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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 691, 5 januari 2017 
 
Redactie: 

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

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.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. 

 
Een nieuw begin 

Ben je er klaar voor? Ga je er weer helemaal fris tegenaan? Compleet met 
goede voornemens? Of was je onverbeterlijk, vanzelfsprekend in de goede zin 
van het woord! 
Zo ja: houd dat vast! 

 
We beginnen dit jaar uiteraard ontspannen. Je hoeft niet bang te zijn voor 
moeilijke toestanden! We testen alleen maar even of je de basisregels nog een 
beetje weet. 
 

 
Spel 1    Westhand   Oosthand 

    ♠ 9 8 2   ♠ A V 6 5 4 
    ♥ H V 9    ♥ B 10 3 2 

♦ A 9 4 3 2   ♦ H V 5  
♣ A 6    ♣ 4 

 
Hoe bied je met je vaste bridgepartner(s) deze handen uit? West begint. 
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Spel 1  Mijn voorkeur 
     Westhand   Oosthand 

    ♠ 9 8 2   ♠ A V 6 5 4 
    ♥ H V 9    ♥ B 10 3 2 

♦ A 9 4 3 2   ♦ H V 5  
♣ A 6    ♣ 4 

 
Hoe bied je met je vaste bridgepartner(s) deze handen uit? West begint. 
 
Mijn voorkeur:  1♦    1♠ 
    1SA    3♥ 
    3♠    4♠ 
    pas 
 

1♠:  Als je beide kleuren op 1-hoogte kunt bieden: eerst de langste 
 kleur. Op deze éérste nieuwe kleur mag openaar niet passen:  

dat belooft immers alleen een minimum (6 punten) en géén  
maximum. Dat kan - theoretisch - 27 punten zijn .  
Inderdaad: theoretisch. Want als je 27 punten in handen hebt en  
partner opent, bied je immers meteen… 7SA! 
 

3♥: Nu moet Oost kracht aangeven. Zou hij 2♥ bieden, dan mag West 
passen. Dat zou desastreus zijn, gezien de gezamenlijke punten. 
 

3♠: West weet nu dat oost minstens een 5-kaart schoppen moet 
hebben. Met twee 4-kaarten had hij 1♥ geboden in plaats van 1♠ 
(van vierkaarten altijd eerst de laagste). Met wat extra kracht had 
west 4♠ kunnen bieden. Door het ontbreken daarvan is 3♠ beter. 
 

4♠: Oost heeft het gemakkelijk: die wist al na wests 1♦-opening dat hij 
geen contract wil onder de manche. 
 

Spel 2 
 ♠ H 2 
 ♥ A V 10 2 
 ♦ V B 3 2 
 ♣ V 3 2  Het bieden (OW pasten): 

   Noord  Zuid 
 ♠ A 3   1♦   1♥ 

♥ B 5 4 3  2♥   4♥ 
  ♦ A H 5 4  pas 
  ♣ 6 5 4   
 

West start tegen jouw 4♥-contract met ♣B.  
Jij laat dummy duiken; oost duikt ook. 
West speelt klaveren na; slag 2 en 3 worden door oost gewonnen met ♣AH. 
Dan speelt oost ♠8. Hoe probeer je jouw 4♥-contract te maken? 
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Spel 2  herkansing 
 

 ♠ H 2 
 ♥ A V 10 2 
 ♦ V B 3 2 
 ♣ V 3 2  Het bieden (OW pasten): 

Noord  Zuid 
 ♠ A 3   1♦   1♥ 

♥ B 5 4 3  2♥   4♥ 
  ♦ A H 5 4  pas 
  ♣ 6 5 4   
 

West start tegen jouw 4♥-contract met ♣B.  
Jij laat dummy duiken; oost duikt ook. 
West speelt klaveren na; slag 2 en 3 worden door oost gewonnen met ♣AH. 
Dan speelt oost ♠8. Hoe probeer je jouw 4♥-contract te maken? 
 
Duidelijk is dat je na de eerste drie verliesslagen geen slag meer mag missen. 
De enige kleur waarin een verliezer dreigt is de troefkleur: harten.  
 

Je zou ♥A kúnnen slaan, hopend op ♥H-sec. Die kans is echter zéér 
klein. Want als oost ♥H-sec bezit, moet west vier hartenkaarten hebben. 
En net als in een loterij: als west vier hartenloten kocht en oost maar 
één, is de kans dat oost precies ♥H heeft vier keer kleiner dan dat de 
heer bij de vierkaart van west zit. 
 

