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Bridge Service, voor gewone bridgers 

 Bridge Training 763 van 22 november 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. 

 

Speelplan troefcontract 
 

Zomaar een paar troefcontracten van de echte bridgetafel, vooral voor de 
minder ervaren bridgers. 

 
Spel 1 

  5 4 3 2 

  4 3 2 

  H V 2 

  H 3 2 

   
  H V B 10 9  

  A H 5 

  3 

  A 6 5 4 

 

 Je speelt 4; je linkertegenstander opent de aanval met V. 

 
Op de volgende pagina geef ik een paar overpeinzingen. 
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Overpeinzingen voor een troefcontract speelplan 
 

1e stap: zoek allereerst naar dreigende verliesslagen.  

Die vind je meestal het gemakkelijkst door te zoeken vanuit de hand 
met de meeste troeven. In dit spel is dat de zuidhand. 

 
Tel met mij mee:  -   in schoppen één slag (A); 

- in harten ook één slag (5); 

- in ruiten ook één slag (3); 

- in klaveren twee slagen (6 en 5). 

 

Dat zijn totaal vijf dreigende verliezers.  
 

2e stap: zoek naar het voorkomen van dreigende verliezers. 
De schoppenverliezer is méér dan dreigend. Troefaas zul je immers 

altijd verliezen. 
 

En de dreigende hartenverliezer? 
Een dreigende verliezer in een bijkleur is alleen te voorkomen als je die 

kunt aftroeven of opruimen.  

 Aftroeven kan als je in die (harten)kleur een ongelijk aantal kaarten 
hebt.  

 Om een verliezer in een bijkleur te kunnen opruimen, moet je in een 
ándere bijkleur een ongelijk aantal kaarten hebben. 

 
Je hebt in noord en zuid evenveel harten; 5 aftroeven valt dus af. 

En 5 opruimen? Daarvoor is een ongelijk aantal kaarten in een andere 

bijkleur noodzakelijk. Die heb je: in ruiten en klaveren.  

Probleem van de klaverenkleur is dat daarin al twee verliezers dreigen. 
De ruitenkleur is dan veel aantrekkelijker. Van HV zul je immers altijd 

één slag winnen. En op die tweede ruitenslag kun je meteen iets in de 
opruiming doen … 

 
In klaveren dreigen twee verliezers. De lengte in klaveren is echter 

ongelijk. Dankzij de 3-kaart in dummy kun je zuids vierde klaveren 
troeven.  

 

3e stap: noodzakelijke volgorde. 
Ook een interessante, met als hoofdvraag: moet je wel of niet direct 

troefspelen. Dat is vooral bij dit spel van groot belang. Merk daarbij op 
dat west uitkwam met harten, waardoor je na de 1e slag nog één 

hartenopvang hebt. 
 

Nadat je jouw speelwijze hebt vastgesteld (of bijgesteld), kom ik bij je 
terug. 
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Spel 1  Speelplan 

 
  5 4 3 2 

  4 3 2 

  H V 2 

  H 3 2 

   
  H V B 10 9  

  A H 5 

  3 

  A 6 5 4 

 

 Je speelt 4; je linkertegenstander opent de aanval met V. 

 

Hoe speel je dit contract af? 

 

Maak niet de fout om na A meteen troef te spelen. Als je dat doet, en 

OW weer harten spelen, is daarmee je laatste hartenplaatje weg. Als je 

daarna ruiten speelt, pakken OW na A meteen hun hartenslag op. 

 

Die ellende voorkom je door na A meteen 3 naar H te spelen. 

OW mogen nu wél na A harten spelen, want je hebt nog H. 

Na H speel je 4 naar H en dán V, waarop 5 ijlings het front 

verlaat! 

 

Nu pas is het tijd om troef te spelen. Naast A en A geef je nog één 

klaveren af. De vierde klaveren troef je in noord. Want natuurlijk zitten 

de vier ontbrekende schoppen niet alle vier op één hand! 
 

Spel 2 
8 7 6 5 4 

 H V  

 2 

 V B 10 6 5 

  
 H V B 10 9 

   A B 10 

  5 4 3 

  9 8 

 

 Ook nu mag je 4 spelen. West start ditmaal met 8. 

