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Bridge Service, voor gewone bridgers 
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Redactie: 

Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels),  
Ad van Gemert, Jan van Die en Frans Schiereck 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
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. 

 
Het schone van SA 

In SA zijn alle kleuren even belangrijk. Geen troefkleur die roet in een mooie 
bijkleur gooit of mooie tophonneurs volledig buiten gevecht stelt.  
 
In bridge wint de hoogste kaart in de uitkomstkleur de slag, het aantal 
gewonnen slagen bepaalt het resultaat. Klaar! Geen 10 punten voor de laatste 
slag (klaverjassen), extra punten voor het ‘vangen’ van schoppenvrouw 
(hartenjagen) of vijf kaarten ‘kopen’ na een joker (pesten).  
 
Dat maakt de strijd in bridge om de slagen tot een transparant ‘gevecht’.  
 
Vooral de eenvoudige regel dat de hoogste kaart in de voorgespeelde kleur de 
slag wint, maakt de techniek van het spelen beredeneerbaar en daardoor extra 
mooi. 
 
Het eerste spel van deze Training is zo mooi door zijn eenvoud, dat we daar 
een prijsvraag van maakten. 
    

 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1  Het prijsvraagspel. Een mooi spel van Frans Schiereck 
 

♠ H 6 2 
♥ A 8 7 2 
♦ H V 2 
♣ A 7 6 

  
♠ A 5 4 3 
♥ H 4 3 
♦ A 8 6 
♣ H V 3 

 
Tegen jouw 3SA kiest west voor de uitkomst van ♣B. 
 
Hoe timmer jij jouw speelplan in elkaar? 
 
Deed je niet mee aan de prijsvraag? Dan ga je pas naar de volgende pagina 
nadat je jouw speelplan op orde hebt! 
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Het prijsvraagspel 
 

♠ H 6 2 
♥ A 8 7 2 
♦ H V 2 
♣ A 7 6 

  
♠ A 5 4 3 
♥ H 4 3 
♦ A 8 6 
♣ H V 3 

 
Tegen jouw 3SA kiest west voor de uitkomst van ♣B. 
 
Ik geef eerst het woord aan de ruim 190 lezers die een serieuze gooi deden 
naar de uitgeloofde prijs, het boek: ‘Bridge op een presenteerblaadje’ 
 

Een totaaloverzicht van alle ontvangen reacties: 

 
 

In elke groep koos ik een woordvoerder. 
 
Wat is eigenlijk het probleem? 

Dag Roberto, neem je ons een beetje in de maling? Er zijn toch zo tien slagen 
voor het neerleggen? Je hoeft niet eens van slag.  
Ka 
 
Ka heeft helemaal gelijk. En dat geldt voor al haar ‘geloofsgenoten’ die op 
soortgelijke wijze reageerden. Als 3SA het geboden contract is en je telt tien 
vaste slagen, dan kun je die toch gewoon maken!  
Deze logische denkwijze is wel vaak de oorzaak van een lagere score. Want 
3SA+1 is goed voor een nul als de concurrentie 3SA+2 maakt. De oorzaak van 
deze verkeerde denkwijze ligt bij… de bridgedocent en de bridgeliteratuur. 
Vaak wordt geschreven – ook door mij (!): ‘Je speelt 3SA, je telt zes vaste 
slagen, dus zul je op zoek moeten naar drie extra slagen.’ Dat zet de lezers en 
cursisten op het verkeerde been. Het suggereert dat alleen je contract maken 
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heilig is. Veel beter is: ‘Je telt zes vaste slagen; in de tweede stap ga je op 
zoek naar overslagen. Liefst zoveel mogelijk!’ Natuurlijk kijk je daarbij ook 
naar de slagen die voor jouw contract noodzakelijk zijn. Zelfs in viertallen en 
butler moet je niet vies zijn van een overslag. Elk extra puntje is 
meegenomen. Je moet alleen bij déze wedstrijdvorm niet je contract in de 
waagschaal stellen voor een overslag, omdat down gaan véél meer kost dan 
dat een (ongedoubleerde) overslag oplevert…  
 
Ongemerkt zet de lesgevende macht 8% van de lezers en toehoorders op het 
verkeerde been. Uitstekend dat Ka ons even flink wakker schudt! 

