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Bridge Service 

Nummer 562, 17 april 2014 
 

Redactie: 
Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 

Ron Jedema (spelregels) 

Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 

 
Reeds verschenen nummers 

Op www.bridgeservice.nl 
 

De Bridge Training is gratis!  
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 

naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  

Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 

 
Eindejaars 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 met het inloten van zoveel 

mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

 
In dit nummer kun je je tegenspeeltechniek toetsen! 

 
Ik leg vier tegenspeelvraagstukken voor. 

 
Dat zijn vraagstukken uit de gewone praktijk. 

 

Veel plezier ermee! 
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Tegenspeeltoets voor minder ervaren spelers, 
Maar ook veel ervaren spelers kunnen er hun voordeel mee doen… 

 

Spel 1 
Na jouw 1-opening belandden OW in een 4-contract.  

 
  Partner noord komt uit met:  

    8 

Leider west     Dummy oost 

        5 4 3 

        B 4 3 2 

        A H 7 6 
       ♣ H V 

   Jouw zuidhand 
    9 8 

    A H V 6 5 

    V 9 8 
   ♣ B 10 9 

Je wint de 1e en 2e slag met A en H; partner en leider bekenden.  

 

Hoe speel je verder? 

 
 

Spel 2 
Het bieden: 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  2 

3  pas  4  pas 

pas  pas 

 
   Partner noord 

 
Dummy west    Leider oost 

 H B 3 2 

 H   

 4 3 2  
♣ H B 10 9 8 

   Jouw zuidhand 
     7 6 

     A V B 10 9 

     H B 7 6 
    ♣ V 6 

 
 Je start met A, en ziet tot je genoegen dat dummy’s H daaronder valt. 

 Met welke kaart zet je je tegenspel voort? 
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Spel 3 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

1  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 
Dummy west    Leider oost 

 7   

 V 10 8 6 

 6 5 4 3 2 
♣ A 3 2 

   Jouw zuidhand 
    A B 8 5 2 

    3 2 

    9 8 7 
   ♣ 7 6 5 

 
Jij start tegen oosts 3SA-contract met 2. Kleintje vraagt terugkomst! 

Partner oost wint de slag met H (de leider 6) en speelt 3 terug (de leider 

10). Hoe probeer je 3SA om zeep te helpen? 

   
 

Spel 4 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  doublet pas 

2  pas  4  pas 

pas  pas  

  
  Tegen wests 4 start partner noord met A. 

 
 Leider west    Dummy oost 

        V B 10 9 

        V 7 6 

        H V B 
       ♣ H 4 3 

   Jouw zuidhand 

    6 5 4 

    9 

    7 6 5 4 3 2 
   ♣ B 10 9 

  
Partners A wint de slag. Hij speelt 10 na, dummy V, door jou getroefd; 

leider west bekende in beide slagen harten. 
 

 Met welke kaart begin je de derde slag? 
 

Als je echt geen idee hebt, mag je op de volgende pagina kijken bij mijn 
‘overpeinzing’… . 
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Spel 4  Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  doublet pas 

2  pas  4  pas 

pas  pas  
  

  Tegen wests 4 start partner noord met A. 

 

 Leider west    Dummy oost 

        V B 10 9 

        V 7 6 

        H V B 
       ♣ H 4 3 

   Jouw zuidhand 

    6 5 4 

    9 

    7 6 5 4 3 2 
   ♣ B 10 9 

  

Partners A wint de slag. Hij speelt 10 na, dummy V, door jou getroefd; 

leider west bekende in beide slagen harten. 

 

 Met welke kaart begin je de derde slag? 
 

Als je echt geen idee hebt, mag je op de volgende pagina kijken bij mijn 
‘overpeinzing’… . 

 
Je wilt na jouw aftroever natuurlijk maar één ding: partner snel aan slag 

brengen, zodat je nóg een aftroever kunt maken. 
Als je daarover geen afspraken hebt gemaakt kun je niet weten in welke kleur 

je partner aan slag helpt.  
Tegenspelers die daarover wel een afspraak hebben gemaakt, zijn dan in het 

voordeel. 

 
Een bekende afspraak is ‘Lavinthal’ [Spreek uit: leffinthal]. En dat is niets 

anders dan het volgende. 
 

