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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Special, bijlage bij Bridge Training 731 van 1 februari 2018 
 

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’. 
 

Eindejaar 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. 

 

Quintet Adagio 
De titel zegt het al: in deze Training schotel ik je vijf vraagstukken voor waarin 
rust een belangrijke plaats inneemt. Geheel in de lijn van het vierde deel van 

de vijfde symfonie van Gustaf Mahler. 
De lezers die liever ‘forte’ over zich heen krijgen, bedien ik in de volgende 

Training! 

Enkele vraagstukken in deze aflevering zou je pittig kunnen noemen; zeker 
voor minder ervaren spelers. Speciaal voor die groep geef ik overpeinzingen. 

Zodat je vooral je manier van denken en zoeken kunt trainen. Want zoals met 
veel vraagstukken: het bedenken van de juiste vraag is vaak het moeilijkst! 

 
Spel 1 

West gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
pas  pas  1    H 7 2 

1SA  2  3  ??   V 9 8 3 2 

 H 2 

 A V 2  

 

Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 
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Spel 1  Overpeinzing 

 

West gever / Allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
pas  pas  1    H 7 2 

1SA  2  3  ??   V 9 8 3 2 

 H 2 

 A V 2  

 

Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

 

De bekende strijd om de deelscore. Moet je OW 3 laten spelen, met als 

mogelijk gevolg -110. Of ga je liever voor -100 met 3-1? 

 
Dit soort dilemma’s los je op met ‘The Law’ (‘De Wet’) van Larry Cohen. Ga 

met samen negen troeven naar driehoogte. Bied met acht troeven niet hoger 

dan twee! 
 

Maar laat de wet niet tegen je werken: met voldoende kracht voor de manche 
bied je met samen acht of negen troeven uiteraard altijd de manche uit! 
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Spel 1  De juiste biedactie 

 

West gever / Allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
pas  pas  1    H 7 2 

1SA  2  3  ??   V 9 8 3 2 

 H 2 

 A V 2  

 

Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

 

Pas! Je hebt samen acht troeven; dan hoop je dat het contract van de 
tegenpartij sneuvelt. 

 
 

Spel 2 

 Oost gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    3  pas 

4  doublet pas  pas 

pas 

 
Jouw zuidhand 

 V 2 

 8 7 6 

 H 10 8 7 6 

 8 7 6 

 
Met welke kaart kom je uit? 
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Spel 2  Overpeinzing 

 

Oost gever / niemand kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 

    3  pas 

4  doublet pas  pas 

pas 
 

Jouw zuidhand 
 V 2 

 8 7 6 

 H 10 8 7 6 

 8 7 6 

 

Met welke kaart kom je uit? 

 

Partner geeft een strafdoublet. Wat voor hand mag je verwachten?  

 
 Veel troeven tegen?  

Dat kan haast niet: OW hebben er samen minstens acht: dan blijven er 
maximaal drie over voor partner. 

 
 Een sterke hand dan? 

Daar lijkt het meer op; in dat geval bood west zeer waarschijnlijk vooral 
op aftroefwaarde!  

 
Meer smaken kan ik niet bedenken. Dus mag jij nu je uitkomstkeus vaststellen 

. 
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Spel 2  De kansrijkste uitkomst 

 

Oost gever / niemand kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 

    3  pas 

4  doublet pas  pas 

pas 
 

 4 3 

 H V 10 9 

 A V 5 

 A V 10 5 

Dummy    Leider 
 H 6 5     A B 10 9 8 7      

 A B 5 4 3     2 

 4      B 9 3 2 

 9 4 3 2     H B  

Jouw zuidhand 

 V 2 

 8 7 6 

 H 10 8 7 6 

 8 7 6 

 
Met welke kaart kom jij uit? 

 

Start met troef! Daarmee voorkom je dat dummy aftroevers maakt. Partners 
hoge kaarten maak je waardevol.  

 
Start je met een bijkleur; bijvoorbeeld met ruiten, dan is het risico groot dat 

de leider zijn contract maakt: hij troeft twee keer ruiten in dummy. En dat 
betekent dat hij slechts twee ruitenslagen en één klaverenslag zal verliezen.  

 
Het mooie van troefstart is dat je daarmee je grenzeloze vertrouwen bewijst in 

partners doublet.  
 

Heel anders dan een zuidspeler die met ruiten start, 4 ziet maken en dan zijn 

partner verwijt dat zijn doublet duidelijk te licht was … 
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Spel 3   

 
Zuid gever / Allen kwetsbaar 

 
Na jouw 1 - bood partner noord 2 - waarop jij het bieden afsloot met 4. 

