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Bridge Service, voor gewone bridgers 

 Bridge Training 758 van 18 oktober 2018 

 
Redactie: 

Carolien de Koomen, Margriet Jansze, 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. 

 

Een paar biedinkjes 
 
Geen theorie vooraf; ga met de volgende vier handen nét zo om als dat je 

met je vaste partner aan de gewone bridgetafel zou doen. 

 
Spel 1 Jouw zuidhand 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 - 

 3 2 

 3 2 

 
Jij bent gever. Welk biedkaartje pak je uit de box? 
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Spel 1 Jouw zuidhand 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 - 

 3 2 

 3 2 

 
Jij bent gever. Welk biedkaartje pak je uit de box? 

 
Niet echt een hand waarmee je je kunt vertellen: nul punten. Overweeg 

je een ‘pas’?  

Dan is het goed om even – als ontspanning – het aantal winners in te 
schatten in een schoppencontract. Je mist vier schoppenkaarten, 

toevallig de vier hoogste. Die zijn verdeeld over je drie tafelgenoten. De 
meest waarschijnlijke verdeling is 2-1-1. Met die verdeling win jij zeven 

schoppenslagen. In ons pessimisme gaan we er dan vanuit dat A bij 

OW zit (kans van 2 tegen 1). Met A bij partner win je al acht slagen, 

en met A10 pak je er al negen, als HV niet bij elkaar zitten. 

 

Erken de kracht van lengte. Met deze prachtige hand open je met 3! 

En als je een lage schoppen verwisselt voor A, is 4 een uitstekende 

opening! Laat OW het dan maar even lekker uitzoeken. 
 

 
 

Spel 2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  pas  pas   5 4 

1  2  pas  ??   8 7 6 5 4 

 4 3 2 

 8 7 6 

 

Welk biedkaartje gebruik je in je tweede beurt? 
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Spel 2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  pas  pas   5 4 

1  2  pas  ??   8 7 6 5 4 

 4 3 2 

 8 7 6 

 
Welk biedkaartje gebruik je in je tweede beurt? 

 
Bied zonder enig schuldgevoel 2! Dat je nul punten kunt hebben, 

vertelde je al met je pas op partners opening. Met je 2-bod geef je 

slechts je voorkeur aan voor een ruitencontract boven klaveren.  

 

Partner noord garandeert met zijn 2-rebid een 5-kaart ruiten; want 

met twee 4-kaarten opent hij met zijn laagste 4-kaart. Dan maak je 

liever de kleur troef waarin je samen acht kaarten hebt dan 
waarschijnlijk zeven. 

 
Als je met twee lage 4-kaarten de voorkeur geeft aan een 1-opening, 

omdat 1 toch meer onduidelijkheid schept, garandeert noords 2-

rebid géén 5-kaart ruiten. Maar ook dan is de kans op een 5-kaart 

ruiten groter dan op een 5-kaart klaveren, waardoor de kans op meer 
ruiten dan klaveren toch het grootst is. 

 
 

Spel 3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw  zuidhand 
  1SA  pas  ??   8 7 6 3 2 

 7 6 

 8 7 6 

 6 5 4 

Welke bieding leg je op tafel? 
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Spel 3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw  zuidhand 

  1SA  pas  ??   8 7 6 3 2 

 7 6 

 8 7 6 

 6 5 4 

 
Welke bieding leg je op tafel? 

 
Dit zou een hamerstuk moeten zijn: bied 2, dat is Jacoby voor 2. 

Op partners verplichte 2-bod pas je. 

 

Maar toen ik gisteren van drie (zeer) ervaren spelers hoorde dat ze met 

deze hand liever passen, en ik een oude meester met dezelfde verdeling 
en een heer in de hoge 5-kaart eveneens het paskaartje zag 

neerleggen, besloot ik dit vraagstuk toch mee te geven. 
 

Inderdaad moet noord in een 2-contract één slag meer maken dan in 

1SA. Maar … je neemt met deze zuidhand wél minstens twee 

(schoppen)slagen mee; dat is al één slag winst!  
 

