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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 721 van 23 november 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. 

 

Oets is troef! 
 
Heb je geen idee wat ‘oets’ is? Maak je dan geen zorgen: dat weet je beslist wél aan 

het eind van deze Training! 
 

Werp je er gewoon op zoals je dat ook aan de bridgetafel doet. Uiteraard niet louter 

drijvend op routine maar scherp van geest én met een gezonde dosis argwaan. 
 

We beginnen met vijf tegenspelvraagstukken. 
 

Schrijf jouw vijf antwoorden op; ik kom daar later in deze Training op terug. 
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Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  1 

1  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Dummy west   Leider oost 

 4 3 2 

 A H B 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

  Jouw zuidhand 

 H B 7 

 V 8 6 

 V B 10 8 7 

 9 8 

 
Jij komt uit met V. 

Leider oost wint de slag met A en speelt harten voor. 

Wat doe je: leg je wel of niet V als: 

a. Leider oost 10 voorspeelt. 

b. Leider oost 9 voorspeelt. 

 
 

Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid 

 2 (MF) pas  2 (Afw.) pas 

 2  pas  3  pas 

 6  pas  pas  pas 

  

Leider west    Dummy oost 
 10 9 8 

 6 5 4 3 2 

 V B 2 

 B 2 

Jouw zuidhand 

 6 

 B 10 9 8 7 

9 8 7 6 

 A 7 6  

 

Jouw partner noord komt uit met 5. Leider west wint die slag met A en 

speelt dan een kleine schoppen naar dummy’s 10. Partner noord speelt een 

ruiten bij (is geen signaal). 
Dan laat de leider dummy oost B voorspelen. Wat doe je: leg je A? 
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Spel 3 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

1  pas  1SA  allen passen 

 

Dummy west    Leider oost 
 A 3 2 

 4 3 2 

 V 4 3 2 

 H 3 2 

   Jouw zuidhand 

 V 9 7 

 A 10 8 7 6 

H 10 

 V 9 8 

 

Tegen 1SA van oost start jij met 7 (vierde van boven). 

Partner noord speelt B bij; leider west wint de slag met H. 

De tweede slag speelt de leider een kleine klaveren naar dummy’s H.  

Dan een kleine klaveren naar B van de leider, jij wint die slag met V. 

 
 Met welke kaart vervolg je jouw tegenspel? 

 
Spel 4 

Dummy west   Leider oost 
 H B 

 A 3 2 

 3 2 

 V 6 5 4 3 2 

   Jouw zuidhand 

 7 6 

 8 7 6 5 

 H V 9 8 

 9 8 7 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    2 (MF) pas 

3  pas  3  pas 

4  pas  4SA  pas 

5  pas  6  allen passen 

 

3 (minstens 8 punten en echte klaveren). 

5 (twee azen - de aanstaande troefheer telt ook als aas). 

 
Tegen oosts 6-contract start jij met H. 

Leider oost wint die slag met A en speelt dan 10 na, voor jouw V. 

 

In welke kleur vervolg je jouw tegenspel? 
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Spel 5 

 West  Noord Oost  Zuid 
    2 (MF) pas 

2  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Dummy west   Leider oost 

 B 9 7 

 4 3 2 

 V B 10 9 8 

  8 7 

   Jouw zuidhand 

 V 6 5 4 

 H V B 10 9 

 H 6 5 

 9 

 
Tegen het 3SA-contract van leider oost kom jij uit met H. 

Leider oost wint jouw uitkomst met A en speelt dan achterelkaar:  

A, H, V, B en 10. 

Daarop laat de leider dummy de twee klaveren bijspelen en de twee laagste 
schoppenkaarten. Welke vijf kaarten speel jij bij op oosts vijf klaverenslagen? 

 
Tot zover de vijf tegenspelvraagstukken. 

 
Nu gaan we vijf speelplannen in elkaar draaien. 

 
Spel 101 

 4 3 2 

 A H B 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

  
 A 6 5 

 10 9 

 A H 6 5 

 A H 6 5 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

1  1  pas  2SA 

pas  3SA  allen passen 
 

Jij bent leider in 3SA.  
Je telt zeven vaste slagen. 

West start met V.  