 
 H 3 2 

 10 9 8 7 

 H 4 3 2 

 7 6 

  
 V 4 

 A H 6 5 4 

 A 5 

 A B 5 4 

 

Tegen jouw 4 start west met V. 

Hoe probeer je dit contract in veilige haven te slepen? 

 
Op A spelen OW 2 en 3 bij. 
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Spel 3  Overpeinzing 

 

 H 3 2 

 10 9 8 7 

 H 4 3 2 

 7 6 

  
 V 4 

 A H 6 5 4 

 A 5 

 A B 5 4 

 

Tegen jouw 4 start west met V. 

 

Hoe probeer je dit contract in veilige haven te slepen? 
 

Op A spelen OW 2 en 3 bij. 

 
Zoekend vanuit de hand met de meeste troeven tel je: 

- één schoppenverliezer; 
- één hartenverliezer, de kans op de harten 3-1 is immers groter dan op 2-2. 

- drie klaverenverliezers (B54). 

 

Leuk dat oost en west bekenden op A. 

 

Je maakt je contract als je twee klaverenkaarten in dummy aftroeft.  
 

Daarom zoek je naar een speelplan waarmee je inderdaad twee keer klaveren 
kunt troeven. En je onderschat je tegenstanders niet: natuurlijk stellen die 

alles in het werk om twee klaverenaftroevers te voorkomen! 
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Spel 3  Speelplan 

 

 H 3 2 

 10 9 8 7 

 H 4 3 2 

 7 6 

  
 V 4 

 A H 6 5 4 

 A 5 

 A B 5 4 

 

Tegen jouw 4 start west met V. 

 

Hoe probeer je dit contract in veilige haven te slepen? 
 

Op A spelen OW 2 en 3 bij. 

 
Fijn dat OW allebei bekenden op jouw A. Maar maak niet de fout om ook H 

te spelen. Dan houdt dummy namelijk nog maar twee troeven over. Grote 
kans dat OW na hun onverliesbare klaverenslag troef naspelen, waardoor 

dummy nog maar één troefkaart overhoudt. 
 

Het overhouden van maar één troef voorkom je door na A al meteen een 

klaverenslag weg te geven. Dán kan het geen kwaad als OW harten naspelen; 

sterker, dat doe je anders zelf als OW een andere kleur naspelen . 
 

Na die klaverenweggever heb je alles onder controle. Je slaat H en je laat de 

laatste troef van OW zitten als er nog één blijft hangen. 
 

Dan: A, klaveren getroefd; oversteken met ruiten (als je de uitkomst won 

met A: H en ruiten getroefd) en je laatste klaveren troeven.  

 
OW kunnen niet meer oppakken dan: een hartenslag, A en een klaverenslag. 
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Spel 4 

 A 5 4    

 V B 4 3 

 3 

 V 7 6 5 4   

  
 V 3 2 

 A 2 

 A H V B 2 

 B 3 2 

 
Het bieden:  Zuid  Noord 

1SA  2 (Stayman) 

2  2SA 

3SA  pas 
 

Tegen jouw 3SA-contract start west met 6. 

 

Jij laat dummy duiken, waarop oost de slag wint met H en 10 terugspeelt. 

 

Met welke speelwijze is je kans op 3SA C het grootst? 
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Spel 4  Overpeinzing 

 

 A 5 4    

 V B 4 3 

 3 

 V 7 6 5 4   

  
 V 3 2 

 A 2 

 A H V B 2 

 B 3 2 

 

Tegen jouw 3SA-contract start west met 6. 

 

Jij laat dummy duiken, waarop oost de slag wint met H en 10 terugspeelt. 

 

Met welke speelwijze is je kans op 3SA C het grootst? 

 
Door zijn eenvoud een bijzonder mooi spel! 

 
Met de meest kansrijke (4-3)verdeling van de ontbrekende ruiten tel je acht 

vaste slagen: A, V, A en vijf ruitenslagen.  

Dat is het mooie van bridge: de noodzaak van een flexibel karakter. 

Soms moet je pessimistisch zijn: als er geen vuiltje aan de lucht lijkt; en 
soms redelijk optimistisch: als een bepaalde verdeling noodzakelijk is om 

je contract te kunnen maken. Met dit spel ga je op de optimistische toer! 
 

Je zoektocht naar één extra slag zal niet lang duren: VB geeft de garantie 

van één extra slag, omdat H maar één van deze twee plaatjes kan 

lastigvallen.  
 

