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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 707 van 15 juni 2017 
 
Redactie: 

Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck 
en 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: NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers  
(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. 

 

Het mooie van troefcontracten 
 
Voordat je je gaat verdiepen in het moois van troefcontracten, leg ik een paar 
algemene ‘wetten’ voor. Wetten die ook gelden in SA-contracten. 
 

♠ H 2 

  
♠ 4 3 

 
Dummy noord heeft ♠H.  
 
Ook als je nog maar nét bridge speelt, weet je zeker dat je ♠H altijd verliest 
als je begint met het voorspelen van ♠H. Waar ♠A ook zit, ♠A zal zich beslist 
over ♠H ontfermen. 
En als je vanuit dummy ♠2 voorspeelt, weet je dat ♠H ook dan het onderspit 
zal moeten delven. Oost wacht met ♠A in handen geduldig af tot de tweede 
schoppenslag en hetzelfde geldt voor west als ♠A bij hem zit. 
Alleen als je vanuit zuid een kleine schoppen speelt, creëer je een kans (van 
50%) om ♠H te maken. Je opzetje slaagt alleen als ♠A bij west zit. Duikt west, 
dan leg jij ♠H. Neemt west, dan wint ♠H de tweede schoppenslag. 
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♦ A 3 2 

  
♦ V 5 4 
 

Over het winnen van ♦A hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar hoe zit 
het met het winnen van ♦V? 
 
Er zijn spelers die ♦V voorspelen, in de hoop dat west ♦H heeft. Als west dan 
duikt, uit angst voor ♦A, wint ♦V inderdaad deze slag. Maar helaas zijn er 
weinig tegenspelers die ♦H niet leggen. De meeste tegenspelers leggen 
honneur op honneur en daar doen ze in bijna alle gevallen goed aan. Nadeel 
voor jou is dat je met het voorspelen van ♦V deze dame niet zult maken, want 
waar ♦H ook zit, bij west of bij oost: ♦H verschijnt beslist als je ♦V voorspeelt. 
 
Maar… als je een kleine ruiten van noord naar ♦V speelt, maak je ♦V altijd als 
♦H bij oost zit. Oost kan dan niet voorkomen dat ♦V een slag wordt.  
 

♣ A 3 2 

  
♣ V B 10  

 
Nu begin je wél met het voorspelen van ♣V. West mag nu ♣H hebben, graag 
zelfs. Want dan maak je gegarandeerd drie klaverenslagen. 
 
Het grote verschil met de ruitenkaarten is dat jij nu de onderliggende plaatjes 
hebt (♣B en ♣10). Die zijn immers hoog na het rondje van ♣V-♣H-♣A. 
 

♥ H V 2 

  
♥ 5 4 3 

  
Dankzij het hartenkoppel ♥HV ben je verzekerd van minstens één hartenslag.  
Als je begint met het voorspelen van ♥H, zal het ook bij één hartenslag blijven. 
En als ♥A erachter zit, bij oost, maak je ook niet meer dan één hartenslag. 
 
Maar… met ♥A bij west kun je twee hartenslagen winnen. Je hoeft dan alleen 
maar tweemaal vanuit zuid een kleine harten naar noord te spelen. Zodra west 
♥A legt, laat jij dummy noord ♥2 opruimen. 
 
Je gaat nu drie troefcontracten spelen. Het kan geen kwaad om de hierboven 
beschreven wetten in je hoofd te houden. Niet eens in de eerste plaats voor 
die drie spellen, maar vooral voor de spellen aan de echte bridgetafel! 
 
Veel plezier ermee! 
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Spel 1 
♠ H 10 2 
♥ 5 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A B 2 

  
♠ A V 6 5 4 3 
♥ H V 6 
♦ A 6 5 
♣ 3 
 
Je speelt 4♠. 
West opent de aanval met de uitkomst van ♣H. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
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Spel 1  Hint 
 

♠ H 10 2 
♥ 5 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A B 2 

  
♠ A V 6 5 4 3 
♥ H V 6 
♦ A 6 5 
♣ 3 
 
Je speelt 4♠. 
West opent de aanval met de uitkomst van ♣H. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Je telt allereerst de dreigende verliesslagen. Dat is meestal het overzichtelijkst 
vanuit de hand met de meeste troefkaarten. 
Vanuit de zuidhand tellen we vier verliezers: twee in harten en twee in ruiten. 
 