 

Hoe speel je de hartenkleur aan om de kans op vier hartenslagen zo groot 
mogelijk te maken? 
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Spel 101  Aanpak 
 

 4 3 2 

 A H B 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

  
 A 6 5 

 10 9 

 A H 6 5 

 A H 6 5 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

1  1  pas  2SA 

pas  3SA  allen passen 
 

Jij bent leider in 3SA.  
Je telt zeven vaste slagen. 

West start met V.  

 

Hoe speel je de hartenkleur aan om de kans op vier hartenslagen zo groot 
mogelijk te maken? 

 

De leider ziet beide handen. Dat heeft twee grote voordelen: 
1. Hij heeft een totaalbeeld van zijn waarschijnlijke winners en verliezers. 

2. Hij kán de tegenstanders beetnemen door net te doen of hij iets gaat 
doen, wat hij helemaal niet van plan is. En het leuke is dat vooral minder 

ervaren spelers het meeste succes hebben van dit soort lepigheden. Je 
kunt er dus nooit te vroeg mee beginnen . Ook kun je verwarring 

stichten tussen de beide tegenspelers. En dat valt allemaal onder het 
werkwoord ‘oetsen’.  

 
In dit spel tel je zeven vaste slagen: A, AH, AH en AH. Om 3SA te 

kunnen maken, moet je twee hartenslagen extra winnen. V bij west is 

helaas niet genoeg om vier hartenslagen te maken. Want als west meteen 

in de eerste hartenslag V legt, ‘blokkeert’ de hartenkleur. Je kunt V wel 

winnen met A, maar je hebt dan nog steeds niet vier hartenslagen . 2 

naar 9 is leuk, je komt dan alleen niet meer in dummy.  

 
Je kunt alleen vier hartenslagen maken als west zijn V NIET legt in de 

eerste hartenslag. Dan wint jouw hand de eerste hartenslag en speel je 
daarna naar dummy’s B! 

 
Je moet west dus verleiden jouw eerste hartenslag te duiken. En die kans is 

het grootst als je niet 10 maar 9 voorspeelt. Je mag nu in jouw notities 

kijken om te zien of jij in de 9-val trapte ... 
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Spel 102 

 10 9 8 

 6 5 4 3 2 

 V B 2 

 B 2 

  
 A H V B 4 3 2 

 A V 

 A H 3 

 H 

 
Je bent leider in 6. West start met 5. Oost speelt 6 bij. 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 102  Aanpak 

 10 9 8 

 6 5 4 3 2 

 V B 2 

 B 2 

  
 A H V B 4 3 2 

 A V 

 A H 3 

 H 

 
Je bent leider in 6. West start met 5. Oost speelt 6 bij. 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Er dreigen twee verliezers: A en een hartenslag - als H mis zit. 

 

Nu kun je na het troeftrekken vanuit noord harten spelen in de hoop dat H 

goed zit. 50% kans op succes; maar evenveel kans op een fatale afloop. 

 
En waarom zou je niet gratis een tweede kans creëren waardoor je je contract 

maakt, zelfs met H bij west? Dus kans op een overslag met H bij oost … 

 

Dat doe je door na de eerste troefslag een kleine schoppen naar dummy te 
spelen. En dan speel je B voor! Daarmee suggereer je dat je op V gaat 

snijden. En als oost dan wel A heeft en niet V, maak je het voor oost heeeel 

aantrekkelijk om nog even te wachten met A. 

 

En áls oost daarin trapt, is dit een spel dat je nooit meer vergeet - en oost al 
helemaal niet . 

 
Welke kaart speelde jij trouwens bij (spel 2)??? 

 
 

Spel 103 
  A 3 2 

 4 3 2 

 V 4 3 2 

 H 3 2 

  
 H 5 4 

 H V 5 

 6 5 

 A B 7 6 5 

 

Na 1 - 1 - 1SA, ben jij leider in 1SA. 

 

 West komt uit met 7; oost speelt B bij. 

Hoe speel je dit contract af? 
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Spel 103  Aanpak 

  A 3 2 

 4 3 2 

 V 4 3 2 

 H 3 2 

  
 H 5 4 

 H V 5 

 6 5 

 A B 7 6 5 

 
Na 1 - 1 - 1SA, ben jij leider in 1SA. 