Tot nu toe heb ik dus nog niets gezegd wat jij niet al wist. Toch? . 

 
Het enige dat jij nog moet doen is zó spelen, dat je die extra hartenslag ook 

echt kunt maken! En liefst voordat OW echt vervelend worden met hun 
schoppenkleur. 
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Spel 4  Speelplan 

 

 A 5 4    

 V B 4 3 

 3 

 V 7 6 5 4   

  
 V 3 2 

 A 2 

 A H V B 2 

 B 3 2 

 

Tegen jouw 3SA-contract start west met 6. 

 

Jij laat dummy duiken, waarop oost de slag wint met H en 10 terugspeelt. 

 

Met welke speelwijze is je kans op 3SA C het grootst? 

 
Win de tweede schoppenslag met V (A moet je absoluut bewaren als 

toegang naar je ontwikkelde hartenplaatje). En speel dan A; en 4 naar VB.  

OW mogen H maken. Desgewenst mogen ze ook nog wat oprapen in 

klaveren; maar wat ze ook doen, voordat zij vijf slagen kunnen oppakken, ben 
jij aan slag en maak je met twee schoppenslagen, twee hartenslagen en vijf 

ruitenslagen je contract! 
 

 
Spel 5 

Leider west    Dummy oost 
       10 9 2 

 H V 

 4 3 2 

 H V B 10 9 

Jouw zuidhand 

 H B 3 

 8 7 6 5 

 10 9 8 

 7 6 5 

 

Na 1SA – 3SA probeer jij met je partner 3SA om zeep te helpen. 
Partner noord komt uit met 6 (vierde van boven). Dummy 2, jij wint de slag 

met H.  

Leider west speelde 5 bij. 

 
Welke kaart speel jij voor in de volgende slag?  
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Spel 5  Overpeinzing 

 

Leider west    Dummy oost 

       10 9 2 

 H V 

 4 3 2 

 H V B 10 9 

Jouw zuidhand 

 H B 3 

 8 7 6 5 

 10 9 8 

 7 6 5 

 
West speelt 3SA. 

Partner noord komt uit met 6. Dummy 2, jij wint de slag met H.  

Leider west speelde 5 bij. 

 
Welke kaart speel jij voor in de volgende slag?  

 
Partner komt uit met een lage kaart; die uitkomst mag je zien als een 

smeekbede om in die kleur terug te spelen. Daar is dus geen discussie over. 

 
Maar je hebt wel een dilemma: moet je B terugspelen of 3? 

 
B of 3 maakt niet uit als partner V heeft.  

 
Het maakt wél uit als partner A heeft, en de leider begon met V5 in handen. 

Want dan heeft hij (leider west) nu V-sec. 

 

   A 8 7 6 4

 V 5     10 9 2 

   H B 3 

 

Hoe kun je het beste tegenspelen, als je rekening houdt met V-sec bij west? 

 



Bridge Training 731, 1 februari 2018, rob.stravers@upcmail.nl 

    13 

 

Spel 5  Tegenspel 

 

   Partner noord 

 A 8 7 6 4 

Leider west    Dummy oost 
 V 5       10 9 2 

 H V 

 4 3 2 

 H V B 10 9 

Jouw zuidhand 

 H B 3 

 8 7 6 5 

 10 9 8 

 7 6 5 

 
West speelt 3SA. 

Partner noord komt uit met 6. Dummy 2, jij wint de slag met H.  

Leider west speelde 5 bij. 

 
Welke kaart speel jij voor in de volgende slag?  

 

Speel 3 terug; partner ontfermt zich met A over wests V. 

 

Merk op dat als je had gekozen voor B, na V en partners A, dummy’s 10 

hoog is! 

 
Maar je bent met het terugspelen van 3 nog niet klaar!  

Partner zal schoppen terugspelen voor jouw B. En het is van het grootste 

belang dat je meteen daarna je partner aan slag brengt, zodat hij zijn vrije 

schoppen kan maken. 
Daarom moet partner noord met zijn schoppenkaart jou ‘vertellen’ in welke 

kleur je hem na B kunt bereiken. 8 vraagt in dit spel om harten; 4 om 

klaveren. 

 
Dit soort communicatie maakt bridge extra mooi!  

 
De Regel van 11 

Noord kwam uit met zijn 4e kaart van boven. Volgens de Regel van 11. 

