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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 door zoveel mogelijk 
donateurs in te loten. 

 
In deze Training proberen we ‘kijken’ om te zetten naar ‘zien’… 
 
Vooral voor minder ervaren spelers is het opzetten van een speelplan veel 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Aangezien het vooral de kunst is gevaren te zien 
én (ook niet onbelangrijk) te bezweren, geef ik bij elk spel een paar kijktips voor 
degenen die niet meteen weten wáár ze naar moeten kijken. 
Veel plezier ermee; dat is immers het enige wat telt! 
 
Spel 1 

  ♠ A B 4 3 2 
♥ B 2 
♦ B 4 3  
♣ H 8 7   Zuid gever / niemand kwetsbaar 

 
♠ H V 10 8 7  West  Noord Oost  Zuid   
♥ V 3          1♠ 
♦ A 2    pas  3♠  pas  4♠  
♣ A 10 6 5   pas  pas  pas 

 
West zoekt de aanval tegen jouw 4♠-contract met ♣V. 
Hoe begin je te timmeren? 
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Spel 1 
Zuid gever/ 
Niemand  ♠ A B 4 3 2 

♥ B 2 
♦ B 4 3  
♣ H 8 7 

> ♣V 
♠ H V 10 8 7  West  Noord Oost  Zuid   
♥ V 3          1♠ 
♦ A 2    pas  3♠  pas  4♠  
♣ A 10 6 5   pas  pas  pas 

 
West zoekt de aanval tegen jouw 4♠-contract met ♣V. 
 
Wat zien we en wat zíén we? 
 
West start met ♣V; dat belooft in de regel ook ♣B, met hoogstwaarschijnlijk 
óók ♣9.   

Als je ♣VBx(x) hebt, is het namelijk zéér riskant om met ♣V uit te 
komen. Daarmee vertel je immers niet alleen je partner, maar ook de 
leider waar ♣B zit. En de leider zal daar dan graag gebruik van maken 
door je uitkomst in zijn hand te nemen, om later op jouw ♣B te snijden. 
Daarom moet je toch wel minstens ♣VB9 (liefst ♣VB10) hebben voor een 
verantwoorde uitkomst in die kleur. 

Dat betekent dat je zeer waarschijnlijk een klaverenslag zult moeten afgeven. 
 
Ook tel je twee hartenverliezers én een verliesslag in ruiten. 

Je zou géén ruitenslag verliezen als je:  
- óf ♦2 zou kunnen opruimen;  
- óf twee ruitenkaarten van dummy kunt dumpen. 
Want dan zou je de tweede ruitenslag in noord of zuid kunnen troeven. 
Er is echter geen bijkleur die kan fungeren als vuilnisbak voor de ruiten. 

 
Ook het verliezen van twee hartenslagen lijkt onontkoombaar. 
 
Maar… als je op zuids vierde klaveren een harten opruimt in dummy, verlies je 
maar één hartenslag… 
 
Het gaat dus om een goede behandeling van de klaverenkleur. En die zou heel 
goed kunnen afhangen van wat je doet in deze eerste klaverenslag: 
 

- winnen met ♣H; 
- winnen met ♣A; of… 
- duiken. 
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Spel 1 
Zuid gever/ 
Niemand  ♠ A B 4 3 2 

♥ B 2 
♦ B 4 3  
♣ H 8 7 

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

♠ H V 10 8 7  West  Noord Oost  Zuid   
♥ V 3          1♠ 
♦ A 2    pas  3♠  pas  4♠  
♣ A 10 6 5   pas  pas  pas 

 
West zoekt de aanval tegen jouw 4♠-contract met ♣V. 
 
Hoe begin je met jouw timmerwerk? 
 
