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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 
Tegenspelen is zonder enige discussie het mooiste onderdeel van bridge. 
Goed tegenspel is namelijk niets anders dan optimale verplaatsing in elkaars 
wereld (hand) en wensen. Als partner klaveren tussenbiedt en jij moet tegen 
SA uitkomen met : ♠ 5 4 

♥ 7 6 5 4 
♦ H V 10 3 2 
♣ A 5  

Hoe puur menselijk is dan niet het dilemma tussen de uitkomst in partners 
klaverenkleur en jouw ruitenkwintet? Het voelt dan rijk als je weet dat áls je 
kiest voor de ruitenkleur, partner alleen zijn begrip zal uitspreken als achteraf 
blijkt dat alleen de klaverenuitkomst het contract naar de ‘filistos’ had 
geholpen…  
 
Met de gegeven hand kies je - zonder wroeging - voor de uitkomst van …  

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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… ♦H. Om twee redenen: 
 
1. De tegenstanders zullen door partners tussenbod het meest rekening 

houden met een klaverenstart.  
2. Jouw ruitenkleur is prachtig! Zelfs met ♦AB(x) bij de leider geef je daar 

waarschijnlijk geen slag mee weg. En nadat je die kleur vrijgespeeld 
hebt, zal ♣A een waardevolle entree zijn voor je overige ruitenkaarten.  

 
Ik leg in dit nummer vijf vraagstukken voor. Als je geen idee hebt wat het 
kansrijkste tegenspel is, geef ik je nu alvast één tip.  
 

Probeer je te verplaatsen in je partner en/of de leider. Als je diens 
bedoeling/wens goed inschat, ontstaat het beste tegenspel vanzelf!  

 
Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2♥*  pas 
2♠*  pas  2SA  pas   
pas  pas 
 
*Gealerteerd; Jacoby:  
 2♥: belooft 5+ schoppen, zegt niets over de kracht;  
 2♠ verplicht bod;  
 2SA: 8/9 met vijfkaart schoppen;  
 zuids pas: 15 punten; tweekaart schoppen. 

 
Leider west    Dummy oost 

♠ H V B 3 2 
♥ B 3 2 
♦ 7 6 
♣ V 10 8 

 Jouw zuidhand 
♠ A 5 4 
♥ V 10 6 
♦ B 5 4 3 
♣ A 9 7 

 
Tegen wests 2SA start partner noord met ♣2. 
De leider laat dummy ♣10 leggen. 
Hoe speel jij tegen? 
 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2♥*  pas 
2♠*  pas  2SA  pas   
pas  pas 
 
*Gealerteerd; Jacoby:  
 2♥: belooft 5+ schoppen, zegt niets over de kracht;  
 2♠ verplicht bod;  
 2SA: 8/9 met vijfkaart schoppen;  
 zuids pas: 15 punten; tweekaart schoppen. 

 
Leider west    Dummy oost 

♠ H V B 3 2 
♥ B 3 2 
♦ 7 6 
♣ V 10 8 

 Jouw zuidhand 
♠ A 5 4 
♥ V 10 6 
♦ B 5 4 3 
♣ A 9 7 

 
Tegen wests 2SA start partner noord met ♣2. 
De leider laat dummy ♣10 leggen. 
Hoe speel jij tegen? 
 
We kennen allemaal de gouden regel dat de leider een speelplan moet maken 
voordat hij dummy een kaart laat bijspelen. 
  
Minder bekend is dat ook de tegenspeler achter dummy er vaak verstandig 
aan doet een speelplan op te stellen. En daar óók de tijd voor neemt als de 
leider zónder enige denkpauze dummy meteen laat bijspelen! Ook met een 
paar lage kaarten in de uitkomstkleur is het geen vorm van misleiding als jij 
als tegenspeler even de tijd neemt voordat je in de eerste slag bijspeelt! 
 
En in dit spel valt wel degelijk iets te overpeinzen! 
 
Wat opvalt is dummy’s mooie schoppenkleur. Door jouw 3-kaart schoppen 
weet je dat dummy’s schoppen goed kunnen zijn voor vier schoppenslagen.  
 