 
 West komt uit met 7; oost speelt B bij. 

Hoe speel je dit contract af? 
 

Vier vaste slagen is niet echt een vetpot. Maar er is wel wat te versieren in de 
klaverenkleur. 

 
Het kan alleen vervelend aflopen als de klaverensnit mislukt, west op de ruiten 

afgaat en oost daarna harten door je heen speelt. 
 

Als het even kan, probeer je dat te voorkomen. Je hebt veel liever dat west, 
als hij aan slag komt met V, voor een hartenvervolg kiest. 

 

En die kans verhoog je behoorlijk door de uitkomst niet te winnen met V, 

maar heel bewust met H! Oost legde B, wat hij ook zou doen met VB in 

handen. West kán dan V bij oost verwachten. Dan gaan wij niet met onze V 

vertellen dat wij die lekker hebben! 

 
Vertel eens eerlijk … in welke kleur speelde je terug in spel 3? 

 
 

Spel 104 
 H B 

 A 3 2 

 3 2 

 V 6 5 4 3 2 

  
 A 10 9 8 3 2 

 H V B 

 A B 10 

 A 

 

Je bent leider in een 6-contract.  

West zoekt de aanval met H als uitkomst. 

 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 104 

 H B 

 A 3 2 

 3 2 

 V 6 5 4 3 2 

  
 A 10 9 8 3 2 

 H V B 

 A B 10 

 A 

 
Je bent leider in een 6-contract.  

West zoekt de aanval met H als uitkomst. 

 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Ook in dit spel kan het oetsgehalte hoog zijn. Als je geen troefslag afgeeft, win 
je je contract; je verliest alleen een ruitenslag. 

Daarom wil je de kans op een verliezer in de troefkleur zo klein mogelijk 
maken. En dat doe je door van de troefkleur af te blijven en nét te doen alsof 

je aftroevers wilt maken in dummy. Een oplettende tegenspeler ziet dat als 
een sterk argument om troef te gaan spelen. En dat is nu net wat jij wilt. 

 
Daarom speel je na A 10 na, alsof je daarna jouw derde ruiten wil troeven! 

 

Jouw keus in spel 4 vertelt of deze actie tegen jou succes had … 
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Spel 105 

 
 West  Noord Oost  Zuid 

    2 (MF) pas 

2  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

  B 9 7 

 4 3 2 

 V B 10 9 8 

  8 7 

   
  A H 10 8 

  A 

  4 3 2 

  A H V B 10 

 
Tegen jouw 3SA-contract start west met H. 

 
Het is meteen duidelijk: je telt acht vaste slagen. Zonder V-sec of Vx komt 

daar geen slag bij. 
 

Je enige extra kans is dat als V niet sec zit of tweede, de tegenspelers uit 

nood te veel schoppenkaarten opruimen. 

 
En die kans maak je het grootst door na A al je klaveren af te draaien en 

dummy na de twee klaverenkaarten onmiddellijk de schoppenkaarten laat 

opruimen. Veel tegenspelers hebben namelijk een soort oerdwang om kaarten 
van een bepaalde kleur die in dummy worden opgeruimd zelf ook bij het 

vuilnis te zetten. Ze moeten ook nog wel wat bewaren, dus de kans op succes 
is niet eens zo heel klein. 

 
Had jij na de vijf klaverenslagen nog steeds Vxx? 
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Lezers Mailen 
 

Na partners 1SA-opening ook Stayman en Transfers als tegenpartij 

tussenbiedt? 

In veel bronnen staat geschreven dat na een volgbieding op een 1SA-opening 

Stayman en Jacoby vervallen. 
Echter, ik vind na ampel zoeken geen eenduidige theorie. Niet in een boek en 

niet op internet. 
 

Noord Oost   Zuid 
1SA  -   doublet  ?? 

- 2 in kleur ?? 

- 2 in kleur doublet  
Wat belooft dan dit doublet? 

 
Weet jij een stuk tekst te vinden dat de theorie beschrijft of heb je zelf wat? 

 
Bep & Anton: 

Toevallig zijn we net bezig met een boekje in de BBS reeks van de 
BridgeBond dat hierover gaat. Maar dat verschijnt pas volgend jaar. 

