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Nr. 828  5 maart 2020 
 

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, Monica Vuister, 
Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en 

Rob Stravers (eindredactie) 

 

Wat zoal ter tafel komt 

We pakken geen speciaal thema bij de kladden; gewoon een paar 
vraagstukjes die afgelopen week toevallig op tafel verschenen. Geen 

gemenigheidjes dus, of vraagstukken met een dubbele bodem.  
 

Spel 1  Oost Gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  2  pas 

2  pas  3  pas   

pas  pas 

 
West speelt 3.  

Partner noord start met: 
   8    

Leider west   Dummy oost 
     V 2 

 H 9 8 

 7 3 2 

 A B 10 5 2 

   Jouw zuidhand 
 H 7 6 5 

 A 7 6 

 H 9 6 5 

 7 6 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. Welke ruiten leg jij? 
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Spel 1  Overpeinzing 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  2  pas 

2  pas  3  pas   

pas  pas 

 
West speelt 3.  

Partner noord start met: 
   8    

Leider west   Dummy oost 
     V 2 

 H 9 8 

 7 3 2 

 A B 10 5 2 

  Jouw zuidhand 

 H 7 6 5 

 A 7 6 

 H 9 6 5 

 7 6 

 
De leider laat dummy 2 bijspelen. Welke ruiten leg jij? 

 

Je vindt het (inmiddels) normaal dat de leider een speelplan maakt, voordat 
hij dummy een kaart laat bijspelen.  

 
Tijdens die denkpauze kun jij al even nadenken over de kracht die partner 

kan hebben. Kom je ook uit op ongeveer zeven punten? 
OW gaan tot 3; dat duidt op ongeveer 23 punten. En jij hebt er 10. 

Partner kán dus een paar leuke plaatjes hebben. 
 

Natuurlijk kijk je ook met argusogen naar partners uitkomstkaart. Áls een 
lage kaart vraagt om terugspelen in die kleur, oogt deze 8 niet echt als 

aanmoedigend.  

 
Maar … als je kijkt naar je eigen lage ruiten en die van dummy, zijn er weinig 

lage ruiten te verdelen tussen partner en de leider. 
Je kunt dus ook niet uitsluiten dat partner wél hoopt dat je ruiten terugspeelt 

omdat hij daar iets leuks in heeft. 
 

Vraag is nu wat je het beste kunt doen als je twijfelt tussen duiken of de 
vuistregel ‘3e man doet wat-ie kan’. 
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Spel 1  Kies bij twijfel voor de vuistregel! 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  2  pas 

2  pas  3  pas   

pas  pas 

 
West speelt 3. Partner noord start met: 8 

    
Partner noord 

 A 10 9 8 

 2 

 V 10 8 

 V 9 8 4 3 

Leider west    Dummy oost 
 B 4 3      V 2 

 V B 10 5 4 3     H 9 8 

 A B 4      7 3 2 

 H       A B 10 5 2 

  Jouw zuidhand 

 H 7 6 5 

 A 7 6 

 H 9 6 5 

 7 6 

 

De leider laat dummy 2 bijspelen. Welke ruiten leg jij? 

 

Merk op dat partner noord alleen maar beroerde uitkomsten heeft. Hij moet 
kiezen voor de minst belabberde … 

 
Uitkomen met een aas doe je in principe niet als je de heer niet hebt.  

Doe je dat tóch, dan geef je vaak een slag weg in die kleur als de leider 
de heer en de vrouw heeft in die kleur. In dit spel heeft zuid H, maar 

zelfs dán levert de uitkomst van A een schoppenslag op voor de leider. 

Hij zal daardoor altijd V of B maken. Dat zal hem niet lukken als hij 

zelf de schoppenkleur aanvalt. 
 

Uitkomen met troef wordt afgeraden als je er daar maar één van hebt.  

Het risico is te groot dat je daarmee de troefkaarten van je partner op 
het hakblok legt. 

 
Klaveren dan? Die kleur bood oost.  

Dat maakt een klaverenuitkomst evenmin aantrekkelijk. 
 

Hanteer als zuid bij twijfel de vuistregel: 3e man doet wat-ie kan. Dat pakt in 
dit spel goed uit: de leider maakt anders ook B! 
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Spel 2  Oost Gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    pas  1   V 7 6 

pas  1  pas  ??   A H V 8 

 5 

 V 9 8 7 6 

 
Wat is je tweede bieding met deze hand? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Gedichtje 

Een beginnende bridger uit Aken 
had er een handje van om te verzaken 

zo wist hij recent 
het is ongekend 

groot slem met een upslag te maken! 
 