Je kunt het de leider lastig maken door ♠A op te houden. Dat heeft echter 
alleen zin als de leider niet na jouw ♠A in een andere kleur naar dummy kan 
oversteken. Dankzij jouw ♥V weet je dat dummy’s ♥B geen entree kan zijn… 
 
Terug naar partners uitkomst van ♣2 en dummy’s bijgespeelde ♣10. 
 
Nu jij! 
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Spel 1  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA  pas  2♥*  pas 
2♠*  pas  2SA  pas   
pas  pas 
 
*Gealerteerd; Jacoby:  
 2♥: belooft 5+ schoppen, zegt niets over de kracht;  
 2♠ verplicht bod;  
 2SA: 8/9 met vijfkaart schoppen;  
 zuids pas: 15 punten; tweekaart schoppen. 
 

  Partner noord 
♠ 10 8 6 
♥ 9 5 4 
♦ A 10 9 
♣ B 4 3 2 

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

 Jouw zuidhand 
♠ A 5 4 
♥ V 10 6 
♦ B 5 4 3 
♣ A 9 7 

 
Tegen wests 2SA start partner noord met ♣2. 
De leider laat dummy ♣10 leggen. 
Hoe speel jij tegen? 
 
Pas de regel: ‘De derde man doet wat ie kan’, niet standaard toe. Als je deze 
slag ♣A legt, kun je niet voorkomen dat de leider later zijn schoppenkleur 
ontwikkelt en naar dummy’s vrije schoppen kan oversteken dankzij dummy’s 
♣V.  
‘Gun’ dummy zijn ♣10! Dummy zal nu waarschijnlijk zijn schoppenkleur 
afdraaien. Omdat je ‘weet’ dat de leider een 2-kaart schoppen heeft, hoef je 
♠A maar één keer te duiken. En je speelt dan uiteraard geen klaveren terug! 
Met wat je in dummy ziet liggen, is ruiten na niet gek. 
 
De leider zal zijn schoppenkleur ontwikkelen; jouw ♣A voorkomt een 
overtocht naar dummy in klaveren, waardoor de vrije schoppenkaarten 
onbereikbaar zijn. 
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Vooraf 
Aan- en afseinen 

Belangrijk onderdeel van het tegenspel is ‘signaleren’. Met de kaart die 
je bijspeelt kun je partner ‘vertellen’ dat je graag wilt dat hij dóórgaat 
met de kleur waarin hij is uitgekomen. Dat noemen we áánseinen. Je 
kunt ook áfseinen, waarmee je voor die kleur het sein op rood zet.  
 
Hoe je aan- en afseint is helemaal aan jou en jouw partner. Zo kun je 
aanseinen met een hoge kaart, een oneven kaart of een lage kaart. Het 
afseinen is dan het tegenovergestelde.  
 
In de spellen 2 en 3 is een goede afspraak over aan- en afseinen van 
levensbelang. Laten we voor de duidelijkheid ervan uitgaan dat je 
aanseint met een hóge kaart, een kaart dus waarmee je partner vraagt 
die kleur dóór te spelen. 

 
Spel 2  

West  Noord Oost  Zuid 
1♥  pas  4♥  pas 
pas  pas 
 
Jouw partner (noord) opent de aanval met de uitkomst van ♠A. 
Welke schoppenkaart speel jij bij? 
 
   Partner noord 

       Dummy oost 
       ♠ 4 3 2  
       ♥ H 5 4 3 2 
       ♦ H V 9 
       ♣ A V 

Jouw zuidhand  
♠ 8 6 5 
♥ A 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 7 6 5 2 

 
Na de ingelaste uitzending over signaleren is een overpeinzing volstrekt 
overbodig! 
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Spel 2  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1♥  pas  4♥  pas 
pas  pas 
 
Jouw partner (noord) opent de aanval met de uitkomst van ♠A. 
Welke schoppenkaart speel jij bij? 
 

   Partner noord 
♠ A H B 7 
♥ 7 6 
♦ 10 8 7 5 
♣ 10 4 3 

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

Jouw zuidhand  
♠ 8 6 5 
♥ A 
♦ 4 3 2 
♣ 9 8 7 6 5 2 

 
Je seint af: ♠5! 