 

 Hoe pak je dit spel aan? 
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Spel 2  Overpeinzingen 

 
8 7 6 5 4 

 H V  

 2 

 V B 10 6 5 

  
 H V B 10 9 

   A B 10 

  5 4 3 

  9 8 

 

 Ook nu mag je 4 spelen. West start ditmaal met 8. 

 

 Hoe pak je dit spel aan? 

 

Met het vaste bouwplan voor troefcontracten tel je (vanuit de zuidhand): 
 Een schoppenverliezer 

 Drie ruitenverliezers 
 Twee klaverenverliezers 

 
Natuurlijk zag je al meteen dat je van de drie dreigende ruitenverliezers er 

twee kunt voorkomen door die in dummy af te troeven. Dankzij de 

hartenuitkomst heb je de kans om een list te verzinnen waarmee je geen 
enkele ruitenslag afgeeft. Als je die vindt, houd je drie verliesslagen over: A 

en AH. 

 

Hoe grijp je deze kans? 
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Spel 2  Speelplan 

 
8 7 6 5 4 

 H V  

 2 

 V B 10 6 5 

  
 H V B 10 9 

   A B 10 

  5 4 3 

  9 8 

 

 Ook nu mag je 4 spelen. West start ditmaal met 8. 

 

 Hoe pak je dit spel aan? 

 

Speelplan 
Win de uitkomst absoluut niet met A, maar met H of V! De tweede 

slag is voor A en op je derde hartenslag ruim je dummy’s 2 op. Nu 

kan het niet meer misgaan. Je kunt 3 troeven en dan V spelen. Wat 

OW ook doen, ze kunnen niet voorkomen dat jij nog twee ruiten troeft. 
Klaverenovertroevers hoef je niet te vrezen: dat kunnen OW alleen 

maar doen met troefaas. En die had je toch al ingecalculeerd als 
verliesslag . 

 

 
Spel 3 

  9 8 7 6 5 

  A 5 4 

 4 3 2 

 3 2 

   
 A V 2 

  3 2 

  A B 9 5 

  H V 10 4  

 
Na jouw 1SA-opening en partners 2-transferbod, bood jij 2. En dat is ook 

het eindcontract. 
 

West komt uit met H. Hoe probeer je dit contract te maken?  
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Spel 3  Overpeinzingen 

 
  9 8 7 6 5 

  A 5 4 

 4 3 2 

 3 2 

   
 A V 2 

  3 2 

  A B 9 5 

  H V 10 4  

 

Na jouw 1SA-opening en partners 2-transferbod, bood jij 2. En dat is ook 

het eindcontract. 

 
West komt uit met H. Hoe probeer je dit contract te maken?  

 
Je telt – vanuit de noordhand: 

- twee dreigende verliezers in schoppen; 
- twee dreigende verliezers in harten; 

- twee dreigende verliezers in ruiten; 
- één dreigende verliezer in klaveren. 

 

Dat zijn samen zeven dreigende verliezers; goed voor twee down. 
 

 Als de ontbrekende schoppen 3-2 zitten (die kans is gelukkig het 
grootst), verlies je twee schoppenslagen. Dat is er maar één als west 

schoppen zou voorspelen, naar jouw AV-vork. 

 In harten tel je 5 en 4 als dreigende verliezers. Dat breng je terug 

naar één verliezer als je dummy’s derde harten in de hand troeft. Je 
moet dan echter wel (pas) in dummy aan slag zijn op het moment 

dat jij geen harten meer in je hand hebt. 
 In ruiten tel je drie dreigende verliezers, maar … als west nog een 

keer ruiten inspeelt, naar de AB9 vork, geef je nog maar één 

ruitenslag af. 

 
Welke invloed hebben deze gedachten op jouw speelplan? 

 
Ik geef dat van mij op de volgende pagina. 
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Spel 3  Speelplan 

 
  9 8 7 6 5 

  A 5 4 

 4 3 2 

 3 2 

   
 A V 2 

  3 2 

  A B 9 5 

  H V 10 4  

 

Na jouw 1SA-opening en partners 2-transferbod, bood jij 2. En dat is ook 

het eindcontract. 

