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Nr. 790 van 6 juni 2019 
 

Voor ‘gewone’ bridgers 
 

Bied- en speeltechniek  
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan 
elke ‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, 

behandelen we in de Bridge Training  
 

In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-
Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op 

het bord liggen van de betreffende functionarissen 

 
Alle reeds verschenen nummers staan op: 

www.bridgeservice.nl 
 

Redactie:  Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Ron Jedema, 
Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers 

(eindredactie) 

 

Uitkomen 
Het bieden is afgelopen, de kaarten van dummy zijn nog onbekend en je drie 
tafelgenoten wachten vol spanning op jouw uitkomst. Als je dan ook nog weet 

dat je uitkomst beslissend kan zijn voor een slag meer of minder, dus ook 
vaak voor contract gemaakt of down, rust er een zware last op je schouders. 

 

Effe Snel 
 

Biedvraag 

Zuid gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  ?? 

 

Wat is jouw tweede bieding met deze zuidhand? 
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Speelfiguur 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hoe speel je de harten als je 
vier hartenslagen wilt maken? 

 
  

Speelplan 

 
Na 1 - 3 - 4, ben jij leider in 4. 

West begint – onsympathiek  – met A, H en 

V. De vierde slag speelt west 8 voor. 

 
Welke kaarten speel jij in de vijfde slag? 

 

Effe Snel 
 

Biedvraag 

Gebruikelijk is dat dit (negatief) doublet minstens zes punten belooft met 
precies een 4-kaart schoppen.  

Met een 5-kaart schoppen had partner noord 1 geboden.  

De waarde van deze zuidhand schiet door noords schoppenvierkaart flink 

omhoog. De hand is veel te sterk voor 2. Mijn advies: minstens 3. En 

mijzelf kennend, kies ik aan de bridgetafel toch wel voor 4. 
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Speelfiguur 

Als de ontbrekende harten 3-3 zitten, maakt je aanpak niet uit: dan win je 
altijd A en de drie laatste harten. 

 

Met de harten 5-1 of 6-0 hoef je je ook niet in te spannen: dan win je beslist 
minder dan vier slagen. 

 
Met de harten 4-2 maakt je aanpak wel degelijk uit.  

 
Het meest kansrijk is dan: A slaan en een kleine harten na! Dan win je altijd 

vier slagen als oost of west Vx of Hx heeft. Die honneur valt dan in de 

twee slag. Daarna speel je B voor de andere hartenhonneur: 10 en 4 en 

3 winnen dan de drie laatste slagen.  

 

 A B 10 4 3 2 

 

 V 6     H 9 8 7 

 

 5 

 

Speel je na A, B: dan win je maar drie slagen, omdat je dan B aan V 

verliest. Je verliest een slag aan V, H én aan 9. 

 
Speel je na A een kleine harten, dan wint V die slag.  

Oost mag daarna B inpakken, maar 9 valt geruisloos onder 10.   

 

Speelplan 

Na de drie verloren klaverenslagen is het duidelijk: je mag geen hartenslag 
verliezen.  

 
De meest kansrijke speelwijze is: 5 naar V. 

Dat gaat goed met H B 9 bij oost. 

 

Maar 5 naar V is ook winnend als oost H 9 8 heeft. Wests secce B valt 

dan als een rijpe appel onder V! Daarna speel je vanuit noord 6 naar 10.  

 
West liet in de eerste drie slagen al negen punten in klaveren zien. Omdat hij 

niet meebood, is de kans dat H bij oost zit zo groot, dat je dat eigenlijk geen 

kans mag noemen. 
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Uitkomen  
De eerste slag is vaak veel meer waard dan de 30 stuivers waar de daalder 

voor stond. Vaak staat of valt de haalbaarheid van het contract met de 

uitkomst. En juist die belangrijke uitkomstkaart moet je kiezen zónder kennis 
van dummy’s kaarten.  

 
Je bent volledig aangewezen op wat wel, of juist niet, is geboden, en van wat 

je zelf in handen hebt. 
 

Veel plezier met de nu volgende zes uitkomsten. 
 

 
 

Spel 1 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  2 

2  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Jouw zuidhand 

 9 8 

 7 

 V B 7 6 5 4 

 A H 4 3 

 
 Met welke kaart kom je uit? 
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Spel 1  Mijn uitkomst 

West  Noord Oost  Zuid 

    1  2 

2  pas  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Jouw zuidhand 
 9 8 

 7 

 V B 7 6 5 4 

 A H 4 3 

 

Met welke kaart kom je uit? 