 
Meteen alle vaste slagen maken 

Ik zie geen mogelijkheid om nog slagen te ontwikkelen in een kleur. 
Ik neem met ♣A en speel alle vaste slagen voor 3SA+1. 
Maar gezien je enthousiaste reacties aan het begin van je les zit er natuurlijk 
een addertje onder het gras, maar die zie ik helaas niet. 
Ik ben benieuwd. Ben van der Spek 
 
Mijn speelplan is simpel: raap gewoon 10 slagen op. Leo Adler 

 
Ruim 10% deelt de aanpak van Ben en Leo. En als je geen kansen ziet op een 
extra slag, kun je inderdaad het beste de slagen maken die je wél ziet.  
 
Met onder andere dit spel hopen we de zoektocht naar mogelijke extra slagen 
te vergemakkelijken. 

 
Op harten óf schoppen afgaan voor een extra slag 

Ik tel 10 vaste slagen en heb nog wel tijd om te proberen er een harten- óf 
schoppenslag bij te versieren als die kleur bij de tegenpartij 3-3 zit. 
Ik ga als volgt te werk: 
Ik neem ♣B met ♣A in Noord; laat west nog maar even in het ongewisse waar 
♣V en ♣H zit! 
Ik speel nu eerst ♥2 naar ♥H Zuid en ♥3 naar ♥A. 
Als OW beide keren bekennen, geef ik daarna een hartenslag af. Als ze dan 
weer allebei bekennen, wordt de dertiende harten mijn 11e slag. 
 
Als het allemaal op deze manier gaat, lijkt het aantrekkelijk om dit ook met de 
schoppenkaarten te gaan doen, maar dat kan beslist geen extra slag meer 
opleveren, alleen maar slagen kosten, dus niet doen! 
Na de extra slag gewoon je vaste slagen oprapen voor 3SA+2. 
In plaats van de harten- kun je uiteraard na het eerste klaverslag ook de 
schoppenkaarten testen op 3-3 bij de tegenstanders. 
Ineke Mooij 
Ineke spreekt namens 29% van de inzenders. Met de ontbrekende zes kaarten 
in harten/schoppen is de vierde kaart van die kleur inderdaad goed voor een 
extra slag. Vooral in een parenwedstrijd kan dat goed zijn voor goud! 
 
Vervelend voelt de gedachte dat een keus moet worden gemaakt tussen 
harten en schoppen. Je zult maar gokken op de verkeerde kleur… 
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Ik tel 10 vaste slagen. Hamvraag: kunnen we een overslag halen? 
Dat kan als schoppen of harten 3-3 verdeeld zitten. 
Speelplan:  
Neem in de dummy en speel kleine harten naar ♥H. 
Dan kleine schoppen naar ♠H. 
Hartenslag weggeven (♥3 naar ♥2). Weer aan slag ♠2 naar ♠3. 
Dan de twee azen spelen om te kijken welke kleur 3-3 verdeeld zit. 
Genoeg dekking in ruiten en klaver om tweemaal van slag te gaan. 
Ben benieuwd. 

Onze zoon van 16, heeft uit zichzelf in juli 1991 het bridge aangeleerd  
uit het ’Groot Spellenboek’ en ons toen aan het bridgen gezet. 

Boudewijn Meurs 
 
Er zijn verschillende varianten op het gevecht om een extra slag. 
Eén groep geeft de eerste slag weg in één van de hoge kleuren en slaat daarna 
AH in de hoop dat de vierde kaart vrij is. Een tweede groep slaat het aas, geeft 
dan een slag weg en hoopt daarna met de heer de laatste twee kaarten in die 
kleur op te halen. De derde groep slaat gewoon aas en heer, en speelt dan een 
lage kaart in de hoop dat de beide nog ontbrekende kaarten over elkaar vallen.  
 
Boudewijn probeert op de harten- en schoppenpaarden te wedden. Dat 
loffelijke streven kan met zíjn gekozen speelwijze echter mislukken.  

Stel dat de hartenkleur 4-2 zit en de schoppenkleur 3-3. OW spelen na 
de hartenweggever harten terug. De leider moet dan ♥A leggen. Na de 
schoppenweggever maken OW dan ook nog hun tweede hartenslag. De 
mogelijke extra slag in schoppen is dan niet meer mogelijk. Hoe had 
Boudewijn moeten spelen om wél de twee kansen te combineren? 

