11 of 16+ punten aangeeft. Het 3SA antwoord belooft een 
fit en 12-15 punten. 
 
Wij spelen ook splinters. Hierbij heb ik in de afsprakenlijst staan dat: 

1. Voor een splinter een goede puntenrange 12-15 punten is. Met 
sterkere handen wordt 2SA geboden. 

2. Na een splinter stopt de partner af in de manche als de splinter 
“slecht” valt. 

  
Ik weet niet meer hoe ik aan deze ‘wijsheid’ gekomen bent. Graag zou ik 
willen weten of het genoemde onder 1. juist is (en waarom dan) of dat er 
ook een splinter wordt geboden bij meer dan 15 punten.  
Verder zou ik graag nog een uitleg hebben wanneer een splinter “slecht” 
valt.  
In een spelletje had ik een splinter in ruiten, maar mijn partner had ♦A 
en volgens mij moet de partner juist weinig punten in de splinter 
bezitten.  
Als laatste zou ik graag willen weten of er ook splinters gespeeld worden 
na een 1♣- en een 1♦-opening. 
 

Bep & Anton: 
Punt 1 

Het is goed om na een 1♥/♠-opening de kracht van een splinter te 
limiteren. Anders wordt het voor de openaar te moeilijk om te beslissen 
of hij al dan niet wil doorgaan.  
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12-15 is een redelijke range, een puntje minder 11-13/14 zou onze 
voorkeur hebben. Pas er voor op dat de hand niet te mooi is - dat is 
met 15 punten al snel het geval.  
Bijvoorbeeld na een 1♠-opening is  ♠ HBxx 

♥ HBxx 
♦ x 
♣ ABxx  

een goede hand voor een splinter. 
 
Maar  ♠ Hxxx 

♥ Axx 
♦ x 
♣ AVBxx  

is veel te mooi, een goede zijkleur en de aas in de andere kleur. 
Tegenover een redelijk fittend minimum is het al slem, bijvoorbeeld 
tegenover: 
 ♠ AVxxx 

♥ Bxx 
♦ Vxx 
♣ Hx  

12 punten met een waardeloze hartenboer en ruitenvrouw) is 6♠ dicht.  
 

Punt 2 
Ja, als het niet goed fit, moet de openaar meteen wegwezen en geen 
cuebid doen, dat toont interesse. 
Met: ♠ AVxxx 

♥ Hx 
♦ HBx 
♣ xxx  

is het na 1S-4♦ een bridgemisdaad om “en passant” 4♥ te cueën. 
 
Punt 3 

Een 15/16 splinter in het 2SA antwoord stoppen is okay. Met nog 
sterkere splinters zou je een kleur kunnen bieden en kijken of je meer 
info van partner kan krijgen. 
Een aas in de splinterkleur is niet de ideale kaart (vier kleintjes en een 
aas in een andere kleur is beter; dan “werkt” de andere aas beter), 
maar het is ook weer geen slechte kaart. 
 
Na een 1♣/♦-opening kun je splinters spelen, maar zelf spelen we dat 
niet. Biedingen als 1♣/♦ - 3♥/♠ gebruiken we om een goede 7-kaart en 
een niet-forcing hand aan te geven, bijvoorbeeld: ♠ xx 

♥ AVB9876 
♦ x 
♣ xxx 

 
 
 
 
 
 



Bridge Service, Bridge Training 645, 21 januari 2016, rob.stravers@upcmail.nl    23 
 

Tafeltips voor op de bridgetafel 
 
Deze tips mogen ongelimiteerd worden gedupliceerd.  
 
Tafeltips 4 
Onhoffelijke mensen bestaan niet. 
 
Onhoffelijk gedrag kent geen duidelijke 
criteria. Als iemand jou toeschreeuwt: 
‘En nú d’r uit!’ kán dat misschien 
onhoffelijk klinken, maar kan dat nog 
steeds aller-hoffelijkst zijn. Bijvoorbeeld 
als de ruimte waarin dat wordt 
uitgesproken in brand staat… 
 
Wij kennen - óók aan de bridgetafel - 
uitsluitend gedrag dat onhoffelijk op ons 
kan overkomen. 
 
En als we dan ook nog weten dat 
niemand zich bewust onhoffelijk wil 
gedragen, kunnen we op uiterst 
hoffelijke wijze - en zonder risico van 
vermeend gezichtsverlies - iemand in 
het hoffelijke spoor helpen. 
 
Hoe stop je onhoffelijk overkomend 
gedrag? 
Geef geen oordeel, vertel alleen wat je 
waarneemt en wat je daarbij - mogelijk 
ten onrechte - voelt.   

Onhoffelijke mensen bestaan niet. 
 
Onhoffelijk gedrag kent geen duidelijke 
criteria. Als iemand jou toeschreeuwt: 
‘En nú d’r uit!’ kán dat misschien 
onhoffelijk klinken, maar kan dat nog 
steeds aller-hoffelijkst zijn. Bijvoorbeeld 
als de ruimte waarin dat wordt 
uitgesproken in brand staat… 
 
Wij kennen - óók aan de bridgetafel - 
uitsluitend gedrag dat onhoffelijk op ons 
kan overkomen. 
 
En als we dan ook nog weten dat 
niemand zich bewust onhoffelijk wil 
gedragen, kunnen we op uiterst 
hoffelijke wijze - en zonder risico van 
vermeend gezichtsverlies - iemand in 
het hoffelijke spoor helpen. 
 
Hoe stop je onhoffelijk overkomend 
gedrag? 
Geef geen oordeel, vertel alleen wat je 
waarneemt en wat je daarbij - mogelijk 
ten onrechte - voelt.   

 