 
Kies de veilige weg: start met A. Je kunt dan even rustig de handel van 

dummy bekijken. Als een andere kleur kansarmer oogt, kun je altijd nog 
overschakelen op ruiten in de hoop dat partner A of H meeneemt.  

 
 

 
Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

4  pas  pas  pas 

 

Jouw zuidhand 
 8 7 6 5 4 

 5 4 

 6 

 A H 5 4 3 

 

Met welke uitkomst begin je deze dans? 
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Spel 2  Mijn uitkomst 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

4  pas  pas  pas 

 

 9 3 2 

 B 7 6 

 V B 7 5 4 

 9 6 

Dummy west    Leider oost 
 H B       A V 10 

 A H 3 2      V 10 9 8 

 A H 3 2      10 9 6 

 B 8 7      V 10 2 

Jouw zuidhand 

 8 7 6 5 4 

 5 4 

 6 

 A H 5 4 3 

 
Met welke uitkomst begin je deze dans? 

 

Niets voelt zo goed als uitkomen in een korte kleur en het aftroeven van 
partners terugspel in die kleur. 

Maar … aan het uitkomen in een korte kleur kleeft ook een groot nadeel: die 
kleur kan voor de leider een belangrijke bijkleur zijn. Je uitkomst kan de 

leider helpen met het ontwikkelen van die kleur. 
 

Veiliger is de uitkomst met A. Dan gok je namelijk op twee paarden. En het 

voordeel daarvan blijkt in dit spel. Partner noord zal aanmoedigend bijspelen, 

dus speel je ook H en klaveren na. Die troeft partner, waarna het 4-

contract kansloos is. De leider kan niet voorkomen dat er ook een ruitenslag 

verloren zal gaan. 

 
 

Spel 3 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  2 

2  pas  4  pas 

pas  pas 
 

  Jouw zuidhand 
 7 6 

 H V 10 

 A 8 

 A 10 9 8 7 6 

 

Wat is jouw uitkomstkaart? 



Bridge Training 790, 6 juni 2019, robstravers@xs4all.nl 

    7 

 

Spel 3  Mijn uitkomst 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  2 

2  pas  4  pas 

pas  pas 

   
   3 2 

 B 9 8 4 

 9 5 3 2 

   V 3 2 

Dummy west                      Leider oost 

 V 10 9 8     A H B 5 4 

 7 6 5     A 3 2 

 B 7 6     H V 10 4 

 H 5 4     B 

  Jouw zuidhand 
 7 6 

 H V 10 

 A 8 

 A 10 9 8 7 6 

 

Wat is jouw uitkomstkaart? 

 
Verschillende opties: 

 A, ruiten na, hoopt op H bij partner, derde ruiten getroefd. 

 A, klaveren na, erop hopend dat partner kan troeven. 

 H, om V een slag te laten winnen. 

 Troefstart. 

De meest aantrekkelijke optie is: H. Daarmee creëer je vrijwel zeker één 

hartenslag. Met je ruiten- en klaveraas zijn dat al drie slagen. Een tweede 

hartenslag is dan al genoeg voor -1. Met de gegeven verdeling is H de enige 

uitkomst die 4 laat stranden! 

 
 

Spel 4 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  1 

doublet 2  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 
  Jouw zuidhand 

 6 5 

 A V 9 4 3 

 8 7 6 

 H V 8 

 
Welke kaart is jouw uitkomstkaart? 
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Spel 4 

West  Noord Oost  Zuid 

    1  1 

doublet 2  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 

 4 3 2 

 B 10 7 2 

 V 10 9 

 B 10 9 2 

Dummy west   Leider oost 
 H V 10 9      A B 8 7 

 6 5 2              H 8 

 A H 2     B 5 4 3 

 5 4 3     A 7 6  

  Jouw zuidhand 

 6 5 

 A V 9 4 3 

 8 7 6 

 H V 8 

 
Welke kaart is jouw uitkomstkaart? 

 

Zelfs als je partner jouw kleur steunt, geef je (te) vaak een slag cadeau als je 
uitkomt met een aas, maar de heer niet hebt. Heb je een serie, en dat heb je 

met HVx, kies dan voor de serie: kom uit met H. Partner noord is je 

volgbod niet vergeten. Zodra hij de kans krijgt, speelt hij beslist harten voor. 

En het zal duidelijk zijn: als je dit spel uitkomt met harten, schenk je 
daarmee leider oost een hartenslag, en daarmee zijn contract! 