Duik de uitkomst! Als west dan naar een andere kleur switcht, schiet je er 
niets mee op, maar… het grote voordeel van duiken is dat je het west 
bijzonder lastig maakt: moet hij wel of niet klaveren doorspelen? Kiest west 
voor klaveren doorspelen, dan is het kat in het bakkie! Je wint deze 
klaverenslag, haalt de troeven op en wint dan de twee laatste klaveren. Op 
zuids 4e klaverenkaart ruim je een hartenkaart op, waardoor het aantal 
hartenverliezers meteen is gehalveerd! 
 

 
Spel 2 

♠ B 2 
♥ V B 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A V 3 2 
 
♠ A 10   Zuid  Noord 
♥ H 10 9 8 7 6  1♥  3♥ 
♦ A 7 6 5   4♥  pas 
♣ 4  
 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♠4; oost legt ♠V;  
jij wint de slag met ♠A.  
Welke informatie levert jouw kijkrondje op? 
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Spel 2  Kijkrondje 
 

♠ B 2 
♥ V B 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A V 3 2 
 
♠ A 10   Zuid  Noord 
♥ H 10 9 8 7 6  1♥  3♥ 
♦ A 7 6 5   4♥  pas 
♣ 4  
 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♠4; oost legt ♠V;  
jij wint de slag met ♠A.  
Welke informatie levert jouw kijkrondje op? 
 
Je telt:  
- één dreigende verliesslag in schoppen; 
- één zekere verliesslag in harten, én  
- twee verliesslagen in ruiten.  
Geen drie ruitenverliezers, want de derde lage ruitenkaart van zuid laat je 
immers door dummy troeven.  
 
Ondanks het troeven van die zuidelijke ruitenkaart tel je één verliezer te veel 
om 4♥C te kunnen noteren. 
 
Reden genoeg om extra actief op zoek te gaan naar het voorkomen van één 
van deze vier dreigende verliezers. 
 
Een zeer actieve blik ziet de snitmogelijkheid in klaveren. Stel even dat west 
♣H heeft. Kun je dan met een snit op ♣H een verliezer voorkomen?  
 
Zo ja: welke verliezer en hóé? 
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Spel 2  Wat zien ik? 
 

♠ B 2 
♥ V B 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A V 3 2 
 
♠ A 10   Zuid  Noord 
♥ H 10 9 8 7 6  1♥  3♥ 
♦ A 7 6 5   4♥  pas 
♣ 4  
 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♠4; oost legt ♠V;  
jij wint de slag met ♠A.  
Welke informatie levert jouw kijkrondje op? 
 
Er is maar één kans om dit contract te maken: 
Meteen na ♠A met succes snijden op ♣H. Op de tweede klaverenslag ruim je 
♠10 op. Alsjeblieft geen lage ruitenkaart, want dan blijft het aantal 
ruitenverliezers onveranderd: twee! 
Met het opruimen van ♠10 voorkom je een schoppenverliezer. 
 
 

Spel 3 
♠ 3 2 
♥ 9 8 7 
♦ 5 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 
 
♠ 6 5 4  
♥ A H V B 10 
♦ A H 
♣ A H 6 
 
Jij bood met jouw partner 4♥ uit. West moet dus uitkomen.  
 
Stel even dat jij door de kaarten van jouw partner heen kunt kijken. Welke 
uitkomst zou je dan het minst prettig vinden?  

a. ♥6 
b. ♦V 
c. ♣V 
d. antwoord a, b of c maakt geen verschil 
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Spel 3  Kijken 
 

♠ 3 2 
♥ 9 8 7 
♦ 5 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 
 
♠ 6 5 4  
♥ A H V B 10 
♦ A H 
♣ A H 6 
 
Jij bood met jouw partner 4♥ uit. West moet dus uitkomen.  
 
Stel even dat jij door de kaarten van jouw partner heen kunt kijken. Welke 
uitkomst zou je dan het minst prettig vinden?  

a. ♥6 
b. ♦V 
c. ♣V 
d. antwoord a, b of c maakt geen verschil 

 
Wat zie je?  
 
Kijktip: 

Het is meestal het overzichtelijkst als je vanuit de hand met de meeste 
troeven op zoek gaat naar de mogelijke verliesslagen. 