Partner noord weet dan dat hij de tweede slag voor een andere kleur 
moet kiezen. Na jouw slag met ♥A speel je schoppen! De leider is dan 
kansloos. Partner maakt ♠H en ♠B. Met ♠A en ♥A is dat -1!  
 
Merk op dat de leider zijn contract had gemaakt als je niet af 
‘afgeseind’, óf als partner ondanks jouw afsignaal schoppen had 
doorgespeeld. Dan maakt de leider ♠V én zijn contract. 
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Spel 3 
West  Noord Oost  Zuid 

     1♠  pas 
 4♠  pas  pas  pas   
 

Je kiest voor de uitkomst van ♦A.  
Hoe speel je verder als partner: 

a. ♦2 bijspeelt. 
b. ♦7 bijspeelt. 

 
 Dummy west    Leider oost 

♠ H 9 4 3    
♥ V 3    
♦ B 6 5 4    
♣ H V B   

  Jouw zuidhand 
♠ B 8 
♥ 10 9 7 
♦ A H 8 3 
♣ 10 9 7 5 
 

Ook in dit spel is een overpeinzing volstrekt overbodig! 
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Spel 3  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
     1♠  pas 
 4♠  pas  pas  pas   
 

Je kiest voor de uitkomst van ♦A.  
Hoe speel je verder als partner: 

a. ♦2 bijspeelt. 
b. ♦7 bijspeelt. 

 
    Partner noord 

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

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

  Jouw zuidhand 
♠ B 8 
♥ 10 9 7 
♦ A H 8 3 
♣ 10 9 7 5 

 
In dit spel is het belangrijk dat je - na ♦A - ♦H speelt; dan een lage ruiten 
voor partners aftroever. En dat doe je als partner noord ♦7 bijspeelt als 
positief! 
 
Als noord ♦2 had bijgespeeld is dat een afsignaal. Dan stap je over op een 
andere kleur. Partners signaal is overigens geen bevel! Als jij meent dat je 
ondanks partners afsignaal tóch beter kunt doorgaan in die kleur, dan heb je 
daar het volste recht toe. 
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Spel 4 
West  Noord Oost  Zuid 
  pas  1♠1)  pas 
1SA  2♣  2♦  3♣ 
3♠  pas  pas  pas 
 
1) OW spelen 5-kaart hoog. 
 
Dummy west    Leider oost 
♠ V 3 2 
♥ 10 9 8 
♦ A B 3 2 
♣ V 9 7 
   Jouw zuidhand 

♠ H 9 5 4 
♥ H V B 2 
♦ 10 9 
♣ H 3 2 

 
Je neemt partners geboden klaverenkleur voor kennisneming aan; je kiest 
voor de uitkomst van ♥H. 
 
Partner noord speelt ♥3 bij; leider oost wint met ♥A. 
De tweede slag legt leider oost ♠6 op tafel.  
Wat doe je: ♠H, ♠9 of een lage schoppen? 
 
Ik geef een - zeer korte - overpeinzing… 
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Spel 4  Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  pas  1♠  pas 
1SA  2♣  2♦  3♣ 
3♠  pas  pas  pas 
 
1) OW spelen 5-kaart hoog. 
 
Dummy west    Leider oost 
♠ V 3 2 
♥ 10 9 8 
♦ A B 3 2 
♣ V 9 7 
   Jouw zuidhand 

♠ H 9 5 4 
♥ H V B 2 
♦ 10 9 
♣ H 3 2 

 
Je neemt partners geboden klaverenkleur voor kennisneming aan; je kiest 
voor de uitkomst van ♥H. 
 
Partner noord speelt ♥3 bij; leider oost wint met ♥A. 
De tweede slag legt leider oost ♠6 op tafel.  
Wat doe je: ♠H, ♠9 of een lage schoppen? 
 