 
Troefstart raad ik af. OW hebben vrijwel zeker een 4-4-fit. Zelfs als west 

aftroevers zou kúnnen maken, kun je dat – door de 4-4-fit – niet voorkomen 
met een troefuitkomst.  Dan liever de aanval met H. 

 
 

Spel 5 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

pas  pas 
 

  Jouw zuidhand 
 B 2 

 A 7 6 2 

 V 10 8 6 

 7 6 5 

 

Aan jou de eer om uit te komen. Welke kaart wordt het? 
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Spel 5  Mijn uitkomst 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

pas  pas 
 

  Jouw zuidhand 
 B 2 

 A 7 6 2 

 V 10 8 6 

 7 6 5 

 

Aan jou de eer om uit te komen. Welke kaart wordt het? 

 
Tegen een troefcontract is uitkomen onder een aas geen optie. Tegen een SA-

contract kan dat wél, maar alleen als je geen aantrekkelijker alternatief hebt.  
 

West paste; dat sluit een hoge 5-kaart uit, omdat hij met een hoge 5+kaart 
beslist Jacoby in stelling had gebracht. Toch verdient de uitkomst van vrouw-

vierde de voorkeur! Kom uit met 6. 

 

B of H bij partner kan al heilzaam werken. Als je de ruiten ontwikkelt, kan 

A mooi fungeren als entree. 

 
 

Spel 6 
West  Noord Oost  Zuid 

1  1// 3SA  pas 

pas  pas   

 

  Jouw zuidhand 
 H 5 4 

 H 2 

 V B 6 

 6 5 4 3 2 

 

Je moet uitkomen tegen oosts 3SA. 
En je komt graag uit in de kleur van je partner. 

Welke kaart was dat als partner noord volgde met: 
a. 1 

b. 1 

c. 1 
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Spel 6  Mijn drie uitkomsten 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1// 3SA  pas 

pas  pas   
 

  Jouw zuidhand 
 H 5 4 

 H 2 

 V B 6 

 6 5 4 3 2 

 

Je moet uitkomen tegen oosts 3SA. 
En je komt graag uit in de kleur van je partner. 

Welke kaart was dat als partner noord volgde met: 
a. 1 

b. 1 

c. 1 

 

De gouden regel is: start met je hoogste kaart in partners kleur als je een 2-
kaart hebt. Met 3 of meer kaarten: met je laagste. 

  
Belangrijke uitzondering:  Tegen een troefcontract kom je nooit uit 

onder een aas! 
 

Nu speel je een SA-contract tegen, én heb je geen aas, waardoor je die 
uitzondering heel even mag vergeten. 

 
Dus kom je uit met:  

a. V, 

b. H, 

c. 4. 

 
     V 10 9 8 6 

  Dummy    Leider 
   3 2      A B 7  

 
     H 5 4 

 
Als je uitkomt met de hoogste in partners kleur, H, zal de leider twee 

schoppenslagen winnen. B wordt dan een slag. 

 

Begin je met 4 (partner V), dan voorkomt jouw H dat B een slag wint. 
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Lezers Mailen 
 

Kijkverbod? 

Dag Roberto, 

 
Gaarne jouw gewaardeerde mening over het volgende: 

Een clubgenoot zegt dat het verboden is om de kaarten te bekijken als ze 

eenmaal zijn teruggestopt in het board. Zelfs je eigen kaarten zou je niet 
meer mogen zien. 

Ik heb dit nagekeken in mijn spelregelboekje en kan alleen artikel 7C hierover 
vinden. Dat zegt toch iets anders. 

Wat zegt de meester? 

 

Rob: 
Ik zie geen andere ontvanger van dit bericht … Zal ik dan toch die 

meester zijn?  

 
Welnu, jouw clubgenoot én jij hebben gelijk. In artikel 7C staat 

namelijk: 

Het in het bord terugsteken van de kaarten 
Elke speler dient na afloop van het spel zijn oorspronkelijke dertien kaarten 

te schudden en daarna terug te steken in het vak dat met zijn windrichting 

overeenstemt. Daarna mag geen enkele hand meer uit het bord genomen 

worden, tenzij een speler van elk paar of de wedstrijdleider daarbij 

aanwezig is. 
 

Jouw clubgenoot heeft gelijk als hij alleen is, of met zijn partner. 

Jij hebt gelijk als de arbiter erbij is en/of minstens één tegenspeler. 
 