Héél uniek trouwens dat Boudewijn en zijn vrouw door zoonlief aan de 
bridgetafel zijn gezet!  
 

Op harten én schoppen afgaan 
Je telt 10 vaste slagen. Het doel moet zijn om nog een overslag te maken. Dat 
kan alleen door een lengteslag in harten en/of schoppen.  
Neem de uitkomst met ♣A en speel in noord en zuid een kleine harten. 
De ♣-nakomst neem je met ♣H en speel je in noord en zuid een kleine ♠.  
Weer aan slag met ♣ (of een andere kleur) test je het zitsel van de ♥ en de ♠ 
door AH te slaan. 
Valt noch de ♥ noch de ♠ 3-3, dan neem je de laatste ♦-slagen op en blijft het 
bij 3SA+1. 
Hetty Centen 
 
Hetty vertegenwoordigt de grootste groep: 40% kiest voor dezelfde aanpak. 
Met het direct weggeven van een schoppen- en hartenslag, houdt ze de 
controle in de beide kleuren, waardoor ze daarna veilig kan controleren wélke 
van deze twee kleuren goed is voor een extra slag. 
 
Als in harten óf schoppen de ontbrekende kaarten 3-3 zitten, maakt Hetty een 
extra slag, ongeacht met welke hoge kleur zij begint. Ze hoeft alleen maar zo 
snel mogelijk in de beide hoge kleuren de eerste slag weg te geven (laag naar 
laag). 
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Ook wapenen tegen twee hoge 4+kaarten in dezelfde hand 
slag 2: vanuit zuid kleine harten naar ♥8 in noord. 
Slag 4: vanuit noord kleine schoppen naar ♠5 in zuid. 
Daarna de lage kleuren incasseren en vervolgens onderzoeken of één van de 
hoge kleuren 3-3 verdeeld zit bij opps. 
Is dat zo dan maak je 11 slagen. 
Zitten beide hoge kleuren 4-2 verdeeld dan maak je 10 slagen. 
Theo Colsen 
 
In beide hoge kleuren duik je een slag uit dekking, geen probleem. 
Hierna raap je  alle slagen in de lage kleuren op. 
Met één van de hoge kleuren 3-3 heb je een 11e slag. 
En met 4-4 in de hoge kleuren in de hand van één tegenstander, breng je die 
in dwang. Er moet in de laatste slag van de lage kleuren een harten of 
schoppen worden afgegooid, waarna de 4e in die kleur een slag wordt. 
Peter van der Hulst 
 
Er zijn 10 vaste slagen, maar we zijn natuurlijk nooit afkerig van een overslag. 
Mijn streven is naar 11 slagen. (enige bescheidenheid siert zélfs de bridgende 
mens). 
Dat gaat me lukken als minstens één van de hoge kleuren 3-3 zit of als één 
tegenstander lengte heeft in beide hoge kleuren. 
Die komt dan in afgooiproblemen. 
Ik neem dus de uitkomst en geef meteen een hartenslag af. 
Ik neem het waarschijnlijke klaverenvervolg en geef vervolgens meteen een 
schoppenslag af. 
De (laten we zeggen: klaver-)terugkomst is weer voor mij en nu speel ik drie 
keer ruiten.   
Als één tegenstander bijvoorbeeld twee 4-kaarten hoog had, is die nu al in de 
problemen gekomen. 
Opletten dus wat er in de hoge kleuren wordt weggegooid. 
Ik begin met de hoge kleur waarvan ik (minstens) één kaart heb zien 
weggooien.  
Als beide tegenstanders nu twee keer bekennen , heb ik meteen mijn elfde 
slag. Zo niet, dan probeer ik de andere hoge kleur. 
René Wortel  

 
René stelt dat als de ontbrekende harten- én schoppenkaarten níét 3-3 zitten, 
er toch nog een maakkans is. Namelijk als meeste kaarten in de beide hoge 
kleuren bij dezelfde tegenstander zitten.  
 
De vraag is: Moet je - na het weggeven van de eerste slag in de beide hoge 
kleuren - wel of niet eerst al je slagen maken in de lage kleuren voordat 
je AH speelt in harten en schoppen? Het antwoord luidt… JA! ‘En waarom dan 
wel?’ denk je misschien. Kijk mee. 
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Het maakt geen verschil of OW na de weggever in harten en schoppen 
klaveren of ruiten terugspelen. Laten we voor het overzicht ervan uitgaan dat 
OW beide keren klaveren terugspelen. Oost geven we twee hoge 5-kaarten. 
 