Aan de twee ruitenverliezers kun je niet ontkomen, dus kijk je met extra 
energie naar de hartenkleur. Als je daarin maar één slag afgeeft, ben je 
binnen. Je moet dus voor een speelwijze kiezen waarin je de kans op slechts 
één hartenverliezer zo groot mogelijk maakt. 
 
Daarbij kijk je ook naar het aantal noodzakelijke entrees om de hartenkleur 
optimaal te kunnen behandelen. 
 
Tot zover deze hint… 



Bridge Training 707, 15 juni 2017, rob.stravers@upcmail.nl 
    5 

 

Spel 1  Speelplan 
 

♠ H 10 2 
♥ 5 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A B 2 

  
♠ A V 6 5 4 3 
♥ H V 6 
♦ A 6 5 
♣ 3 
 
Je speelt 4♠. 
West opent de aanval met de uitkomst van ♣H. 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Als ♥A bij oost zit, verlies je maar één slag in harten, op voorwaarde dat je 
tweemaal vanuit dummy noord harten speelt naar ♥HV6. Alleen dán kun je ♥H 
én ♥V maken. 
 
Maar daarvoor moet je tweemaal naar dummy. Gelukkig kun je daar ook twee 
keer komen: met ♣A en ♠H. Door de uitkomst is de eerste entree al 
opgesoupeerd. Dus moet je na ♣A meteen ♥2 naar ♥H spelen.  
Als oost duikt, wat je van een goede speler mag verwachten, kom je aan slag 
met ♥H. Vervolgens speel je ♠A, ♠V, ♠3 naar ♠H en dan pas ♥3 naar ♥V! 
 
Tweemaal troefspelen voordat je oversteekt naar dummy is noodzakelijk. 
Daarmee voorkom je dat oost de tweede hartenslag wint met ♥A en harten 
naspeelt voor een hartenaftroever van west! 
 
 

Spel 2 
♠ 3 2 
♥ A 5 4 3 2 
♦ A 3 2 
♣ H 3 2 

  
♠ A H V B 6 5 4 
♥ 6 
♦ H 5 4 
♣ B 4 

 
Je speelt - in een parenwedstrijd - 4♠. 
West start met ♥H. 
Hoe ga je aan de slag?  
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Spel 2  Hint 
 

♠ 3 2 
♥ A 5 4 3 2 
♦ A 3 2 
♣ H 3 2 

  
♠ A H V B 6 5 4 
♥ 6 
♦ H 5 4 
♣ B 4 

 
Je speelt - in een parenwedstrijd - 4♠. 
West start met ♥H. 
Hoe ga je aan de slag?  

 
Wederom tel je de verliesslagen vanuit de zuidhand: de hand met de meeste 
troefkaarten. 
Dan kom je uit op drie mogelijke verliesslagen: één in ruiten en twee in 
klaveren. 
 
Je ziet ook dat alle leiders in een SA-contract 10 slagen op rij kunnen maken. 
En in een parenwedstrijd is een SA-contract met zo’n dichte schoppenkleur 
heel aantrekkelijk, omdat 3SA+1 nu eenmaal 10 punten meer oplevert dan 
4♠C en daardoor goed kan zijn voor een volle top. 
 
Deze wetenschap maakt het extra aantrekkelijk om te zoeken naar een 
overslag. 4♠+1 scoort immers weer hoger dan 3SA+1! Trouwens, dat scoort 
ook veel beter dan 4♠-machinisten die met precies tien slagen het station 
binnenrijden. 
 
Kernvraag is dus: hoe kun je een overslag organiseren? Harten aftroeven is 
geen optie: dan blijft de dreiging van de drie verliezers in de lage kleuren. 
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Spel 2  Speelplan 
 

♠ 3 2 
♥ A 5 4 3 2 
♦ A 3 2 
♣ H 3 2 

  
♠ A H V B 6 5 4 
♥ 6 
♦ H 5 4 
♣ B 4 

 
Je speelt - in een parenwedstrijd - 4♠. 
West start met ♥H. 
Hoe ga je aan de slag?  

 
Neem de uitkomst met ♥A en speel dan ♣2 naar ♣B. 
Je hoopt daarmee op ♣V bij oost. Als dat zo is, moet west deze slag winnen 
met ♣A. Dan kun je daarna ♣H maken waardoor 4♠+1 meteen in de tas zit. 
 
Zit ♣V bij west, dan sta je nog steeds op twee mogelijke klaverenverliezers.  
Maar je hebt een tweede kans in klaveren, namelijk als ♣A óók bij west zit.  
Zodra je weer aan slag bent speel je ♣4 naar ♣H! 
Als west duikt, verlies je maar één klaverenslag. En als west ♣A legt, laat je 
dummy een lage klaveren bijspelen. Na ♦A speel je ♣H, waarop je in zuid ♦4 
bij het vuilnis zet. Dan verlies je twee klaverenslagen en géén ruiten, dus 
maak je ook 4♠+1. 
 