Je moet dus snijden op ♥H. En de vraag is: Hoe kun je dat het beste doen? 
 
a. ♥B voorspelen en snijden op ♥H. 
b. ♥3 voorspelen en dummy ♥10 laten bijspelen als west ook laag bijspeelt. 
c. ♥B voorspelen of ♥3 maakt geen verschil. 

  
Ik geef voor de minder ervaren spelers een hint. 
 
� ������ � ��� �  �� �� ������� ����� � ����� 

  �� � ����� � ���� �� �� � �� �� � ������� �� 
 
Als je de hint wilt lezen, moet je deze ‘vreemde’ zin selecteren en voor een 
gewone lettersoort kiezen. (Dat lukt helaas niet met een geprinte versie…) 
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Spel 2  Speelplan 
 

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

♥ H    ♥ 9 8 7 6 
 ♠ A 3    

♥ B 5 4 3   
  ♦ A H 5 4   
  ♣ 6 5 4   

 
West start tegen jouw 4♥-contract met ♣B.  
Jij laat dummy duiken; oost duikt ook. 
West speelt klaveren na; slag 2 en 3 worden door oost gewonnen met ♣AH. 
Dan speelt oost ♠8. Hoe probeer je jouw 4♥-contract te maken? 

 
Om je contract te kunnen maken móét ♥H bij west zitten. 
 
Als west ♥Hxx heeft of ♥Hx maakt het niet uit of je begint met het voorspelen 
van ♥B of met ♥3 naar ♥10; je maakt met beide speelwijzen vier hartenslagen  
Ook met ♥Hxxx bij west maken ze geen verschil, omdat je dan maar drie 
hartenslagen kunt maken. 
 
Maar… met ♥H-sec bij west gaat het onnodig mis als je begint met het 
voorspelen van ♥B. Daarmee slaagt jouw snit, maar… oost zal dan altijd de 
vierde hartenslag winnen! 
 
De juiste speelwijze is: Begin met ♥3. Als west laag speelt, leg je ♥10 in 
dummy. Als ♥10 houdt: ♦2 naar ♦A en ♥4 naar ♥V voor de tweede snitactie. 
 

Spel 3 
Na west 1SA - oost 3SA, komt jouw partner uit met: ♠10 

        Noord 
          ♠10 
 Leider west   Dummy oost  

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

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

 
Dummy’s ♠H wint de eerste slag. 
De tweede slag laat leider west dummy ♦2 voorspelen. 
Wat kun je vertellen over jouw tegenspel? 
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Spel 3  Hint 
 

Na west 1SA - oost 3SA, komt jouw partner uit met: ♠10 
        Noord 
          ♠10 

Leider west   Dummy oost  
     ♠ H 2 

♥ H 8 7 
♦ H V 10 2 
♣ B 10 6 5 

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

 
Dummy’s ♠H wint de eerste slag. 
De tweede slag laat leider west dummy ♦2 voorspelen. 
Wat kun je vertellen over jouw tegenspel? 

 
Goed tegenspelen is vooral voor minder ervaren bridgers uiterst moeilijk. Je 
moet je een voorstelling proberen te maken van hóé de kaarten zouden 
kunnen - of moeten - zitten. En dat niet alleen: áls het zo zit als noodzakelijk 
is voor succesvol tegenspel, moet je daar ook nog technisch goed mee 
omgaan. 
 
In deze hint neem ik de mogelijke schoppenverdeling voor mijn rekening. 
 

Als de SA-openaar een hoge 5-kaart kán hebben, blijven er minstens vier 
schoppen over voor partner noord. Zijn uitkomst kan dus niet een top 
van niets zijn. Noord moet dus minstens ♠109xx in handen hebben. 
Minstens: hij kan dus ook méér schoppens hebben. En met welke 
schoppenkaart komt hij uit als hij ♠A109x(xx) in handen heeft? Met de 
hoogste van zijn ‘binnenserie’, dus ook met ♠10. 

 
De kans op gunstig tegenspel ligt vaak in het uitgaan van het positieve. 
Waarom zou je niet uitgaan van ♠A109xxx? 

 
Naast het schoppenbeeld sta je voor de keus om wel of niet meteen ♦A te 
leggen. Daarvoor moet je inschatten wat het voordeel of nadeel kan zijn van 
even wachten en meteen leggen.  
 