Ik heb slechts één overpeinzing. Hoeveel schoppenkaarten kan onze partner 
hebben? OW spelen 5-kaart hoog. 
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Spel 4  Tegenspel 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  pas  1♠  pas 
1SA  2♣  2♦  3♣ 
3♠  pas  pas  pas 
 
1) OW spelen 5-kaart hoog. 
 
   Partner noord 

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

♠ H 9 5 4 
♥ H V B 2 
♦ 10 9 
♣ H 3 2 

 
Je neemt partners geboden klaverenkleur voor kennisneming aan; je kiest 
voor de uitkomst van ♥H. 
 
Partner noord speelt ♥3 bij; leider oost wint met ♥A. 
De tweede slag legt leider oost ♠6 op tafel.  
Wat doe je: ♠H, ♠9 of een lage schoppen? 
 
Duik! Partner heeft één of géén schoppenkaart. Als hij er één heeft, kan dat 
een hoge zijn. Als je braaf laag bijspeelt, zie je daarna ♠V én partners ♠B 
tegelijk verschijnen. Waarna jouw ♠H 9 5 goed zijn voor twee 
schoppenslagen. Onthoud vooral dat je met duiken niets kunt verliezen: jouw 
♠H blijft veilig achter ♠A van de leider. 
 

Spel 5  
West en oost bieden 1SA - 3SA; partner noord komt uit. 
De leider laat dummy de laagste schoppenkaart bijspelen 
Welke kaart moet zuid bijspelen? 
 

Uitkomst  
♠V 

Dummy 
♠ 4 3 2 

Zuid 
♠ H 5 

Uitkomst 
♠A 

Dummy 
♠ 5 4 3 2 

Zuid 
♠ V B 6 

Uitkomst 
♠H 

Dummy 
♠ 3 2 

Zuid 
♠ A 8 7 6 5 

Uitkomst 
♠V 

Dummy 
♠ A 3 2 

Zuid 
♠ H 4 

 
In plaats van een overpeinzing: je mag erop vertrouwen dat jouw partner met zijn 
uitkomst de aangrenzende lagere honneur belooft. 
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Spel 5  

West en oost bieden 1SA - 3SA; partner noord komt uit. 
Welke kaart moet zuid bijspelen? 

Uitkomst  
♠ V B 9 8 7 

Dummy 
♠ 4 3 2 

Zuid 
♠ H 5 

Uitkomst 
♠ A H 8 7 

Dummy 
♠ 5 4 3 2 

Zuid 
♠ V B 6 

Uitkomst 
♠ H V B 

Dummy 
♠ 3 2 

Zuid 
♠ A 8 7 6 5 

Uitkomst 
♠ V B 9 8 6 

Dummy 
♠ A 3 2 

Zuid 
♠ H 4 

Leg onmiddellijk 
♠H! Als die houdt, 
speel je schoppen 
terug. Wanneer 
partner na ♠A van 
de leider aan slag 
komt, zijn diens 
overige 
schoppenkaarten 
rijp voor de pluk! 

Leg ♠V! 
Partner belooft 
met ♠A ook ♠H. 
Wat je moet 
voorkomen is dat 
jij de derde 
schoppenslag 
wint. Want dat 
betekent het einde 
van de 
schoppenaanval. 
Je hoeft niet bang 
te zijn dat 
daardoor ♠10 van 
de leider hoog kan 
worden. Die moet 
precies een 2-
kaart hebben… 

Een mooie! 
Waarschijnlijk 
heeft partner 
♠HVBx, ♠HV10x 
of ♠HVB10. Maar 
ook ♠HVB-sec is 
mogelijk; oost 
ontkent met zijn 
3SA immers 
interesse in de 
hoge kleuren. 
In welke 
schoppenslag 
moet je nu jouw 
♠A leggen? Als je 
dat te snel doet, 
is de volgende 
slag voor noord 
en zijn jouw 
schoppen 
onbereikbaar. 
Antwoord: 
Wacht tot partner 
♠V speelt! Na ♠H 
moet noord ♠B 
spelen. En met 
♠H V B 10, na 
♠B: ♠10! 

Speel ♠H! Ook 
als de leider ♠A 
laat spelen! Je 
moet te allen 
tijde voorkomen 
dat jij de tweede 
schoppenslag 
wint, omdat 
daarmee de 
schoppenaanval 
eindigt. 