Met ♣V bij west en ♣A bij oost gaat de overslag niet door. Gelukkig is die kans 
slechts 25%... 
 

Spel 3 
♠ B 2 
♥ 4 
♦ A V 4 3 2 
♣ A B 10 9 2 

  
♠ A V 10 5 4 3 
♥ A 3 2 
♦ 6 5 
♣ H V  
 
Na een indrukwekkende biedserie eindigde je in 6♠. 
West komt uit met ♥H.   
 
Hoe probeer je dit mooie contract te maken? 
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Spel 3  Hint 
 

♠ B 2 
♥ 4 
♦ A V 4 3 2 
♣ A B 10 9 2 

♠ H x x    ♠ x x 
♥ H V B 10 x   ♥ x x x x 
♦ B x x    ♦ H x x 
♣ x x     ♣ x x x x 

♠ A V 10 5 4 3 
♥ A 3 2 
♦ 6 5 
♣ H V  

 
Na een indrukwekkende biedserie eindigde je in 6♠. 
West komt uit met ♥H.   
 
Hoe probeer je dit mooie contract te maken? 
 
Vanuit de zuidhand geteld dreigen er vier verliesslagen:  
♠H, als die verkeerd zit, zuids ♥3 en ♥2 en ♦H als die ook tegenwerkt. 
 
Vervolgens zoek je naar middelen waarmee je die verliezers kunt voorkomen. 
Daarbij valt je oog op het aftroeven van de dreigende hartenverliezers én op 
de waterdichte klaverenkleur. 
 
Je kunt inderdaad twee hartenverliezers in dummy troeven. Maar daar zit een 
aftroefrisico aan van OW als de ontbrekende klaveren 4-2 zitten. 
 
In plaats van de twee hartenaftroevers kun je ook iets moois doen met de 
klaverenkleur. Op dummy’s laatste drie klaveren kun je in zuid liefst drie 
verliezers opruimen (van de vier verliezers die je net telde). En één verliezer 
mág. Stel dat je bijvoorbeeld één troefslag afgeeft dan tel je toch twaalf 
slagen: vijf schoppenslagen, vijf klaverenslagen en de twee rode azen. 
 
Heel bang voor een schoppenverliezer hoef je dus niet te zijn… 
 
Einde hint! 
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Spel 3  Speelplan 
♠ B 2 
♥ 4 
♦ A V 4 3 2 
♣ A B 10 9 2 

♠ H x x    ♠ x x 
♥ H V B 10 x   ♥ x x x x 
♦ B x x    ♦ H x x 
♣ x x     ♣ x x x x 

♠ A V 10 5 4 3 
♥ A 3 2 
♦ 6 5 
♣ H V  

 
Na een indrukwekkende biedserie eindigde je in 6♠. 
West komt uit met ♥H.   
 
Hoe probeer je dit mooie contract te maken? 
 
Win de uitkomst met ♥A en speel ♠V voor! 

Als deze slag wordt gewonnen door OW is er eigenlijk geen probleem 
meer. De volgende slag is voor jou, waarna je ontspannen de overige 
troeven ophaalt en je andere vaste slagen incasseert. 

 
Als ♠H niet verschijnt, wint ♠V die slag en kun je nog niet over op de 
automaat. Speel als volgt verder: 

- troef ♥2 in dummy met ♠B; 
- ♣2 naar ♣H;  
- sla ♠A; 
- neem ♣V over met ♣A; 
- speel ♣B en ruim daarop je laatste harten op! 

West mag nu troeven, maar dat is en blijft zijn enige slag. Na ♦A win je de 
resterende klaveren waarop een ruitenverliezer het front verlaat.  
 
Het mooie van dit spel is dat je OW een slag gunt op een moment dat ze 
verder geen kwaad kunnen. Dummy houdt de wacht voor een tweede 
hartenaanval. 
 



Bridge Training 707, 15 juni 2017, rob.stravers@upcmail.nl 
    10 

 

Lezers Mailen 
1♦-opening op 3-kaart alerteerplichtig? 

Binnen onze vereniging bieden veel spelers 5-kaart hoog. Onder deze groep 
zijn er verschillende stromingen als een opening van 1♥/♠ niet kan: 
 
Stroming 1  

De opening van 1♣ belooft minimaal een doubleton en de opening van 
1♦ garandeert minimaal een vierkaart. 