Je mag aannemen dat de leider ♦B in handen heeft. Hij zal dus zo goed 
als zeker drie ruitenslagen ontwikkelen, ongeacht of jij wel of niet 
meteen ♦A zet. Als je duikt, heeft de leider in ieder geval een ruitenslag 
binnen. Kan er een nadeel zijn als je meteen ♦A legt? 
 

 De creatieve uitvoering van deze hint is voor jou. 
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Spel 3 
Na west 1SA - oost 3SA, komt jouw partner uit met: ♠10 
    

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

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

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

 
Dummy’s ♠H wint de eerste slag. 
De tweede slag laat leider west dummy ♦2 voorspelen. 
Wat kun je vertellen over jouw tegenspel? 
 
Je hoopt dat partner iets moois in schoppen heeft. Dan kan het 
schoppenvervolg vanuit jouw hand uitstekend werken. Maar… dan moet je de 
tweede slag wél ♠3 kunnen voorspelen, waarna leider west machteloos moet 
toezien dat zijn ♠V kansloos door partner noord wordt gearresteerd. 
In de eerste slag had je dus meteen ♠B moeten opruimen! Want… als je in de 
tweede schoppenslag ♠B voorspeelt, gaat de leider zijn contract maken. 
 
Ook is het goed om ♦A meteen te leggen en ♠3 na te spelen. Doe je dat niet, 
dan wint west de slag met ♦B. Met de gegeven verdeling pakt het duiken van 
♦A zelfs noodlottig uit. Want als west daarna ♣A slaat, valt partners ♣V en 
heeft de leider de ruitenkleur niet meer nodig om de overige zeven slagen 
achter elkaar te kunnen maken! 
 
Jouw tegenspel is dus: 
1. In de eerste slag ♠B ‘ondergooien’. 
2. De tweede slag meteen pakken met ♦A. 
3. ♠3 terugspelen, waarna partner het tegenspelkarwei graag afmaakt! 
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Lezers Mailen 
Mag je - tegen een SA-contract - onder een vork uitkomen? 

Er is de laatste weken binnen onze bridgevriendengroep een discussie ontstaan 
over het wel of niet uitkomen onder vork vandaan tegen een SA-contract.  
 
Dus bijvoorbeeld van AVxxx met kleintje uitkomen? 
 
Ook van ervaren bridgers zijn we niet wijzer geworden; de een zegt: geen 
probleem, de ander zegt: NOOIT. 
 
Heb jij daar nog een speciale visie op? 
 
Rob: 

Zeg nooit ‘nooit’. Dat geldt zeker in de wereld van ons mooie spel! 
 
Als dummy of leider lengte in deze kleur beloofde, blijf je daar natuurlijk 
vanaf. Laat de leider er dan liever zelf achterkomen dat je vervelend 
tegenzit. 
 
Maar zonder informatie en een aantrekkelijker alternatief als HVBx is er 
helemaal niets tegen een uitkomst van een lange kleur met AV aan top! 
 
Partner zal maar de heer mee hebben . Ook de boer bij partner kan 
heerlijke ruimte geven; vooral als partner daarna aan slag komt en in 
jouw kleur kan naspelen. 
 
Interessant om aan de sterke speler die ‘nooit’ antwoordde te vragen 
naar een inhoudelijke onderbouwing. Misschien zie ik iets over het hoofd. 
Toch?  

 
Alerteerplicht voor wie van de drie? 

Op ons wekelijks bridge avondje bij mij thuis zijn de meningen 
verschillend over het wel of niet alerteren (van de Truscott-conventie) bij 
het navolgende biedverloop: 
  
West  Noord Oost  Zuid 
  
1♥  Doublet - 2♥  : 0 tot 5 punten met troefsteun; 
    - 2SA: 10 - 11 punten met troefsteun; 
    - 3♥  : 6 tot 9 punten met troefsteun. 
  
Welke van deze biedingen moet worden gealerteerd (en waarom)? 
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  Rob: 
  Alle drie! 
 

Het waarom: Omdat je kunt vermoeden dat de tegenstanders een 
andere kracht (2♥ en 3♥) of verdeling (2SA) verwachten. 
 
Deze regel staat in de Alerteerregeling onder de naam: Hoofdregel. 
 

Walsh 
Weer een vraag betreffende de Walsh conventie. 
 

West   Oost 
♠ ♠   ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
♥ ♥ ♥ ♥  ♥ 
♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ 
♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ 
 
13 ptn  8 ptn 
 
1♣*   1♠ 
1SA   ?? 