Jan van Die 
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Spel 2  Overpeinzing 

 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    pas  1   V 7 6 

pas  1  pas  ??   A H V 8 

 5 

 V 9 8 7 6 

 

Wat is je tweede bieding met deze hand? 

 

Een lastige. Je moet kiezen uit vier kwaden: 

 1SA, maar dat voelt niet prettig met slechts één ruitentje. 
 2, maar om nu te zeggen dat deze klaveren daar mooi genoeg voor zijn… 

 2, wel een mooie 4-kaart, maar … als je op 2-hoogte een nieuwe kleur 

biedt die partner oversloeg (reverse), beloof je een sterke hand. 

 2, partner zal dan alleen wel rekenen op een 4-kaart schoppen. 

 

Daarom is de kernvraag van dit spel: wat is de minst kwaaie herbieding? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Gedichtje 
Een showbink op de Lofoten 

had in zijn grenzeloze wijsheid besloten 
ik kan de uitkomst wel pakken 

maar maak meer indruk met 'zakken' 
en hielp daarmee zijn slem naar de kloten 

 

 Roberto 
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Spel 2  Minst kwaaie 

 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    pas  1   V 7 6 

pas  1  pas  ??   A H V 8 

 5 

 V 9 8 7 6 

 

Wat is je tweede bieding met deze hand? 

 

Bied 2! 

Inderdaad rekent partner op een 4-kaart schoppen mee. Dat kan even slikken 

zijn, maar een snelle aftroever in ruiten zal toch wel iets goed maken. Een 

ramp komt hier niet snel uit voort. 
 

 
 

 
 

 
Spel 3 

Het bieden was snel klaar: partner noord verhoogde jouw 1-opening in één 

beweging naar 4! 

 
 3 2 

 A H 10 4 3 2 

 3 2 

 H 3 2 

  
 H B 4 

 V B 9 8 7 

 A V 5 4 

 4 

 

West opent de aanval met de uitkomst van V. 

 

Natuurlijk maak je eerst je speelplan.  
Dus luidt de vraag: wat staat er in je speelplan over de uitkomst? Pakken of 

zakken? 
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Spel 3  De eerste slag 
 

 3 2 

 A H 10 4 3 2 

 3 2 

 H 3 2 

  
 H B 4 

 V B 9 8 7 

 A V 5 4 

 4 
 

West opent de aanval op jouw 4-contract met de uitkomst van V. 
 

Natuurlijk maak je eerst je speelplan.  
Dus luidt de vraag: wat staat er in je speelplan over de uitkomst? Pakken of 

zakken? 
 

En ‘Klaverheer’ ligt waarschijnlijk al op het puntje van je tong. 
 

Bij het in elkaar timmeren van je speelplan viel je waarschijnlijk op dat oost 
beter niet aan slag kan komen. Want die ‘onverlaat’ speelt waarschijnlijk, met 

satanisch genoegen, ruiten of schoppen door je heen. 
Duik daarom de uitkomst! Want dan blijft west aan slag. 

 
West wint dan de eerste slag met V en speelt dan B voor. Want als V 

‘haar’ slag wint, is ook voor west duidelijk dat oost A moet hebben.  

Nu maakt het niet uit of je H legt; je troeft toch in de hand. 

 
Je speelt harten naar A (OW bekennen).  

Je troeft ook dummy’s laatste klaveren en speelt troef naar dummy’s H. 

 
Met nog acht slagen te gaan (en nog maar één verliesslag) ben je in dummy 

aan slag. OW hebben geen troeven meer.  
 3 2 

 10 4 3 2 A H 

 3 2 

 H 3 2 

  
 H B 4 

 V B 9 8 7 

 A V 5 4 

 4 

Welke kaart van dummy kun je nu het beste voorspelen:  
2 naar B, óf  

2 naar V? 

Probeer vooruit te kijken.  

Ga ervan uit dat west deze slag zal winnen, de volgende slag moet 
voorspelen en jij dus in de ‘achterhand’ zit. 
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Spel 3  De beste voortzetting 
 

 3 2 

 10 4 3 2 A H 

 3 2 

 H 3 2 

 
 H B 4 

 V B 9 8 7 

 A V 5 4 

 4 

 
Welke kaart van dummy kun je nu het beste voorspelen: 2 of 2? 