 
 
 
 
Vraag: 

Wat hebben deze vier vraagstukken met elkaar gemeen? 
 
Antwoord: 

Eerst de plaatjes spelen aan de kant waar de kleur het kortst is! 
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Lezers Mailen 
 

Claim zonder toelichting 
Tijdens de clubavond deed zich een arbitrageprobleem voor op 
onderstaand spel. 
 
Noord gever / ♠ H V 
NZ kwetsbaar ♥ A V 6 5 
   ♦ V 10 5 
   ♣ A V 7 4 
♠ A B 6 5 4   ♠ 10 9 7 3 2 
♥ 10    ♥ 8 7 4 3 
♦ 8 6 4    ♦ A 9 3 2 
♣ B 5 3 2    ♣ - 
   ♠ 8 

♥ H B 9 2 
♦ H B 7 
♣ H 10 9 8 6 

 
 
West Noord Oost  Zuid 
  1♣  pas  1♥ 
1♠  4♥  4♠  pas 
pas  5♥  pas  pas 
pas 
 
West komt uit met ♠A en vervolgt met een kleine ruiten voor ♦A in 
oost. Oost speelt in slag drie een kleine ruiten voor de heer in zuid 
(rode kaarten gespeeld). 
Zuid legt nu zijn kaarten op tafel met de mededeling: de rest is voor 
mij. 
West protesteert. Er is geen arbiter bijgehaald en we hebben als 
resultaat 5♥ gemaakt geschreven. 
 
Mijn vraag is nu: wat moet de arbiter beslissen? Bij zorgeloos spel 
slaat zuid ♣A, ♣H en ♣V van klaveren en gaat 5♥ één down. 
 
En dan een tweede vraag: een aantal keren is het resultaat 4♥-1 
gespeeld. Naar mijn idee kan dit alleen bij een klaverenuitkomst, 
getroefd door oost, met schoppen naar west, weer een 
klaverenaftroever en ten slotte ♦A. Welke aanwijzing heeft west 
voor zo’n uitkomst? 
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Rob: 
Als de leider géén toelichting geeft bij zijn claim, moet de arbiter 
inderdaad vaststellen hoeveel slagen de leider zal maken bij zorgeloos 
spel. Terecht zorgeloos, omdat de leider wel zou hebben doorgespeeld 
als hij nog enige zorg zou hebben.  
Maar… zorgeloos spel betekent niet een stupide speelwijze. En dit spel 
geeft heel mooi de grens daarvan aan. 
 
We stellen vast dat het niet uitmaakt of de leider begint met het spelen 
van ♣H of ♣A. Wat hij ook speelt, de leider ziet oost meteen 
renonceren. En dan is het niet meer dan logisch dan dat de leider 
daarna over west snijdt op ♣B. 
 
Ik handhaaf daarom 5♥C. Maar daarbij geef ik de leider wel een 
welgemeende waarschuwing. Want als niet west maar oost ♣Bxxx zou 
hebben gehad, had ik wél 5♥-1 laten noteren! Dan is eerst ♣H slaan 
immers wél goed voor een klaverenverliezer. 
 
En als de leider dan zou reageren met iets als: ‘Ja zeg, je kent mijn 
speelniveau. Denk je nou echt dat ik niet zou beginnen met het spelen 
van ♣A of ♣V, de dubbele honneur?!’  
Dan kun je als arbiter de leider toevertrouwen dat je daar inderdaad 
niet van mag uitgaan. Hij had op z’n minst bij zijn claim iets moeten 
melden waaruit blijkt dat hij ook korte metten kan maken met 
klaverboer als die ‘vierde’ zou zitten bij west of bij oost.   
Nu komt hij met de schrik vrij - er hangen door het klaverenkwartet bij 
west geen cursuskosten aan deze belangrijke les. 
 