 
Stroming 2 

De 1♣/♦ belooft minimaal een driekaart in de geboden lage kleur. 
 
Ik werd aan tafel geroepen in verband met een opening van 1♦ die op een 
driekaart gebaseerd was. De tegenspelers vonden dat zij er (zonder verdere 
waarschuwing in enige vorm) van uit mochten gaan dat deze opening minimaal 
een vierkaart belooft. De 1♦-bieders refereerden aan de Alerteerregeling, waar 
expliciet openingen in een lage kleur met een driekaart worden gevrijwaard 
van alerteren. 
 
Ondanks deze heldere regels heb ik aangegeven dat het bod m.i. wel 
alerteerplichtig was, waar de tegenspelers oprecht rekenden op minimaal een 
vierkaart in de ruiten. Ik verwees naar "de Hoofdregel" in de Alerteerregeling. 
Gelukkig vloeide er geen bloed uit het niet alerteren! 
 
Mijn vraag: 
Heb ik correct gehandeld door aan te geven dat de 1♦-opening op een 
driekaart wel degelijk verdiende bekend te zijn bij de tegenspelers en dat het 
alerteren van deze opening daarmee op zijn plaats is? 
 
Rob: 

Inderdaad geldt voor een 1♣/♦-opening die minstens een 3-kaart in de 
openingskleur belooft geen alerteerplicht zoals die geldt voor de 1♣-
opening die 2+ belooft in de klaverenkleur. 
 
En je hebt gelijk dat, als een speler kan vermoeden dat de tegenstanders 
rekenen op minstens een 4-kaart ruiten, die opening wel degelijk moet 
worden gealerteerd vanwege de door jou terecht aangehaalde 
‘Hoofdregel’. 
 
Mijn advies luidt dan ook om de 1♦-opening te alerteren. Als snel daarna 
tegen dezelfde tegenstanders opnieuw 1♦ wordt geopend, geldt géén 
alerteerplicht. Omdat je dan wél mag aannemen dat de tegenstanders 
nog weten dat een 3-kaart ruiten mogelijk is. 
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Als op de club meer paren 1♦ op een 3-kaart kunnen openen, mogen 
tegenstanders wel iets alerter zijn en vragen naar de minimale lengte. 
Toegegeven: als een tegenspeler dat vraagt met een leuke ruitenkleur in 
handen en partnerlief later met ruiten start, kan dat gemakkelijk een 
vervelend gevoel geven… 
 
Dat maakt het nóg aantrekkelijker om standaard de 1♦-opening te 
alerteren als dat een 3-kaart kan zijn. 
 

 Ron:  
 Leuk dat Rob en ik het niet altijd helemaal eens zijn. In dezelfde 

Alerteerregeling staat namelijk dat spelers de communicatie open 
moeten houden. En als er, zoals je al aangeeft, twee stromingen zijn 
binnen de club, ligt het voor de hand dat spelers rekening gaan houden 
met twee mogelijkheden en als ze het willen weten, kunnen ze vragen of 
de systeemkaart raadplegen. Ik ben dus tegen het alerteren van een 1♦-
opening op minimaal een driekaart, gewoon omdat het volgens de 
Alerteerregeling niet mag. 

 
Twee biedvragen 

Spel1  
Zuid/OW 

♠ 62 
♥ VB5 
♦ 952 
♣ HV542 

 

♠ 5 
♥ H108 
♦ AHVB643 
♣ B6 

 

♠ AVB743 
♥ 942 
♦ 107 
♣ A10 

 ♠ H1098 
♥ A763 
♦ 8 
♣ 9873 

 

Hoe moeten OW op bovenstaand spel bieden? 
 

Rob: 
  Met enige twijfel denk ik aan: 

West  Oost 
1♦  1♠ 
2♦  3♠ 
3SA 

Vanwege die twijfel vroeg ik de visie van Bep & Anton. 
 
Bep & Anton: 

We vinden dat de openaar met een dichte zevenkaart wel 3♦ mag 
herbieden. Daarop biedt oost 3♠. Dat is forcing (want met een zwakke 
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hand ga je niet met twee zeskaarten tegen elkaar opboksen) en geeft 
west de keus tussen 4♠ en 3SA. 
2♦ herbieden kan, maar is wel een beetje voorzichtig. 

 
Rob: 

Vooral dat laatste geeft mij een goed gevoel, want in de regel drukken 
mijn biedkaartjes een hoge mate van brutaliteit uit!  