Alle schoppen en ruiten zitten nog in het spel. 
 

Speel 2 naar B.  

Het maakt niet uit met welke kaart west die slag wint: V of A. Want 

daarna zal hij óf naar H moeten spelen, óf naar AV.  

 
Maar … als hij na V ook meteen A speelt? 

Dan kun jij daarna op H in dummy een ruiten opruimen! Dus 

verlies je geen ruitenslag. 

 
En als west na V liever klaveren terugspeelt?  

Ook geen probleem: dan ruim je eveneens in dummy een ruitje 
op en troef je in de hand. 

 

Door 2 naar B te spelen, kun je dus niet meer dan twee slagen 

verliezen.  

Leiders die liever 2 naar V spelen, gaan de boot in als west wint met 

H en ruiten terugspeelt. Die win jij met A en dan? Dan moet je zelf 

schoppen spelen met het grote risico van twee schoppenverliezers. 
 

 Spel 4 
 H 5  

 9 8 7 6 

 H V B 10 9 

 V B 

  
 A 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 

5 4 3 2    1  pas  1 

 A 3 2   pas  2  pas  pas 

 3 2   pas  pas  

 
Jij bent leider in een beheerst 2-contract.  

West start met AH en speelt daarna V. 

 

Hoe probeer jij dit contract te maken? 
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Spel 4  Overpeinzing 

 

 H 5  

 9 8 7 6 

 H V B 10 9 

 V B 

  
 A 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 

5 4 3 2    1  pas  1 

 A 3 2   pas  2  pas  pas 

 3 2   pas  pas  

 

 
Jij bent leider in een beheerst 2-contract. 

 
West start met AH en speelt daarna V. 

 
Hoe probeer jij dit contract te maken? 

 

Mooie gesloten hartenfit … Alleen wat aan de lage kant . 
 

Eigenlijk heb je maar één dilemma: moet je wel of niet troefspelen? 
 

Lastig in te schatten?  
Eén ding wil ik je wel verklappen: je tegenstanders hebben vijf troeven die 

alle vijf hoger zijn dan die van jou.  

Als jij een slag troeft en oost of west troeft ook, zal oost of west die slag dus 
winnen. 
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Spel 4  Beste besluit 

 

 H 5  

 9 8 7 6 

 H V B 10 9 

 V B 

  
 A 4 3 2  West  Noord Oost  Zuid 

5 4 3 2    1  pas  1 

 A 3 2   pas  2  pas  pas 

 3 2   pas  pas  

 

Jij bent leider in een beheerst 2-contract. 

 

West start met AH en speelt daarna V. 

 

Hoe probeer jij dit contract te maken? 

 
Speel troef zodra je aan slag bent. Dan verdwijnen in de eerste en tweede 

troefslag al meteen vier hoge troeven van OW. Ze kunnen hun troeven dan 
niet apart maken! Dat doen ze wel als jij geen troef speelt en schoppen en 

ruiten speelt om af te troeven. Dan gaan ze beslist meetroeven en winnen ze 
elke slag met één hogere troefkaart.  

 
Als je troef speelt en de vijf troeven 3-2 zitten, verlies je drie troefslagen en 

de twee slagen in klaveren. Dan ben je binnen! 
 

Lezers mailen 

 
Hoe komen OW in de juiste manche? 

West    Oost 

 A 10 6 5 4 3   H 

 H V 4    10 9 7 2 

 A 9     V 10 8 7 

 A B     V 10 6 3 

 
Wij boden:  1    1SA 

   3    pas 

Na de 1-opening van west (5-kaart hoog) en het 1SA-bijbod van oost, 

herhaalt West zijn schoppenkleur op 3-niveau, met als doel te kijken of er 
een 2-kaart steun is voor 4. Zo niet, dan zou het 3SA moeten worden. 

Oost past echter, omdat ze minimaal was in haar 6-9 punten en west zijn 
herbieding al vanaf 16 punten kan doen. 
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Rob: 

Eerlijk gezegd heb ik geen probleem met een 3-contract. Dat is te 

zuinig als de zes ontbrekende schoppen keurig 3-3 zitten en B onder 

HV valt, waardoor 10 tot slag promoveert. Of ben ik te voorzichtig? 

  

Bep & Anton: 

Na 1-1SA ben je te sterk voor een herbieding van 3. Je wilt een 

manche spelen, maar welke? Het liefst zou je 3 als forcing willen 

spelen maar helaas: in dit biedverloop is 3 inviterend.  