 

1♣ vanaf 2-kaart klaveren, wel of niet alerteerplichtig? 
Laatst kwam ik als gast op een club. Het 1 klaverbod kwam ter sprake en mij 
werd verteld dat dit niet meer gealerteerd hoefde te worden. Dit zou door de 
NBB zijn goedgekeurd. Ik kon het niet geloven! Eén uitzondering op een 
regel, nl. het alerteren van een bod dat niet per se bedoeld wordt om die 
kleur te spelen. In dit geval dat het een 2-kaart zou kúnnen zijn.  
  
Ook heb ik het proberen op te zoeken, maar kon er niets over vinden. Zou jij 
me kunnen vertellen of dit een waarheid is en waar het beschreven staat? Het 
mailtje van jou met als onderwerp alerteren heb ik gemist, omdat mijn pc 
kapot was. (ik heb intussen een nieuwe pc en bemerk dat ik dus geen mails 
mag missen). 
 
Rob: 

Leergierig als ik ben, wil ik graag weten op grond van welke concrete 
informatie die club dat denkt, Ellen. 
  
Ik wacht met spanning op dat antwoord! 

  
 Ron: 

Ik denk dat het weer een geval is van de klok en de klepel. 
De Alerteerregeling 2009 is niet gewijzigd en daar staat dat een 1♣ of 
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1♦ op minimaal een 3-kaart niet gealerteerd hoeft te worden. Een 
tweekaart dus wel. 
In het Wedstrijdreglement stond (tot september dit jaar) dat een 1♣-
opening op een 3+ kaart wordt gezien als een natuurlijk bod. Die 
beperking is met ingang van dit seizoen opgeheven. Voor de Regeling 
HOM en BSC (Hoogst Ongebruikelijke Methoden en Bruine Sticker 
Conventies) wordt de 1♣-opening vanaf een 2-kaart, als onderdeel van 
de 5-kaart hoog, beschouwd als een natuurlijk bod. Daardoor mag met 
ingang van 1 september 2015 na deze 1♣-opening de Multi-2♦ niet 
meer als volgbod worden gedaan. Dat heeft dan mogelijk consequenties 
voor artikelen als 25, 27 en 29. Maar niet voor de Alerteerregeling. 
 
Dus 1♣ op een mogelijke 1- of 2-kaart moet nog steeds gealerteerd 
worden. Dat staat ook bij de toelichting die werd gegeven bij de 
wijziging van het Wedstrijdreglement. 
 
Een "natuurlijke" bieding is wat anders dan het wel of niet moeten 
alerteren. 
 
En als men het niet gelooft, haal even de Alerteerregeling op en 
desnoods de toelichting bij het Wedstrijdreglement. En mocht men toch 
overtuigd zijn van het eigen gelijk, laat hen dan het document ophalen 
waarin staat dat het niet (meer) hoeft. Uiteindelijk is het nog steeds zo 
dat, als je iets beweert, je dit ook moet kunnen aantonen of 
onderbouwen. Het wijzen in de richting van de NBB die ‘iets zou hebben 
gepubliceerd’ is dan natuurlijk niet voldoende. 
 

Transfer voor de lage kleuren 
Hi Rob, 
Zijn er 'lesbrieven' over de lage kleuren transfer na 1SA? 
En zo ja, is het mogelijk dat je mij hierover het een en ander opstuurt? 
 
Rob: 

Een regelrechte aanrader is het boekje Transfers uit de serie Bridge 
Bond Specials, geschreven door Anton Maas. 
  
Daarin pleit Anton voor 2♠ als transfer voor klaveren én ruiten, en raadt 
hij dus 2♠ (voor klaveren) en 2SA (voor ruiten) af (de conventie 
waarmee je meteen de bijbehorende lage 6+kaart doorgeeft). 
  
Ook de antwoorden op partners verplichte 3♣-bod zijn helder. 
  
1SA – 2♠ 
3♣ -  -  pas: zwak met klaveren 

- 3♦: zwak met ruiten 
- 3♥: sleminteresse met klaveren 
- 3♠: sleminteresse met ruiten 

  
 AdvG (oktober 2015):  

Inderdaad gaat Anton Maas in het aardige boekje ‘Transfers’ ook in op 
de lagekleurentransfer na 1SA. 