Daardoor weet zuid dat de leider één kaart heeft die hoger is dan 6:  

Dat rekent zuid als volgt uit: 

Hij trekt de waarde van de uitkomstkaart (6) af van 11. De uitkomst 

(5) staat voor het aantal kaarten van dummy, zuid en de leider die hóger 

zijn dan 6. Dummy heeft er twee; zuid ook, dus blijft er nog maar één 

over.  

 
Stel nu dat de leider in de eerste slag niet 5 had bijgespeeld maar 7. 

Dan weet zuid dat partner noord A én V moet hebben. Want de 

hogere kaarten van west zijn dan op! Dan kan zuid wél met B 

vervolgen. 
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Lezers Mailen 
 

Biedprobleem 
 

 
 
Gisteren kreeg ik van een der cursisten dit spel doorgestuurd. 
Zij hadden dit gespeeld maar waren niet in het juiste contract gekomen; ze maakten 
wel alle slagen. 
Partner noord had geopend met 3♦ (preëmptief dus). 
Vanmorgen dit spel aangeboden in de groep. Ook hier waren spelers die 3♦ opende. 
 
Gaarne verneem ik hoe je deze handen het beste kunt uitbieden. M.I. zit er zowel 7♦ 
als 7♠ in. 
 

Rob: 

Wat een extreme verdeling heeft noord. Dat komt hoogst zelden voor. En dat 
betekent dat de biedsystemen daar niet op zijn ingesteld. We zullen dus 

moeten improviseren. 
 

Met deze noordhand openen met 3, staat gelijk met harakiri. Met alleen V 

bij partner speel je al liever een schoppencontract; laat staan met een 2- of 3-

kaart schoppen mee. 
 

Open daarom 1.  

Je kunt ook met 1 openen, om daarna twee keer schoppen te bieden 

(twee keer schoppen bieden belooft een 5-kaart, dus moet de lagere 

openingskleur minstens een 6-kaart zijn. Nadeel is dat de 6-kaart 
schoppen dan nog steeds niet bekend is. 
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Na noords 1 staat voor zuid een schoppencontract vast (als noord minstens 

een 5-kaart belooft). Dan kan zuid het beste NIET springen in harten. Dus 2. 

Daarmee geeft zuid noord alle ruimte om meer te vertellen over zijn kracht en 

verdeling. 
 

Noord biedt dan 3, nieuwe kleur op 3-hoogte, wat mancheforcing is. 

 

Ja, en met HB in ruiten mee, zal zuid toch wel minstens in 6 willen eindigen. 

 

Bep en Anton: 
Wij zijn het helemaal eens met de aanpak van Rob. Dus 1-2-3. 

Zuid wil dan naar slem. Het handigst is om niet meteen azen te vragen maar 

om eerst met 3 de troefkleur vast te stellen (3 is mancheforcing dus partner 

mag niet passen op 3). 

Vraagt zuid daarna azen en spelen NZ dat ook troefheer als een aas telt dan 
kan noord 2 azen aangeven. Er bestaan methodes om daarnaast ook nog een 

renonce te vertellen, maar 2 renonces, niet. 
Dus misschien eindigen we in 6. 
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Dubbel alert? 

Met belangstelling heb ik jouw uitleg van de alerteerregels gelezen in het 
bridgemagazine van november. 

 

Een duidelijk verhaal, hopelijk door veel spelers gelezen. 
Alleen het alerteren van een natuurlijk antwoord na een 1SA opening vind ik 

op zijn minst merkwaardig. 
 

In de meer dan vijfentwintig jaar dat ik het edele bridgespel beoefen ben ik 
een dergelijk bod niet tegengekomen. 

 
Geen reden dus om me druk over te maken zou je zeggen. 

 
Anders wordt het na een doublet na een 1SA opening of na een 1SA volgbod. 

Veel spelers kiezen er in deze gevallen voor natuurlijk te bieden, wat overigens 
vaak tot misverstanden leidt. 

 
Mijn vraag is dan hoe hier mee omgegaan moet worden.  

Jacoby en Stayman worden meestal wel gealerteerd. En de tegenspelers 

knikken dan dat ze het gezien hebben en het begrijpen. 
 

Als je na een 1SA volgbod een natuurlijk bod alerteert, zal men 
vergelijkbaar gedrag vertonen. Met onvermijdelijk misverstanden. 

 
Alsjeblieft, niet alerteren in deze situaties. Dit elke keer aan tafel vooraf 

melden is zeker geen optie. 
 

Als clubarbiter hoop ik tenminste niet in deze gevallen aan tafel geroepen te 
worden, want ik denk niet dat ik het uit kan leggen. 

Kun je mij geruststellen? 