Dan is de situatie na de 5e slag: 

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

 
Als de leider nu eerst zijn    Als de leider nu eerst zijn 
ruitenslagen pakt:     ♠AH en ♥AH slaat: 

 
♠ H 6       ♠ - 
♥ A 8 7      ♥ 8  
♦ -       ♦ H V 2 
♣ -       ♣ - 
  Jouw oosthand     Jouw oosthand 
  ♠ V B 10      ♠ V B 
  ♥ V B 10      ♥ V B 
  ♦ -       ♦ - 
  ♣ -       ♣ - 
♠ A 5 4      ♠ 5  
♥ H 4       ♥ - 
♦ -       ♦ A 8 6 
♣ -       ♣ - 

 
Op de laatste ruitenslag moest oost  Nu heeft de leider een  
kiezen: een schoppen of een harten.  probleem. Hij kan zijn drie 
Wat oost ook kiest, de leider gaat   ruitenslagen maken. Maar in 
een extra slag winnen. Oost koos   welke hand moet hij eindigen? 
voor ♠10. Dus wint de leider    Op de eerste twee ruitenslagen  
daarna drie schoppenslagen en   heb jij geen probleem: je 
twee hartenslagen.     ruimt jouw beide boeren op. 
        Op de derde ruiten weet je 

welke hand van de leider die 
slag gaat winnen. Dus weet je 
ook welke kaart je moet 
opruimen.  
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13% van de inzenders gaf aan dat na de weggever in harten en schoppen éérst de 
slagen in de lage kleuren moeten worden gemaakt. Daarbij let je goed op of OW al 
een kaart in een hoge kleur opruimen. 
 
♣B wordt door de vrouw gepakt. Dan een kleine harten naar een kleine harten. 
Deze wordt door OW gewonnen. 
Volgende slag wordt gepakt in de kleuren: klaveren voor de heer in zuid, ruiten voor 
de vrouw in noord en harten door de heer in zuid. Schoppennakomst wordt 
gedoken. Als er geen schoppen wordt nagespeeld dan in de derde slag schoppen 
spelen en aan beide zijden laag bijspelen.  
De volgende slag wordt gepakt en daarna worden de klavers en ruiten gespeeld. 
Afhankelijk waar de heren van harten en schoppen zitten wordt hier naar toe 
gespeeld. dan de volgende slag naar de aas van harten en/of schoppen bij een zitsel 
van 3/3 bij oost west in harten en/of schoppen maak je 1 slag extra in deze kleuren. 
In totaal dan 11 slagen. 
Max van Hoffen 
 

 
 
Bridge op een presenteerblaadje 
is reeds onderweg naar…  
 Max van Hoffen!  
Omdat van alle inzenders die - na 
het weggeven van de eerste slag in 
de beide hoge kleuren - bewust 
eerst de lage kleuren spelen, Max 
met zijn krap acht jaar bridge-
ervaring het kortst geniet van ons 
mooie spel!  Van harte 
gefeliciteerd! 
 
 
 
 
René Wortel speelt slechts één jaar 
langer dan Max. Zijn uitleg (op 
pagina 6) is echter mooi genoeg om 
door te geven aan de Redactie van 
Bridge Beter. In het oktobernummer  
van Bridge Beter zal dit mooie spel 
namelijk ook worden behandeld in 
de vaste rubriek ‘Bridgepoll’. Dus 
voor René een flinke dosis extra 
‘eeuwige roem’! 
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Spel 2 
♠ H V 2 
♥ V 3 2 
♦ A 10 2 
♣ B 4 3 2 

  
♠ A 5 4 
♥ B 5 4  
♦ B 5 4 3 
♣ A H V 
 
West valt jouw 3SA aan met de uitkomst van ♦9. 
 
1. Welke ruitenkaart laat je dummy bijspelen? 
2. Welke kleur speel je zodra je aan slag bent? 

 
Ik geef een hint voor de minder ervaren spelers 
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Spel 2  Hint voor de minder ervaren spelers 
 

♠ H V 2 
♥ V 3 2 
♦ A 10 2 
♣ B 4 3 2 

  
♠ A 5 4 
♥ B 5 4  
♦ B 5 4 3 
♣ A H V 
 
West valt jouw 3SA aan met de uitkomst van ♦9. 
 