Hier is in een standaard systeem geen oplossing voor; je moet kiezen: 

4 of 3SA. Met deze hand, met een matige zeskaart schoppen, wordt 

dat 3SA. 

 
Zelf spelen we na 1-1SA met 3 een conventie die verder (vrijwel) 

niemand speelt. Bij ons geeft een sprong naar 3 geen klaverenkleur 

aan maar zegt: ‘Partner, we gaan een manche spelen, maar ik weet nog 

niet welke’. Behalve 3SA kun je geïnteresseerd zijn in 4 (als je sterk 

bent met een 6-kaart schoppen) of in 4 (met een 3-, 4-, of 5-kaart 

harten). 
 

Op 3 antwoordt partner: 

- 3 = 3-kaart of 5-kaart harten. 

             Hierna vraagt 3 om met een 5-kaart harten te 

steunen. 

     3 is een 6-kaart.  

- 3 = 4-kaart harten.  

 
 

De ondergrens tot HOM (Hoogst Ongebruikelijke Methoden) 

Bij ons op de club spelen een paar spelers als zij niet kwetsbaar zijn een 
zwakke sans van 8-10 punten (opening). Zij informeren wel vooraf de 

tegenstanders. 
 

Vraag: Is dit toegestaan of valt dit onder BSC of HOM-regeling (en dus niet 
toegestaan)? 

 

Rob: 
Dat is toegestaan. De ondergrens van een 1-opening ligt op 8 punten. 

Zodra de waarde de gemiddelde speelsterkte (10 punten) kan zijn, 
minus de waarde van de heer (3 punten) is dat HOM. 
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Lijfstraf voor preëmptieve 3-opening met 8-kaart? 

Mag je preëmptief openen met een 8-kaart in plaats van een 7-kaart?  

 
Moet dat dan gealerteerd worden? Dezelfde vraag voor de Zwakke Twee die 

een 6-kaart belooft.  
 

Volgende keer als dat weer zou gebeuren, zou de arbiter erbij gehaald 
worden en zou er een strafslag komen, volgens de dames.  

 
Ik ben blij dat ik er niet bijgehaald ben, want ik zou het niet weten.  

 

Rob: 
‘Een strafslag volgens de dames’, klinkt best spannend. Als je ze weer 

ziet, vraag dan even in welk artikel we die regel vinden. Ik leer nog 
steeds graag. Of moeten we denken aan een lijfstraf? 

 
Ik stel voor dat we in afwachting van hun antwoord uitgaan van de 

volgende richtlijnen. 
 

 Een 3-opening belooft in de regel 6-9 punten met een 7-kaart in 
de openingskleur. Maar een goede 6-kaart is absoluut niet 

verboden, en een 8-kaart evenmin. Vaak wordt met een zwakke 
hand en een 8-kaart op 4-hoogte geopend. Maar als je de 8-kaart 

toch wat te dun vindt voor een kwetsbare 4-opening, moet je dan 

toch voor de 4-opening kiezen, omdat je met een 3-opening het 
risico loopt dat je twee dames met een zweep op je dak krijgt?  

 Een Zwakke Twee belooft een 6-kaart in de openingskleur. Maar 
een sterke 5-kaart of zeer dunne 7-kaart mag je beslist als 6-

kaart behandelen. Je bent wel in overtreding als je een Zwakke 
Twee opent met een ‘gewone’ 5-kaart.  

    
Hopelijk kun je hier chocola van maken. 

 
Siger: 

Toe maar, een strafslag. Deze heb ik nog nooit gezien of gehoord.  
Best leuk om te zien hoe sommige mensen de spelregels interpreteren. 

 
Carolien: 

Wel apart.  

 
Alles wat genoemd wordt, mag en zonder 20 zweepslagen.  

Dat heet kaartwaardering.  
Alleen als een preëmptieve opening standaard een 8-kaart zou zijn, 

moet die gealerteerd worden.  
Verder hebben in vrijwel alle systemen de 2 en 2 andere 

betekenissen, dus een 3- of 3-opening wordt regelmatig met een 6-

kaart gedaan. 
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Inverted Minors 

Mijn partner opent met 1  en we spelen inverted minors. 
 

Mijn hand: 
 5 3 

 B 2 
 V 9 5 4 3 

 A V 6 5 
 

Wat is het beste bod: 2  of 3 ? 