 
West komt uit met H. Hoe probeer je dit contract te maken?  

 
Duik de uitkomst! Gun west de eerste slag. Als west daarna ruiten 

terugspeelt, win je daar al meteen een ruitenslag mee! Datzelfde geldt 
als west voor schoppen kiest. 

 
En als je eenmaal aan slag bent, geef je onmiddellijk een hartenslag 

weg!  

Dit is inderdaad een spel van de ‘gevenden’.  
Daarmee creëer je de weg naar een hartenaftroever. Zodra je weer aan 

slag bent, speel je naar A en troef je dummy’s laatste harten af met 

2! 

 

Merk op dat je:  

- een extra troefslag maakt als je een hartenslag troeft in 
de hand; 

- geen extra troefslag maakt als je een klaveren troeft in 
dummy.  

 

Wet: 
Je wint alleen een extra troefslag als je troeft in de hand 

met de minste troeven. 
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Lezers Mailen 

 
 

1/ na tussenbod tegenpartij 4- of 5-kaart? 

Als mijn partner 1 in een kleur opent, en mijn rechtertegenstander biedt 1, 

kan ik met een doublet vertellen dat ik een 4-kaart schoppen heb, en met 1 

minstens een 5-kaart.  

Waarom scheppen we na een volgbod van 1 niet dezelfde duidelijkheid over 

het aantal hartenkaarten? 

 

Rob: 
Na het tussenbod van 1vervalt je interesse in de hartenkleur. Want 

met minstens een 5-kaart harten bij jouw rechtertegenstander wil jij 
geen hartencontract spelen, toch? . Daardoor kun je je volledig 

concentreren op de schoppenkleur. En dan kan de nuance van doublet 
met precies een 4-kaart, en 1 met minstens een 5-kaart, uiterst nuttig 

zijn.  
Na het volgbod van 1 ligt dat anders. Dan is zowel een harten- als 

schoppenfit mogelijk. Je kunt inderdaad afspreken dat als je dan 1 of 

1 biedt, dat minstens een 5-kaart belooft. Met een 5-kaart harten en 

een 4-kaart schoppen kan dat nog goed gaan. Dan bied je 1. En als 

partner geen 3-kaart mee heeft, kan hij nog 1 bieden. Maar andersom 

is het lastiger: jij hebt een 5-kaart schoppen en biedt 1. Als de 

openaar nu 1SA biedt en jij 2, dan zit je straks misschien op 2SA als 

openaar geen vier harten of drie schoppen heeft. 

 
Waarom met 13 punten niet springen na partners 1-opening in een kleur? 

Mijn partner opent met 1 

Ik heb een hele mooie kaart mee: 

 H V 4 3 

 A B 7 6 

 3 2 

 H 9 8 

Toch moet ik volgens de cursustekst slechts 1 bijbieden. Waarom geen 

sprong van 2, zodat mijn partner meteen weet dat hij niet mag passen 

onder de manche? Ik moet toch duidelijkheid geven; waarom dan zo mistig 
bieden? 

 

Rob: 
Met deze mooie hand weet je direct na partners 1-opening dat je 

voldoende kracht hebt voor de manche. En vanwege het goede in de 
mens wil je niets liever dan partner dat blijde nieuws vertellen. 

Maar … als je dat met een sprong doet, bijvoorbeeld met 2, kost dat 

biedruimte. Dat kan heel vervelend zijn, omdat je nog geen idee hebt 
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wat het beste manchecontract is. En wat moet partner doen als hij 

(veel) meer heeft dan gewone openingskracht? Ook springen?  
 

Voor de goede orde: als partner had geopend met 1 of 1, ga je niet 

zuinig doen. Dan is met jouw 4-kaart mee de fit gevonden en schep je 
onmiddellijk duidelijkheid met 4 in zijn openingskleur. 

 
Nu je nog hoopt op een fit in een hoge kleur, geef je een goedkoop 

bijbod: 1. Na partners verplichte rebid heb je waarschijnlijk een veel 

beter beeld van zijn verdeling en kracht. In je tweede beurt trap je dan 

op het gaspedaal. 
 

 