Welke ruitenkaart laat je dummy bijspelen? 
Welke kleur speel je zodra je aan slag bent? 
 
Met ♠AHV, ♦A en ♣AHVB, tel je acht vaste slagen. 
 
De negende slag zal moeten komen uit de harten- of ruitenkleur.  
 

We zoomen in op de hartenkleur: 
 
  ♥ V 3 2 
♥ A 10 9 8   ♥ H 7 6  
  ♥ B 5 4 

 
De combinatie - de vrouw in de ene hand en de boer in de andere - komt veel 
voor. Helaas geldt dat ook voor de behandeling van dat koppel. Volksstammen 
proberen een extra slag in te versieren door éérst een kleintje naar de vrouw 
te spelen, om daarna, als dat geen slag oplevert, een kleine harten te spelen 
naar het andere plaatje. Een kansloze missie als de twee tophonneurs verdeeld 
zitten.  
 
Met deze combinatie maak je echter wél een extra slag als de tegenspelers 
met deze kleur beginnen! Mits… jouw eerst bijgespeelde kaart een lage is!  
 
Stel dat west aan slag is en ♥10 voorspeelt. Dan moet je de regel ‘Honneur op 
honneur’ onderdrukken en dummy ♥2 laten bijspelen. Als oost vervolgens 
duikt, wint jouw ♥B deze slag. Legt oost ♥H, dan speel je ♥4 bij, waarna OW 
niet kunnen voorkomen dat jouw ♥B óf dummy’s ♥V een hartenslag wint. 
 
Leg je op wests ♥10 wél braaf ♥V (honneur op honneur), dan wint oost die 
slag met ♥H en speelt harten na, waardoor west de volgende drie hartenslagen 
zal maken. En vier als hij een 5-kaart harten heeft.  
 
Als je het principe van deze VB-behandeling doorgrondt, hoef je in dit spel niet 
lang te zoeken naar je negende slag… 
  
 



Bridge Service, Bridge Training 669, 7 juli 2016, rob.stravers@upcmail.nl    11 
 

Spel 2  Speelplan 
 

♠ H V 2 
♥ V 3 2 
♦ A 10 2 
♣ B 4 3 2 

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

 
West valt jouw 3SA aan met de uitkomst van ♦9. 
 
Welke ruitenkaart laat je dummy bijspelen? 
Welke kleur speel je aan zodra je aan slag bent? 
 
Het principe van de VB-aanpak in de hint, geldt ook voor de lagere koppels! 
Leg niet (automatisch) ♦10! Door te duiken met ♦2 ben je al zeker van een 
extra slag in ruiten! Als jij duikt, moet oost ♦V spelen om te voorkomen dat je 
♦B maakt. Jij speelt dan ♦3 bij. Daarna zul je altijd ♦B of ♦10 als extra slag 
maken. Zodra je aan slag komt, ga je dus af op de ruitenkleur - als oost dat 
niet al voor je doet . 
 
Merk op dat je naast ♦A géén ruitenslag maakt als je dummy ♦10 laat 
bijspelen op ♦9! Oost wint met ♦V en speelt ruiten terug. Je kunt laag 
bijspelen, waarna west ♦7 legt. Die kun je arresteren met ♦A, waarna west - 
met ♦H8 - jouw tweede ruitenslag onmogelijk maakt. Dummy ♦7 laten duiken, 
helpt evenmin. West wint die slag en speelt ♦8 na voor dummy’s ♦A.  
 
Subvraag 

Je laat dummy dus ♦9 duiken. Oost wint de eerste slag met ♦V en speelt 
dan ♥10 voor. Welke hartenkaart leg jij? 

 
Míjn hartenkaart meld ik op de volgende pagina. 

 
Spel 3 

♠ V 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 5 4 3 
♣ V 3 2 

  
♠ A 9 
♥ A H 5 
♦ V B 10 9 8 
♣ A H 5 
 
West start met ♠8 tegen jouw 3SA. Hoe ga je daarmee om? 
 
Ik geef een hint voor de minder ervaren spelers. 
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Antwoord subvraag spel 2 
Je laat dummy ♦9 duiken. Oost wint de eerste slag met ♦V en speelt dan ♥10 
voor. Welke hartenkaart leg jij? 
 