 
Rob: 

De kern van Inverted Minors is dat de boodschappen van 2 en 3 zijn 

omgedraaid. Als 2 normaal 6-9 punten belooft, hangt die mededeling 

onder de vlag van Inverted Minors onder het 3bod.  

Met je negen punten en twee doubletons mag je tegenover partners 4-

kaart ruiten jouw hand wel als tienpunter tellen. Zonder Inverted Minors 
is 3 dan een heerlijk bod waarmee je het je tegenstanders lastig 

maakt om een eventuele fit te vinden in een hoge kleur. 
 

Maar met Inverted Minors op het menu voel ik er veel voor om deze 
hand níét op te waarderen: 3! . Mocht partner daarna extra kracht 

beloven, dan kun je alsnog met een goed gevoel op het gaspedaal 
trappen. 
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Spelregelvraag van vorige week (26) 
 
Leider oost speelt een SA-contract.  

Hij is zelf aan slag met nog maar twee slagen te gaan. 
 

‘Doe maar schoppenzes’, zegt hij tegen dummy.  
Waarop dummy west zegt: ‘Je bent in de hand aan slag.’ 

‘Je hebt helemaal gelijk’, zegt leider oost, en speelt uit de hand 2 voor. 

 

Dummy west    Leider oost 
 H 6       3 2

   Zuid    
 A V 

 
‘Ik accepteer het voorspelen van schoppenzes’, meldt zuid, ‘dus die 2 kan terug 

in je hand.’ 

‘Ik dacht het niet’, zegt oost, ‘mijn partner heeft het recht om te waarschuwen als 
ik uit de verkeerde hand speel. En het zou toch van de gekken zijn als hij dat wel 

mag zeggen, en ik daar dan niets mee mag doen!’ 
 

Jij mag als arbiter duidelijkheid scheppen. Op welk oordeel mogen de vier spelers 
rekenen? 

 

 

Volgens artikel 42B2 mag dummy proberen elke onregelmatigheid te voorkomen. 
Als de leider niet bekent, mag dummy vragen of hij geen kaart heeft in de 

voorgespeelde kleur. Dat mag dummy niet aan een tegenspeler vragen! Ook mag 

dummy helpen voorkomen dat de leider voorspeelt uit de verkeerde hand.  
In dit vraagstuk is de leider in de hand aan slag. Als hij dan al te actief kijkt naar de 

kaarten van dummy, mag dummy hem waarschuwen dat hij in de hand aan slag is. 
Maar … als de leider vanuit de verkeerde hand een kaart heeft gespeeld, en dat 

doet hij met het noemen van ‘schoppenzes’, mag dummy niets zeggen en moet hij 
braaf schoppenzes spelen. Dummy mag namelijk niet als eerste de aandacht 

vestigen op een overtreding. 
 

6 geldt dus als gespeeld. En beide tegenspelers hebben wel degelijk het recht om 

het voorspelen uit de verkeerde hand te accepteren. Dat zal ook jouw boodschap 

(moeten) zijn als uitgenodigde arbiter. 
 

Noteer de volle 10 punten voor dit antwoord. 
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Spelregelvraag 27 
 

Welke stellingen zijn correct? Je mag méér stellingen als correct aangeven. 

 
a. Je moet het altijd melden als je partner jouw bieding verkeerd uitlegt. Na 

de afsluitende pas als je leider of dummy wordt, na de 13e slag als je moet 
tegenspelen. 

 
b. Je hoeft het niet te melden als je ziet dat je partner heeft verzaakt. 

 
c. Als je dummy bent mag je het direct melden als je ziet dat de verkeerde 

tegenstander aanstalten maakt om voor te spelen. 
 

d. Als leider mag je eisen dat je tegenstanders hun gespeelde kaarten in de 
juiste richting leggen. 

 
e. Je mag aan het begin van een ronde je tegenstanders verbieden om te 

alerteren. 

 
f. Als je denkt na partners 1SA-opening 2 te hebben geboden, en je door de 

uitleg van je partner: ‘Dat belooft minstens een 5-kaart schoppen’, ziet dat je 
2 hebt neergelegd, heb je het recht die grijpfout te corrigeren. 

 
 

 
 

  
 

Je hoeft geen antwoord op te sturen; ik houd niets bij! 

 
Je kunt wel weddenschappen afsluiten en/of een spelregelcompetitie 

opzetten. 
 

Volgende week geef ik mijn antwoord.  

 

 