Subvraag: 

Sorry, nog één vraag. Geldt dat voor je eigen kaarten of óók voor die 

van je partner? 

 
 Rob: 

Als ik de tekst goed lees, geldt dat voor alle handen, dus ook voor die 
van je partner. 

 
Het is wel hoffelijk om vooraf toestemming te vragen aan de voormalige 

eigenaar van die andere hand.  
Veel mensen laten zich nu eenmaal niet graag in hun kaart kijken . 
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Op jullie mooie website ben ik op zoek gegaan in de Arbitrairs 

naar informatie over artikel 65. Dat is lastig zoeken zonder een index, 
tenminste ik zie geen index.  

  

Ik heb mijn hoop nu gevestigd op jouw interne geheugen, dat mij wellicht  
het Arbitrair nummer kan schenken.  

  
Ik wil iets lezen over de volgende situatie: 

  
1. Het spel is beëindigd en er is geen overeenstemming bereikt over het aantal 

slagen. 
    Niet bewust of onbewust, gewoon niet gedaan. 

2. De speelkaarten zijn in het bord gestoken. 
3. De bridgemate is gevuld en geaccepteerd. 

4. Een volgend spel wordt gepakt. 
5. Daarna ontstaat er een discussie over het aantal gemaakte slagen. 

  
Hoe nu verder? 

 

 Rob: 
Ik zou dan proberen dat spel nog even met elkaar na te spelen. Met z’n 

vieren moet dat toch te reconstrueren zijn?! 
 

Als desondanks tussen beide partijen overeenstemming over die 
reconstructie onmogelijk lijkt, is dat een geweldige kans voor de arbiter 

om te schitteren.  
De oplossing ligt verrassend vaak bij de - tijdens de discussie zwijgende 

- partners, omdat die hun maat niet willen afvallen …  
 

Als er eigenlijk maar één logische speelwijze voor de hand ligt, kan de 

arbiter daarvan uitgaan. Zijn er twee mogelijkheden, dan kan hij het 
gemiddelde nemen van die twee. 

Prettig om te weten is dat beide paren na het opbergen van hun 
kaarten hun rechten kwijt zijn. Dat garandeert een uiterst open en 

gedweeë opstelling.   
 
 



Bridge Training 790, 6 juni 2019, robstravers@xs4all.nl 

    13 

 

Geoorloofd doublet? 

Hoe kijk je tegen het volgende biedverloop aan mijn tafel aan. Ik zit noord. 

 
 

  (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1 

pas  1  pas  1SA 

doublet pas  2  2SA 

pas  pas  pas 

 

Ik voelde me door het doublet van west met 5 punten (zachtjes uitgedrukt) 

bij de neus genomen. Zijn partner oost verwachtte een vierkaart harten met 

ca. 10 punten. Hoe kijk jij tegen het doublet van west aan. 

Het resultaat is 2SA + 4. 

 

Rob: 

Het bieden van NZ: 

Het doublet van west is inderdaad een actie waarbij je meer 

kracht bij deze opponent verwacht. Vraag is of noords angst 

terecht is. Met 26 punten in de NZ-lijn, blijven er voor OW 14 

punten over. Het doublet kan dus alleen een verkeerd beeld 

geven van de puntenverdeling in het OW-kamp. En als zuid op 

oosts 2 dan toch (kwetsbaar) 2SA durft te bieden, wetend dat 

noord met zijn 1 slechts 6 punten kan hebben, moet noord toch 

wel een zeer royale neus hebben om die – vanwege wests doublet 

– zich daarbij te laten nemen … 

 

Het doublet van west: 

Als oost met dit soort handen in deze situatie vaker een doublet 

loslaat, is dat een afspraak die op z’n minst alerteerplichtig is. 
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In dat geval heb ik geen moeite met aanpassing van de score 

voor OW in: NZ 3SA+3. 

 

Op zich steekt west met deze verdeling en ‘kracht’ zijn hoofd in 

een strop. Na zuids 1SA-rebid kunnen NZ nog steeds alle punten 

hebben die west niet in handen heeft. En datzelfde geldt voor de 

hartenkaarten die west niet heeft. Toegegeven: de kwetsbaarheid 

is gunstig voor deze vorm van harakiri.  

 

Ik zie geen reden om het resultaat voor NZ aan te passen; vooral 

niet omdat zuid tóch 2SA dorst te bieden, waarop noord (met 5 

punten méér dan zijn beloofde minimum) dan niets anders kan 

doen dan de SA-manche uitbieden. 

 

 

 

 

 

 
 

 