Geheel in de lijn van de hint bij spel 2 duik je ♥10!!! 

 
 
Spel 3  Hint 
 

♠ V 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 5 4 3 
♣ V 3 2 

  
♠ A 9 
♥ A H 5 
♦ V B 10 9 8 
♣ A H 5 
 
West start met ♠8 tegen jouw 3SA. Hoe ga je daarmee om? 
 
Je telt zeven vaste slagen: ♠A, ♥AH, ♦A en ♣AHV.  
 
Ook als minder ervaren speler zie je dat de extra slagen uit de ruitenkleur 
moeten komen.  
 
Over de behandeling van de ruitenkleur zullen we het eveneens eens zijn: 
vanuit zuid speel je een hoge ruiten voor en laat je dummy duiken zolang west 
ook duikt. De enige speler die dan aan slag kan komen is oost. En jij wilt maar 
één ding: als oost aan slag komt moet je nog een stop hebben in de 
schoppenkleur. 
 
Met die wetenschap en wens kijk je opnieuw naar de eerste slag: leg je wel of 
niet ♠V? 
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Spel 3  Speelplan 
 

♠ V 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 5 4 3 
♣ V 3 2 

♠ 10 8 6   ♠ H B 7 5 4 
    ♦ H (x x x)  

♠ A 9 
♥ A H 5 
♦ V B 10 9 8 
♣ A H 5 

 
West start met ♠8 tegen jouw 3SA. Hoe ga je daarmee om? 
 
Laat dummy duiken; win de slag met ♠A. Speel dan de ruitenkleur van 
bovenaf en laat dummy duiken zolang ♦H niet bij west verschijnt. Als oost aan 
slag komt met ♦H, kan hij - dankzij ♠V3 in dummy - je alleen maar een extra 
slag geven als hij de schoppenaanval voortzet. 
 
Leiders die in de eerste slag dummy wél ♠V laten leggen, gaan 
onvoorwaardelijk de boot in! Oost speelt dan ♠H.  
• Als je duikt, speelt oost schoppen door en valt jouw ♠A. Na ♦H razen oosts 

andere schoppenkaarten langs. 
• Als je neemt, voltrekt zich dezelfde ramp na ♦H. Wel moet west zo slim zijn 

om in de tweede schoppenslag zijn hoogste schoppenkaart (♠10) bij te 
spelen!  

 
 
Spel 4 
 ♠ A 2 

♥ 3 2 
♦ V B 10 9 8 7 
♣ H 3 2 

 
♠ V 5 4 3 
♥ A V 
♦ A 5 4 3 
♣ A V 4  

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠B.  
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
De minder ervaren spelers geef ik een hint. 
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Spel 4  Hint voor de minder ervaren spelers 
 
 ♠ A 2 

♥ 3 2 
♦ V B 10 9 8 7 
♣ H 3 2 

 
♠ V 5 4 3 
♥ A V 
♦ A 5 4 3 
♣ A V 4  

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠B.  
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Ook hier zie je onmiddellijk dat de ruitenkleur de extra slagen kan en moet 
opleveren. Aangezien je alleen een slag kunt verliezen aan ♦H, mag je rekenen 
op vier extra ruitenslagen. Samen met je vijf vaste slagen is dat goed voor 
‘Contract’! 
 
De schoppenuitkomst kán een gevoel van dank oproepen. Die werpt je immers 
een extra schoppenslag in de schoot als je dummy deze slag laat duiken. ♠V 
wordt dan altijd een slag, of al in deze eerste slag, of later als oost nu ♠H zou 
leggen. 
 
Pikant detail is echter dat de meeste leiders in dit spel down gingen… Kennelijk 
zagen zij een bepaald gevaar niet, of in ieder geval te laat.  
 
Wat kan op dit spel rampzalig uitpakken? Een subhintje… In welke kleur 
kunnen OW hebben toegeslagen: in schoppen of in harten? 
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Spel 4  Speelplan 
 

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

♠ B 10 9 8  ♠ H 7 6  
♥ H B 5 2 ♥ 10 9 8 7 6 
♦ H 2 ♦ 6 
♣ 7 6 5 ♣ B 10 9 8 

♠ V 5 4 3 
♥ A V 
♦ A 5 4 3 
♣ A V 4  

 
Tegen jouw 3SA start west met ♠B.  
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Leg onmiddellijk ♠A. Speel dan de ruitenkleur en snijd op ♦H. West mag aan 
slag komen. Je zit dan met ♠Vxx veilig in de achterhand. Ook terugspel in 
harten aanvaard je in (grote) dank. 
 