Bridge Service, Bridge Training 652, 10 maart 2016, rob.stravers@upcmail.nl    16 
 

Wij hebben vorig jaar de vier toen verschenen BBS-boekjes besproken, 
en onze recensie van het ‘Transferboekje’ vind je in nummer 589 van 
de BridgeTraining. 
Ik neem aan dat je deze Training nog wel kan vinden op je pc. Zend me 
anders een mail en dan stuur ik hem toe. 
  
In mijn beginnerscursus leerde ik al dat je een lange lage kleur kunt 
aangeven (als je partner met 1SA geopend heeft) door 2♠ te bieden. 
Dit wijst op een lange klaveren- of ruitenkaart. Ik denk dat velen dit 
standpunt nog steeds huldigen. Wel is er een periode geweest dat men 
2♠ gebruikte als transfer voor klaveren en 2SA als transfer voor ruiten. 
Ik heb de indruk dat velen hiervan terugkomen. Anton Maas, de 
schrijver van het BBS-boekje, vindt het gebruik van het 2SA-bod als 
transfer voor ruiten een te groot offer. Hij wil dit 2SA-bod handhaven in 
zijn oorspronkelijke betekenis. 
Berry Westra schrijft in ‘Bieden met Berry’ dat door het gebruik van 2SA 
als transfer voor ruiten ‘2SA als limietbod komt te vervallen’. 
  
  
Dus… kun je kiezen uit: je beginnerscursus voor de transfer naar een 
lage kleur, ‘Van Start tot Finish’, of ‘Bieden met Berry’ van zolder halen, 
óf het BBS-boekje kopen voor 7,95 euro (als bondslid voor 7,16 euro). 
Succes ermee. 

 
Uitlegloket gesloten? 

Gisteravond op de club deed zich de vraag voor in welke situaties je nadere 
uitleg mag vragen over een bod en in welke situaties niet? 
Het is mij duidelijk dat je altijd uitleg mag vragen wanneer er gealerteerd 
wordt. 
 
Rob: 

Om elk misverstand te voorkomen voeg ik toe dat alleen de speler die 
aan de beurt is om te bieden uitleg mag vragen. 
 
Is het zo dat er anderzijds geen uitleg gevraagd mag worden als er 
niet gealerteerd wordt? 

 
Rob: 

Ongeacht of er wel of niet is gealerteerd, mag je als je aan de beurt 
bent om te bieden naar een uitleg vragen. De tegenspelers en leider 
mogen ook tijdens het spelen uitleg vragen, eveneens alleen als ze aan 
de beurt zijn om een kaart (bij) te spelen.  
 
Opgelet!  

Voorkom dat je met jouw vraag informatie geeft over jouw hand 
of daarmee vraagt om een bepaalde uitkomst. Vraag daarom ook 
liever niet naar de uitleg van een bepaalde bieding als al 
verschillende biedingen zijn gedaan. Je kunt dan beter vragen 
naar een opsomming en uitleg van álle gedane biedingen. 
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Als je het gevoel hebt dat je tegenstanders nog niet goed zijn 
ingespeeld, zoals een gelegenheidskoppel, kan het (heel) nuttig 
zijn om voor aanvang van het eerste spel de tegenstanders te 
verzoeken NIET te alerteren! Dat zou namelijk voor die 
tegenstanders veel prettiger kunnen zijn dan voor jou! Als je na 
een bepaalde bieding toch wel graag de uitleg wil horen, kun je 
daarnaar vragen als het je beurt is om te bieden. Na het bieden 
kun je naar het volledige biedverloop vragen en de uitleg: 
 
• - de speler die moet uitkomen: vóórdat hij zijn uitkomst 

heeft bepaald; 
• - de leider: vóór de uitkomst én voordat hij dummy laat 

bijspelen; 
• - de partner van de speler die moet uitkomen: vóór de 

uitkomst, maar wel nadat zijn partner zijn uitkomstkaart heeft 
bepaald én als hij aan de beurt is om bij te spelen in de eerste 
slag. 

 
Na de eerste slag mogen tegenspeler en leider alleen nog vragen 
naar de uitleg van een bieding; niet naar het volledige 
biedverloop. 