 
Na partners 1SA – Doublet Geen conventies 

Je moet er met een zwakke hand en een 5-

kaart klaveren of ruiten uit kunnen. 
 

Na 1SA – 2 in een kleur kun je doublet als straf of als negatief 
spelen, dat is een keuze - beide kan. 

Alles wat je op 2-hoogte biedt, is om te 
spelen. 

  
We zouden wel Lebensohl of Rubensohl spelen om het verschil aan te 

kunnen geven tussen een hand waarmee je alleen iets wilt spelen op 3-
hoogte en een hand waarmee je meer wilt. 
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Wel of geen actie, en zo ja: hoe? 

Afgelopen donderdag kwamen mijn zus en ik niet meer in de bieding en liepen 
hierdoor een slechte score op. Hoe en welke mogelijkheden hadden wij na het 

bieden van NZ? 

 
Noord gever / 

Niemand kwetsbaar  
   A H V 8 2 

 V 

 B 4 

 V B 8 7 6 

 9 5      7 

 10 6 4 2     A B 

 V 10 6 5 3    A H 9 8 7 2 

 H 3      A 10 9 4 

 B 10 6 4 3 

 H 9 8 75 3 

 - 

 5 2 

 

 Bieding Noord Oost  Zuid  West 
   1  doublet 4  pas 

 pas  pas 

 
Rob: 

Een lastige! 
Ik heb een probleem met het doublet, vanwege de korte hartenkleur. 2 

geeft mij een beter gevoel. Maar … als de bovengrens 15 punten is, bied 
je daarmee onder je kracht.  

Met doublet – gevolgd door ruiten beloof je iets meer dan dat je hebt. Als 
ik daartussen moet kiezen, beloof ik liever iets te weinig. 

  
Ik ben heel benieuwd naar de opvatting van Bep en Anton. 

 
 Bep & Anton: 

Dit is inderdaad een lastige. 
Onze keuze met oost is 2 in plaats van doublet. Over 4 zou west dan 

5 kunnen bieden, maar een pas kan ook zeker. Loopt 4 uit naar oost, 

dan zou die, vanwege de mooie distributie, nog een keer kunnen bieden, 

wellicht 4SA om een 6/4 verdeling aan te geven. 
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Mag dit: 4 openen, met 8-kaart en 16 punten? 

Wij hebben vanavond bridge gespeeld en kwamen het volgende tegen: 

Ik had een 8-kaart harten, waaronder aas, heer, vrouw, en 16 punten.  
Ik opende gelijk met 4. Mag dat? Of kan de tegenpartij de arbiter erbij halen, 

omdat ik te veel punten heb voor preëmptief? 

 
Rob: 

Ik heb ook een vraag: Waarom zou je geen 4 mogen openen met een 

8-kaart en zestien punten? 

 
Uit jouw vraag proef ik een mogelijk protest van jullie tegenspelers. 

Werd om uitleg van jouw 4-opening gevraagd? En gaf jouw partner als 

antwoord: ‘Preëmptief’? 

Zelfs dan zou ik geen probleem hebben met jouw kracht. Daarmee kun 
je immers alleen in je eigen voet schieten. Partner zal dan immers met 

een leuke hand mee minder snel een slempoging ondernemen. 
Ook de tegenstanders kun je met die afwijking van de afspraak niet 

benadelen. Voor hun bieden maakt het geen verschil of jij en je partner 
ieder 8 punten heeft, of alleen jij zestien.  

 

Alleen als het omgekeerd is: de afspraak en uitleg van 4 is sterk en jij 

opent 4 met een 8-kaart en weinig punten. Dan kan het interessant 

worden. Afwijken van de afspraak om de tegenstanders te misleiden is 
toegestaan. Maar dan wel met de keiharde voorwaarde dat je partner 

minstens zo verrast is. Stel dat die met een sterke hand mee dan toch 
past, dan riekt dat naar een gewoonte die inmiddels is ‘verheven’ tot 

geheime afspraak. Dan is er sprake van verkeerde uitleg en kan de 
arbiter ingrijpen als hij meent dat de tegenpartij daardoor is benadeeld. 

 
 

 
 

 
 

 