 
 

 

Spel 2  
Zuid/OW 

♠ 62 
♥ VB5 
♦ 952 
♣ HV9542 

 

♠ 5 
♥ H108 
♦ AHVB643 
♣ B6 

 

♠ AVB743 
♥ 942 
♦ 107 
♣ A10 

 ♠ H1098 
♥ A763 
♦ 8 
♣ 873 

 

En hoe moeten OW bieden na een opening van 1♦ van west en een volgbod 
van 2♣ door noord? 
 

 Rob: 
West   Noord  Oost   Zuid 
1♦   2♣   2♠   pas 
3♣*   pas   3SA  allen passen 
 
*3♣ vraagt naar opvang in klaveren.  
 
West heeft zeven ruitenslagen op rij. Partner oost zal minstens opvang 
hebben in de schoppenkleur. De kans is klein dat NZ achter elkaar vijf 
hartenslagen kunnen oppakken. Alleen de klaverenkleur kan een 
probleem zijn. En noords klaverenbod maakt een klaverenaanval zéér 
waarschijnlijk. Je wil graag 3SA spelen, mits oost een klaverenaanval kan 
pareren. Met het bod in de kleur van noord vraag west partner oost naar 
die opvang.  
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Volgbod of doublet? 
West gever / Niemand kwetsbaar 
 
Bieding: 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
pas  pas  1♣  ??  ♠ A 9 4 2 

♥ A V 10 9 8 
♦ H 10 6 
♣ 5 

Wat mag of moet Zuid bieden? 
Doublet of 1♥? 
Ik neig zelf naar 1♥; toch zie je vaak dat mensen een doublet leggen. 
 
Rob: 

Mijn absolute voorkeur gaat uit naar doublet! Met het voornemen om te 
passen op elk bod van partner dat géén kracht belooft. 
 
Nadeel van 1♥ is dat partner noord met weinig harten en een 4-kaart 
schoppen zijn schoppenkleur niet zal bieden. 
 
Als jouw schoppen een 3-kaart was geweest en de klaveren een 2-kaart, 
zou ik wél 1♥ bieden. Als partner dan een 5-kaart schoppen heeft en kort 
is in harten, zal hij 1♠ uit de kast (lees: box) trekken. 
 
Mijn vuistregel: spreek af dat een infodoublet minstens een 3-kaart 
belooft in de ongeboden kleuren! Je kunt dan passen op élk niet kracht 
tonend bod van partner. Alleen met een zeer sterke hand wijk je van 
deze regel af: dan pas je niet op zijn ‘zwakke’ antwoord. 
 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♣  doublet 
pas  1♥  pas  - 2♥………… Zeer sterke hand (17+) 
      - 1SA………. Eveneens zeer sterk 
  

Veranderde uitkomstregel? 
Is de regel van het gesloten uitkomen veranderd? 
  
Tot nu toe nam ik aan dat je de gesloten kaart op tafel legt en na toestemming 
van je partner draai je de uitkomst om. 
  
Zou de toestemming nu van de leider moeten komen of is dit een fabel? Is er 
iets over gepubliceerd? 
  
Ik verneem het graag. 
 
Rob: 

Mijn wedervraag is bij dit soort nieuws of de genoemde noodzakelijke 
toestemming van de léíder is gepubliceerd, en zo ja: wanneer en waarin? 
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Dat bespaart ons een hoop zoekwerk naar een waarschijnlijk niet 
bestaande speld… 

 
Carolien: 

Nee, er is niets veranderd: in de discussie lopen twee zaken door elkaar. 
 
1) Partner geeft toestemming voor het openen. Hij kan dat alleen met 
recht weigeren als híj moest uitkomen. Dit mag je zonder WL oplossen. 
Dichte kaart terug en partner komt uit. Of hij kan weigeren als hij eerst 
nog wat vragen heeft over het bieden (zie hieronder)  
 
2) Als er echter een onregelmatigheid is (verkeerde uitleg of zo), en de 
kaart ligt nog dicht, dán mag alleen na tussenkomst (en toestemming) 
van de WL die gedekte kaart nog terug. 
Let wel: de vragen van partner over het bieden mogen pas na je gedekte 
uitkomst en kunnen deze onregelmatigheid ook aan het licht brengen! 
Wel fijn als de kaart dan nog dicht ligt en een extra reden om de 
biedkaarten te laten liggen - in ieder geval totdat partner heeft 
aangegeven dat hij geen vragen meer heeft. 

 
 
 
 
 