 
Rob: 

Als ik het voor het zeggen heb, wordt het alerteren volgende week 
afgeschaft! Waarom niet meteen vandaag? Om de spelers de 

gelegenheid te geven op de systeemkaart een apart kader aan te 
brengen, waarin de afspraken staan die nu alerteerplichtig zijn. 

 
Helaas kan ik niet ontkennen dat na partners 1SA elk bod alerteerplichtig 

is, ongeacht de betekenis: óf er wordt lengte beloofd in een andere kleur 
dan die is geboden, óf je kunt méér dan vermoeden dat de 

tegenstanders niet verwachten dat wél lengte wordt beloofd in de 
geboden kleur. 

 

Dat laatste kun je voorkomen met een pre alert. Als je voor aanvang van 
de ronde vertelt welke kleuren na partners SA-opening écht zijn, hoef je 

die biedingen NIET tijdens het bieden te alerteren, omdat door die uitleg 
de basis van de Hoofdregel vervalt. 
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Speelt een paar de sterke klaver: 1 belooft dan alleen maar kracht, 

zelfs een renonce klaveren is mogelijk, dan moet je dat vooraf vertellen 
en wél alerteren als dat voorkomt. Omdat alleen een alert zonder vraag 

om uitleg de tegenstanders op het verkeerde been zet. En inderdaad, als 
straks vrijwel alle paren 1 openen als onderdeel van 5-kaart hoog, valt 

de 1-opening met minstens een 4-kaart klaveren onder de 

Hoofdregel … 

 
Helaas kan ik het niet gemakkelijker maken. 

 

Openen met 1 punt verboden? 

Tijden de kassendrive Bleiswijk (11/11) maakte ik het volgende mee; 

Bieding verliep als volgt; 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

    1  1 

1SA  1  2  pas 

5  pas  6  pas 
pas  pas 
 

Het spel werd glansrijk gehaald, maar nu mijn vraag; 
Hoe de kaarten exact zaten kan ik niet vertellen. 

Wel viel het mij op dat oost op 1 plaatje na (Boer) geen honneurs had en 
daarnaast een achtkaart klaveren had. 

West had een lange ruiten miste een hoge kleur (harten) en had een vierkaart 
klaveren. 

Hoe mooi kan je deze hand hebben en vooral als er nog ook met A wordt 

uitgekomen. 

 
Op mijn vraag aan Oost met hoeveel punten er werd geboden antwoordde hij 

zonder blikken of blozen "met één". 
Ik heb het hierbij gelaten omdat ik groot respect had voor hun bieding. Er 

kriebelde wel wat bij me want zijn systeemkaart gaf 12 aan, naast de gebruik 
van de regel van 20 

ik heb hier en daar onder wat bevriende arbiters eens gevraagd of er zomaar 

met 1 punt geboden mag worden terwijl je systeemkaart 12 zegt. 
Je begrijpt het al, veel wisselende antwoorden en in het reglement is hier niet 

duidelijk over. 
Hoe sta jij hier in? Kan dat of kan dat niet, buiten het gegeven dat ik het een 

geweldige bieding vond. 
 

 Rob: 
Ik vermoed dat de 1 van noord een tikfout is. Na wests 1SA is dat te 

laag, en een ander bod tussen 1SA en 2 is niet mogelijk. Maar … het 

kán wel, als oost dat onvoldoende 1-bod accepteerde (bijvoorbeeld 

door 2 te bieden). 

 

  Dan de opening met slechts 1 punt. 
 

Vergelijk de volgende twee handen: 
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 B 3 2      3 2  

 A 4 3 2      - 

 A 2       4 3 2 

 A 4 3 2      B 10 9 8 7 6 5 4 

 
De eerste hand heeft 13 punten; de tweede slechts één. 

 
De eerste hand is goed voor drie slagen; met de tweede win je minstens 

vijf slagen in een klaverencontract; zes als een paar plaatjes over elkaar 
vallen . 

 

Deze twee handen bewijzen dat lengte vaak belangrijker is dan kracht. 
Ook met de 1-punter mag je beslist openen. En omdat dit extreme 

handen zijn, heeft het biedsysteem daar geen passend bod voor.    
 

Oost kan openen met 3 of hoger, om het NZ zo lastig mogelijk te 

maken, of met 1, wat eveneens goed kan uitpakken. 

 
Uit het 1SA-bod van west blijkt dat west ook totaal geen vermoeden 

heeft van oosts extreme verdeling (en ‘kracht’). Ik zie dus geen enkele 
reden voor argwaan. 

 
  

 

 
 