Ik heb te weinig punten om CBS te doen en denk nu dat ik gewoon 2♦ kan 
bieden om mijn verdeling aan te geven. Partner past hierop want hij denkt dat 
ik in het Walsh systeem nu een vijfkaart ruiten aangeef en niet per se een 5-
kaart schoppen. Volgens partner en nog een geleerde aan tafel had ik moeten 
passen op 1SA. Dit zou dus betekenen dat je in Walsh geen 5/4 verdeling kunt 
aangeven met minder dan 11 punten. 
 
Rob: 

Ik zou ook passen… De manche lijkt uitgesloten en mogelijk is 1SA een 
uitstekend contract. Groot voordeel is dat de tegenstanders geen inzicht 
hebben in jullie verdeling.  
 

Bep & Anton: 
Met 5 ♠-kaarten en 4 ♦-kaarten is het een nadeel dat je Walsh speelt.  
2♦ kun je nu niet bieden; partner verwacht dan in ieder geval een 5-
kaart ruiten en vier of vijf schoppen. Hij past dus bijna altijd op 2♦. 
 
Het is dus ‘pas’, of, als je een mooie 5-kaart hebt in schoppen: 2♠, 
bijvoorbeeld met: ♠ VB10xx 

♥ x 
♦ Hxxx 
♣ Hxx 
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♦H en ♥5… 
Ik zoek een afspeelprobleem waarin de ruitenheer en/of hartenvijf 
cruciaal zijn. 
Het is bestemd voor een fervent bridger, die binnenkort 60 jaar wordt. 
We hebben alle gasten gevraagd iets te verzinnen en op een speelkaart 
(van iets groter formaat) te tekenen/schrijven/printen. 
We hopen zo 52 kaarten bij elkaar te krijgen met op iedere (speel)kaart 
iets bijzonders. 
Aan mij is gevraagd om de ♦H en ♥5 te maken. 
Zou je iets voor mij kunnen betekenen? 

 
Rob: 

♦H: 
♠ A 9 2 
♥ - 
♦ H 
♣ A H 

♠ -    ♠ 10 7 
♥ H V B   ♥ 3 2 
♦ 8 7 6   ♦ 10 9  
♣ -     ♣ - 

♠ - 
♥ A 
♦ V B 
♣ V B 10 
 

Zuid speelt een SA-contract; west speelt ♥H voor. 
 
Hoeveel slagen kun jij als leider zuid winnen? 
 
Oplossing:  

Zuid wint alle slagen, mits… je in de eerste slag 
dummy ♦H laat opruimen! En op ♦VB ♣AH offert. 
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♥5: 
♠ A B 2 
♥ 2 
♦ - 
♣ A V 3 

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

♠ 7 
♥ 10 5 
♦ H 
♣ B 10 2 

 
Zuid speelt SA en is aan slag. 
Hoeveel slagen kan zuid maken tegen het sterkste 
tegenspel? 
 
Oplossing: 

Zuid wint alle slagen. De sleutel daartoe is ♥5! 
Zuid moet beginnen met het incasseren van de drie 
klaverenslagen (inclusief de snit op ♣H) en ♥10.  
 
Pas dán is de tijd rijp voor het spelen van het 
breekijzer: ♥5! 
 
Oost moet kiezen: ♦A opruimen of een schoppen.  
Als oost een schoppenkaart opruimt, wint noord de 
laatste twee (schoppen)slagen. 
Gooit oost ♦A de deur uit, dan is de volgende slag 
voor ♦H en de laatste voor ♠A. 

 
1♠ of doublet? 

Gisterenavond had ik een discussie over een antwoord op een 
informatiedoublet. 
 
Zuid gever. 
 
        1♥ 
dbl          1♠ 
      >1♦ 
Volgens mij belooft het antwoord van 1♠ minstens een vierkaart en 6-8 
punten. 
 
Mijn tafelgenoten waren het niet met me eens: 1♠ zou minstens een 5-kaart 
schoppen beloven. Met een vierkaart zou je doublet moeten leggen. 
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Graag jouw mening hierover. 
 

 Rob: 
Als je het negatief doublet speelt (dus na partners opening in een lage 
kleur en een volgbod van 1♥, met een doublet een 4-kaart schoppen 
belooft en met 1♠ een 5+ in schoppen), lijkt het mij alleen maar handig 
om dat ook toe te passen in deze situatie. Partners doublet vraagt 
immers informatie.  

 
Mijn tegenvraag: wat is volgens jou het nadeel van deze toepassing? 

 
 
 
 