Maar wat ging dan mis bij de andere leiders? 
Die lieten dummy ♠2 leggen, rekenend op een extra schoppenslag. Oost wint 
dan met ♠H, bekijkt de handel van dummy en heeft dan maar één alternatief, 
de hartenkleur aanvallen! Jij legt ♥V, west ♥H, gevolgd door harten. Jouw ♥A 
kan deze aanval nog pareren. Maar na wests ♦H kun je het hartenvervolg 
slechts met lede ogen aanzien…   
 

Lezers Mailen 

PCI? 
Een sterke speler op onze landelijke club had ergens opgevangen dat PCI een 
geweldig biedwapen zou zijn. Maar het fijne wist hij er niet van. Dus zocht ik 
op internet naar die conventie. Het enige wat ik echter vond ging over het 
moederbord van de pc… Weten jullie toevallig wat PCI zou kunnen zijn? Of zal 
ik het verkeerd hebben verstaan??? 
 
Rob: 

Ik heb werkelijk geen idee wat PCI zou kunnen zijn. Maar… elke nadeel 
heb zijn voordeel. Dit is een mooie kans om te controleren of het 
boekwerk van mijn vriend Joseph, Bridge op een presenteerblaadje, 
inderdaad zo volledig is als de 1020 pagina´s doen vermoeden… 
En wat blijkt: Joseph wijdt er 12 bladzijden aan, inclusief voorbeelden en 
vergelijkingen met conventies als “Long suit trials”,  “Short suit trials” en 
“Help suit trials”, waarna hij het geheel als volgt samenvat: 
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II.6.6.4 Poolse combinatie-invites (PCI) 
► Als er in een ongestoord biedverloop een fit in een hoge kleur door een bijbod of 
herbieding op twee-niveau is vastgesteld – en dus na 1♥ of 1♠ respectievelijk 2♥ of 
2♠ is geboden –, dan is 3♥ respectievelijk 3♠ als eerstvolgende bod geen invite maar 
barrage. 
► Inviterend in een dergelijke situatie zijn de volgende biedingen: 
 ◙ na een op twee-niveau vastgestelde fit in de hartenkleur, 
  ● 2SA, 3♣ of 3♦, waarmee aan partner verteld wordt dat er meestal drie 

verliezers in respectievelijk schoppen, klaveren of ruiten zitten en hem tot het 
bieden van de manche aansporen indien hij bijvoorbeeld twee tophonneurs 
heeft in de betreffende kleur of er (met het oog op aftroevers) kort in is,  

  ● 2♠, waarmee een renonce of singleton – hierna “r/s” – kenbaar wordt 
gemaakt (met 2SA informeert de partner van de 2♠-bieder naar de kleur van 
diens r/s, en hij krijgt de gevraagde informatie via een 3♣-, 3♦- of 3♥-bod 
naargelang de 2♠-bieder kort is in klaveren, ruiten of schoppen);  

 ◙ na een op twee-niveau vastgestelde fit in de schoppenkleur, 
  ● 3♣, 3♦ of 3♥, waarmee aan partner verteld wordt dat er meestal drie 

verliezers in de bewuste kleur zitten en hem tot het bieden van de manche 
aansporen indien hij er bijvoorbeeld twee tophonneurs in heeft of er kort in is,  

  ● 2SA, waarmee een r/s kenbaar wordt gemaakt (met 3♣ informeert de partner 
van de 2SA-bieder naar de kleur van diens r/s, en hij krijgt de gevraagde 
informatie via een 3♦-, 3♥- of 3♠-bod naargelang de 2SA-bieder kort is in 
ruiten, harten of klaveren).  