 
Wat zie je dan? 

Eigenlijk niet meer dan drie kleine schoppen en één kleine klaveren. 
En als die vier lage kaarten ook alle vier een slag verliezen, ben je down. 
 

Kun je een klaverenverliezer voorkomen? 
Neen! Want hoe zou dat moeten? Dummy heeft meer klaveren dan zuid, 
dus aftroeven kun je vergeten. En opruimen op een mooie kleur van 
dummy? Het hopeloze daarvan zie je ook al voordat je je ogen hebt 
uitgewreven. 
 

Kun je een schoppenverliezer voorkomen? 
Twee schoppenslagen zal in beslist afgeven. Maar zuids derde schoppen 
is géén verliezer als je die in dummy troeft… 
 

Tot zover deze kijksessie… Terug naar de vraag. 
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Spel 3  Speelplan 
 

♠ 3 2 
♥ 9 8 7 
♦ 5 4 3 2 
♣ 5 4 3 2 
 
♠ 6 5 4  
♥ A H V B 10 
♦ A H 
♣ A H 6 
 
Jij bood met jouw partner 4♥ uit. West moet dus uitkomen.  
 
Stel even dat jij door de kaarten van jouw partner heen kunt kijken. Welke 
uitkomst zou je dan het minst prettig vinden?  

a. ♥6 
b. ♦V 
c. ♣V 
d. antwoord a, b of c maakt geen verschil 

 
Je kunt alleen een schoppenverliezer voorkomen door de derde schoppenronde 
in dummy te troeven. Daarvoor moet je zodra je aan slag bent schoppen 
spelen, en dat doe je ook als je voor de tweede keer aan slag bent. Dan alleen 
kun je zuids derde schoppen troeven. Mits… er dan nog minstens één 
troefkaart in dummy ligt! 
 
Als west start met ♦V of ♣V lukt dat. Maar als west met troef start, en OW 
meteen na hun schoppenslag weer harten spelen, heeft dummy geen harten 
meer als je voor de derde keer schoppen speelt… 
 
Omarm dus de uitkomst met ♦V of ♣V; troefuitkomst is met dit spel beslist het 
meest vervelend en mogelijk zelfs fataal!   
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Lezers Mailen 
 
Wel of niet alerteerplichtig? 

Mijn vrouw en ik spelen al jaren de zogenaamde Fantasie-conventie 
passo doble. Deze conventie heb ik ca. 20 jaar geleden eens  
van internet geplukt, omdat me dat wel leuk leek. Het bevalt  
ons goed en we spelen het nog steeds.  
 
Eén onderdeel van deze conventie houdt het volgende in: 

Openaar legt een biedkaartje van 1 in een kleur neer, de tegenpartij legt 
doublet en partner van de openaar doet een bod. Dat geeft minimaal een 
4-kaart weer met maximaal 7 punten.  

Wij alerteren dat trouw en vertellen dan dat partner max. 7 punten kan 
hebben, dus ook minder.  
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  doublet 1♥ 4+ in harten, 0-7 ptn. 

 
We denken dat dit moet op basis van de Hoofdregel van de Alerteerregeling.  
 
We waren onlangs op een bridgeweekend waar een gediplomeerde WL 
beweerde dat we dat níét moesten alerteren, omdat we wél een kleur 
aangaven en we de sterkte van ons bod niet hoefden te alerteren.  
 
Ik (een eenvoudige CLB) denk dat dit wel moet op basis van de hoofdregel. Ik 
zou graag jouw(jullie) visie horen. 
 
Rob: 

Als je kunt vermoeden dat de tegenstanders iets anders verwachten dan 
wat jullie hebben afgesproken, treedt de Hoofdregel in werking: dan is 
ook een bieding die alleen interesse toont in de geboden kleur 
alerteerplichtig. 
 
Gebruikelijk is dat een nieuwe kleur op partners gedoubleerde 
kleuropening geen maximum belooft. De tegenstanders zullen een 
andere kracht verwachten dan is afgesproken: 6+. Dus wel degelijk 
alerteren!  
 