 
Het volgende deed zich voor: 
Oost opende met 1♣, wat gealerteerd werd door west. 
Zuid past en west biedt 1♠ (dit werd niet gealerteerd). 
  
Er zijn paren die met een harten- of schoppenbod (na de 1♣-opening) 
aangeven dat ze lengte hebben in die kleur (5 of meer). 
Bij de betreffende bieding kon men zich dus afvragen of dat 1♠-bod een 
lengte aangaf of niet? Noord vroeg daarom nadere uitleg, wat niet 
geaccepteerd werd door oost en west. Hun visie was dat, als het bod 
niet gealerteerd wordt, je dan ook geen uitleg mag vragen. 

 
Rob: 

Wie ben ik om ijzerenheinig te verkondigen dat OW ongelijk 
hebben? Vraag aan OW waarin die verbodregel wanneer is 
gepubliceerd! 
 
Maar… pas wel op! Als je die vraag stelt met een mooie 
schoppenkleur in je handen, riekt dat al snel naar informatie 
doorgeven aan je partner! Je hebt dan een probleem als partner 
daarna met niks in schoppen er toch mee uitkomt en jij de hele 
zaak in diezelfde kleur oprolt! 
 
Vaak kun je dit soort vragen beter stellen nadat het bieden is 
afgelopen. Of de systeemkaart raadplegen. Maar… verboden is die 
vraag zeker niet! 
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De vraag is nu of noord (na het 1♠-bod van West) mag vragen wat dat 
bod betekent? 
Als ik kijk naar het spelregelboekje onder artikel 20 F1 concludeer ik 
dat dit is toegestaan. Naar mijn idee mag men te allen tijde (als art. 
16B1 niet van toepassing is) uitleg vragen over iedere bieding die 
gedaan wordt. 
  
Rob: 

Te allen tijde moeten we lezen als: elke speler mag uitleg vragen 
als het zijn beurt is om te bieden. En het is niet toegestaan om 
uitleg te vragen ten behoeve van je partner. 

 
 Goed advies gevraagd? 

Sinds drie jaar geef ik als amateurvrijwilliger bridgeles bij het ServiceGilde in 
Landgraaf. Dit met veel plezier. Ik gebruik de methode van Berry Westra Leer 
bridge met Berry deel 1, 2, en 3. Ik sorteer steeds de te behandelen spellen 
uit de werkboekjes. Al spelend wordt de theorie uitgelegd. Dit werkt heel 
goed. Voordat ik zelf een soort proefwerkje opstel als afsluiting van een 
herhalingscursus van deze boekjes wil ik u vragen of u soms een goed advies 
voor mij heeft.  
 
De mensen zijn enthousiast en vinden het leuk om dit te doen.  
 
Rob: 

Mmm, ze zegt u tegen mij… 
 
Als de mensen enthousiast zijn kan ik de boel alleen maar verpesten. 
Daar ga ik mijn handen niet aan branden! Ik ben ervan overtuigd dat ik 
twee open deuren tegelijk intrap als ik ook maar durf te schrijven dat je 
de vragen van het proefwerkje niet te gemakkelijk kunt maken en heel 
snel te moeilijk. Ze moeten zonder uitzondering daar een dikke 
voldoende mee scoren. 
 
Wat leerzaam kan zijn én op de lachspieren kan werken is een quiz.  
 
Je verdeelt de groep in minstens twee groepen. Dan stel je een vraag 
waarover per groep mag worden overlegd. Om de beurt mag een groep 
als eerste het antwoord geven. Is dat antwoord fout, dan mag de 
tweede groep een poging wagen. Als eerste groep scoort het juiste 
antwoord 5 punten, als tweede groep 3. Maar daar kun je mee spelen. 
Als één groep vrij laag staat zet je gewoon meer punten op het juiste 
antwoord, zodat het spannend blijft. 
Het leerzame zit in het voorafgaande overleg binnen de groepen. 
 
Als je dat leuk vindt wil ik wel een paar quizvragen in elkaar draaien. 
 
 

  