 
Spel 4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    2 (sterk) pas  2 (verplicht)  - 

  pas  2  pas  ??    5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 6 5 4 3 2 

 
Wat is jouw biedactie in je tweede beurt? 
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Spel 4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    2 (sterk) pas  2 (verplicht)  - 

  pas  2  pas  ??    5 4 3 2 

 5 4 3 2 

 6 5 4 3 2 

 
Wat is jouw biedactie in je tweede beurt? 

   
Als 2 jullie sterkste openingsbod is, bied je met deze prachtige 

verdeling de manche uit: 4Je neemt beslist minstens twee slagen 

mee (schoppenaftroevers). 

 

Ook als partners 2 semiforcing is (vraagt één of anderhalve slag mee 

voor de manche), en 2puur mancheforcing, bied je met deze hand 4 

uit. 
 

En wat nu als noord op jouw 2-bod 2 biedt? Ook dan is het te link 

om te passen, want áls partner een tweede kleur heeft, verandert het 

roestige ijzer in jouw hand toch nog in goud. Bied daarom op partners 
2-rebid 2SA. Dat belooft beslist geen kracht; je hoopt alleen maar op 

een tweede kleur. En áls partner een tweede kleur biedt, bied je de 
manche uit in die kleur!  

Pech als partner alleen schoppen heeft en dan 1 down gaat. 
 

Bedenk dat niet alleen te hoog bieden punten kan kosten; ook een 
manche missen vraagt vaak een hoge prijs. 
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Lezers Mailen 

 
Grens van de gesloten uitkomst 

In de vorige Training spraken we over de gesloten uitkomst. Ik citeerde 
uit de spelregels: 

Spelen van een kaart 
Elke speler behalve de blinde speelt een kaart door haar uit zijn hand te 

nemen en met de beeldzijde naar boven1 voor zich op tafel te leggen. 

1 De uitkomst geschiedt eerst met de beeldzijde naar beneden, tenzij het 

Bondsbestuur anders voorschrijft. (Het Bondsbestuur schrijft voor dat 

uitkomsten gedaan worden met de beeldzijde naar beneden.) 
 

En daar voegde ik aan toe: 

Als we deze tekst letterlijk nemen, is de uitkomstkaart pas 
gespeeld als die met de beeldzijde naar boven op tafel is gelegd. 

 

In tegenstelling tot de ‘grens van gespeeld’ voor de kaarten van de 
leider, dummy en leider, geven de spelregels geen concrete 

speelgrens van de uitkomstkaart. Maar zolang we het moeten doen 
met de huidige wettekst, zie ik geen enkele reden om het 

terugsteken te verbieden. 
 

Wel adviseer ik met klem: pak pas een kaart als je bent uitgedacht. 

 

Verschillende lezers schreven mij dat volgens hen de gesloten 

uitkomstkaart niet meer terug mag zodra die de waaier heeft verlaten.  
 

Dat is een misverstand. In de spelregels staat namelijk niet na welke 
beweging/handeling de uitkomstkaart als uitkomst geldt. De 

uitkomstkaart mist dus de grens die voor een gespeelde kaart geldt van 
tegenspelers (als partner de beeldzijde kán zien) en de leider (als zijn 

kaart met de zichtbare beeldzijde de tafel (nagenoeg) raakt. Ook een 
biedkaartje kent een kritieke grens: die mag niet terug zodra dat ding 

de biedbox verlaat. 
 

Ton Kooijman, de voorzitter van de spelregelcommissie van de WBF, 
zegde mij toe dat hij zich met zijn Laws Committee over een concrete 

speelgrens van de uitkomstkaart zal beraden.  
 

Zonder concrete grens gaat mijn voorkeur uit naar: de vraag om 

partners toestemming om de uitkomstkaart te mogen spelen. Zodra 
de beeldzijde zichtbaar is geldt dat in ieder geval als uitkomst.  