Wanneer na een bod van de tegenpartij, dus níét na een redoublet (!), 
een vrijwillig bod tóch maximaal 7 punten belooft, en veel zwakker kan 
zijn, is dat een afspraak die de tegenstanders niet zullen verwachten. 
Dus is dat ook in mijn optiek wel degelijk alerteerplichtig. 
 
De WL heeft wél een punt als hij ervan uitgaat dat op partners doublet 
met minstens 8 punten wordt gesprongen. 
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Omgaan met ‘zwaktebod’ 

Mijn steppartner en ik spelen o.a. de zwakke Stayman en het zwakke 
sprongvolgbod.  
Ik ben van mening dat deze gealerteerd moeten worden, ondanks dat beide op 
de systeemkaart staan. 
Mijn partner is het daar niet mee eens en deed navraag bij haar docente 
(tevens geclassificeerde speelster) die haar vertelde dat dit onzin is. 
Conclusie een welles-nietes spelletje. 
Wat is jouw visie? 
 
Rob: 

Stayman moet altijd worden gealerteerd, zowel de zwakke als de semi-
forcing variant. Aangezien je kunt vermoeden dat de tegenstanders geen 
zwakke Stayman verwachten, ben je verplicht om ze daarvoor te 
waarschuwen. Alleen de uitleg ‘Stayman’ vind ik dan onvoldoende. Mijn 
dringende advies: Geef bij je Alert van Stayman de boodschap: Zwakke 
Stayman. Dat kan tegelijk met je Alert, door op het rechtervakje te 
klikken. 
 
Een bod waarmee je alleen interesse toont in de geboden kleur is ‘in 
principe’ niet alerteerplichtig.  
Maar… als je kunt vermoeden dat je tegenstanders geen zwak volgbod 
verwachten, geldt de Hoofdregel van de Alerteerregeling waardoor dit 
volgbod wel degelijk alerteerplichtig is. Déze alerteerverplichting vervalt 
dus als je vóór aanvang van de ronde de tegenstanders al vertelt dat 
jullie sprongvolgbod zwak is. In het vervolg mag je aannemen dat de 
tegenstanders dat nog weten.  
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Tweemaal dezelfde boodschap? 
Waar we vaak tegenaan lopen, blijven de zwakke biedingen. In mijn 
optiek vertel je in één keer alles. Met andere woorden: het bijbieden 
laat je over aan je partner; zelf verhoog je niet meer. Mijn partner is het 
hier niet mee eens  en verhoogt toch zelf regelmatig. 
Wat kun je hierover zeggen? 
 
Rob: 

Zodra een speler zijn kracht en verdeling heeft verteld, bepaalt zijn 
partner wat er verder gebeurt. Die heeft immers een uitstekend beeld 
van het gezamenlijke bezit.  
 
Ik probeer mij even te verplaatsen in de beleving van jouw partner. 
 
Zuid gever / OW kwetsbaar 
West  Noord Oost  Zuid  Partners zuidhand 
      3♥  ♠ - 
3♠  pas  pas  ??  ♥ H V B 10 9 8 7 

♦ V B 3 2 
♣ 9 8 

Partner zuid heeft een geweldig hartenkleur. Zes vaste slagen, en in 
ruiten hoeft partner weinig mee te nemen om daar ook minstens één 
slag in te maken. Geen verliezer in schoppen, dus… toch passen!!! 
 
Stel dat noord slechts zes punten heeft en met opzet geen 4♥ biedt in de 
hoop dat OW een waterdicht 4♠-contract missen.  
Of met een mooie 5-kaart schoppen tegenzit zónder harten en liever 3♠ 
tegenspeelt dan partner ziet ploeteren in 4♥. 
 
Dit zijn situaties waarin de zuidspeler zijn vertrouwen kan bewijzen in 
het over- en inzicht van zijn partner! 
 