 
Onbedoeld door handicap 

Jouw 'Bridge Service' lees ik altijd met groot plezier. 
Ergens dit jaar stond er in de sectie 'Spelregels' een stukje over het wijzigen 
van een onbedoelde bieding of van het spelen van een onbedoelde kaart. 
Ik weet niet meer of het over Art 25 of 45 ging, ik herinner mij nog wel dat het 
eindigde met een persoonlijke uitspraak in het geval dat de onbedoelde actie 
het gevolg was van een handicap. 
Ik heb geprobeerd die passage terug te vinden - helaas zonder resultaat. 
Ik ga dit seizoen met een andere partner spelen en die is visueel zwaar 
gehandicapt. 
In dat kader ben ik geïnteresseerd in jouw formulering hoe jij zelf zou omgaan 
met het spelen van een duidelijk onbedoelde kaart t.g.v. een handicap. 
Ik zou het zeer op prijs stellen als je me kunt laten weten waar ik die passage 
terug kan vinden. 
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Rob: 
Allereerst hartelijk dank voor je grote compliment! 
 
Uiteraard ga ik helemaal niet naar die passage zoeken. Als een speler 
duidelijk door slechte ogen een verkeerde kaart speelt, dan zou het toch 
wel van de gekken zijn als tegenspelers daarvan willen profiteren!  
En datzelfde geldt als deze speler uit zijn hand een duidelijk onlogische 
kaart bijspeelt.  
 
Ik raad je aan om vooraf met de betreffende speler en het bestuur de 
gewenste grenzen af te stemmen. Het bestuur communiceert die 
vervolgens naar de verwachte tegenstanders/lijn en arbiters. 
 
Zo kan ik mij voorstellen dat de betreffende speler mogelijk zelf geen 
gespeelde kaarten meer wil omruilen en graag toch zo scherp mogelijk 
wil spelen. Dat is een grens die de speler vooral zelf moet bepalen. 
 
De achterliggende gedachte moge duidelijk zijn. We willen allemaal zo 
lang mogelijk deel uitmaken van wat wij bridgeclub noemen. Niemand 
van ons kan uitsluiten dat we, van de extra ruimte die wij nu aan 
anderen gunnen, ooit zelf bijzonder zullen genieten! 
 
Hopelijk kun je hier chocola van maken. 

 

In één adem… 
Mag ik als leider in een kleurencontract in de dummy een kaart in een adem 
veranderen? Ik noemde per abuis ‘klaver twee’, terwijl duidelijk was dat ik 
ruiten twee (troef) bedoelde. Ik zei direct: ‘Stop, herstel, ruiten twee.’  
De arbiter stelde mij in het ongelijk. 
 

Rob: 
We leggen het - beruchte - artikel 45 C 4 b op tafel. 

Tot zijn partner een kaart gespeeld heeft, mag een speler een 
onopzettelijke aanduiding wijzigen, mits hij dit zonder denkpauze doet; 
maar als een tegenstander op zijn beurt een kaart heeft gespeeld die 
reglementair was vóór de wijziging van de aanduiding, mag die 
tegenstander de aldus gespeelde kaart terugnemen en vervangen door een 
andere (zie artikel 47D en artikel 16D1). 
 

Als jij geen klaver twee wilde spelen op het moment dat je ‘klaver twee’ 
uitsprak, geeft dit artikel de arbiter wel degelijk de ruimte om die 
onopzettelijke aanduiding te corrigeren. 
En pikant detail is dat de correctie ‘Herstel, ruiten twee’, níét in dezelfde 
adem hoeft te worden uitgeblazen als waarmee ‘klaver twee’ over je 
lippen kwam. Dat blijkt uit de ruimte die je hebt om die vergissing te 
mogen corrigeren. Namelijk tot je partner (lees: jijzelf als leider…) een 
kaart heeft bijgespeeld. Dus ook nog als je rechtertegenstander na lang 
wikken en wegen een kaart heeft bijgespeeld en jij al een kaart uit je 
waaier hebt getrokken zonder dat die de tafel met de zichtbare 
beeldzijde (nagenoeg) raakt. 
 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html�
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html�
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Je moet dan wel duidelijk maken dat je geen moment het spelen van 
klaver twee hebt overwogen. Zodra je naar de arbiter schermt met: ‘Ja 
maar ik corrigeerde het in één adem’, gooi je de deur naar een correctie 
op slot, omdat de snelheid waarmee je corrigeert geen maatstaf is. En 
gelukkig maar, anders zouden parelduikers een heel groot voordeel 
hebben: die kunnen acht minuten onder water op één ademteug…  
 
Ik hoop dat ik je met dit antwoord een beetje blij maak. 

 