Als je weet of sterk vermoedt dat partner aan slag gaat komen (door een 
aftroever), speel je een nodeloos hoge kaart of je allerlaagste kaart in jouw 

kleur. Een hoge kaart vraagt jou in de hoogste van de twee andere bijkleuren 
te spelen, en een lage kaart in de laagste van die twee bijkleuren. 

 
Tot zover deze overpeinzing. 
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Het kansrijkste tegenspel 
 
Spel 1 

Na jouw 1-opening belandden OW in een 4-contract.  

 

   Partner noord 
    H 10 2 

    8 7 

    4 3 2 
   ♣ 6 5 4 3 2 

Leider west     Dummy oost 

 A V B 7 6       5 4 3 

 10 9       B 4 3 2 

 B 10 5        A H 7 6 
♣ A 8 7      ♣ H V 

   Jouw zuidhand 

    9 8 

    A H V 6 5 

    V 9 8 
   ♣ B 10 9 

 
Partner noord komt uit met 8. 

 
Je wint de 1e en 2e slag met A en H; partner en leider bekenden.  

Hoe speel je verder? 
 

Na A en H weet je dat leider west én partner noord geen hartens meer 

hebben. Partner kan dus (over)troeven. Dat maakt het aantrekkelijk genoeg 

om harten door te spelen. Maar welke: V of 5?  

 

Kies voor 5! Daarmee voorkom je dat B later een slag kan maken waarop 

de leider een eventuele verlieskaart opruimt; je hebt dan immers nog V in 

handen.  
 

Tip voor partner noord: 
Als de leider de derde hartenslag troeft met V of B, maak dan niet de 

fout om over te troeven! Als je toch overtroeft maak je namelijk slechts 

één troefslag: H. Troef je niet over, maar ruim je een onbelangrijke 

kaart op, dan maak je daarna altijd twéé troefslagen: H én 10. Troeft 

west laag, dan troef je wél over, met 10; H maak je later altijd nog. 

 

En als zuid - in plaats van 5 - V terugspeelde, zal west door deze 

twee fouten: V terugspelen in plaats van 5) én het overtroeven van 

V, zijn contract zelfs maken. Later ruimt de leider op dummy’s dan 

vrije (!) B een verliezende ruiten in de hand op.  
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Spel 2 

Het bieden: 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  2 

3  pas  4  pas 

pas  pas 
   Partner noord 

    5 4 

    8 7 6 5 

    A 10 9 
   ♣ 5 4 3 2 

Dummy west    Leider oost 
 H B 3 2      A V 10 9 8 

 H       4 3 2 

 4 3 2      V 8 5 
♣ H B 10 9 8    ♣ A 7    

   Jouw zuidhand 
     7 6 

     A V B 10 9 

     H B 7 6 
    ♣ V 6 

 Je start met A, en ziet tot je genoegen dat dummy’s H daaronder valt. 

 Met welke kaart zet je je tegenspel voort? 
 

V is nu de hoogste hartenkaart. Het heeft echter weinig zin om die nu te 

spelen; de leider wint die slag door dummy te laten troeven. 

 
Als de leider de drie ontbrekende azen heeft, zal hij zeer waarschijnlijk de 

overige twaalf slagen maken.  
 
Door de sterke klaverenkleur en jouw kansloze ♣V voor dummy’s ♣HB, zul je 

snel de downslag moeten pakken áls je met partner nog drie slagen zou 

kunnen maken. Uitgaand van veertig punten in het spel, en ongeveer 26 bij 
OW, zou partner noord A kúnnen hebben. 

 
Wees optimistisch als het er somber uitziet; vervolg met 6 in de hoop dat 

partner A heeft en ruitens terugspeelt. Met een 3-kaart ruiten bij de leider 

speel je dit contract dan inderdaad -1.  

 
Als je had vervolgd met V, met de gedachte om even rustig te kijken naar 

wat er gebeurt, of met troef, had de leider zijn 4 met een vinger in zijn neus 

gemaakt... Hij trekt de ontbrekende troeven, incasseert de klaveren en ruimt 

daarop zijn ruitenverliezers op.  
 

In het algemeen is het niet raadzaam ‘onder een aas en door het zwak 
van de dummy’ te spelen. Maar als snelheid is geboden, partner A kán  

hebben en leiders hand plaats heeft voor de verliezers, is dat met HB 

in handen je enige kans. Regels zijn er om met inzicht toe te passen. 
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Spel 3 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

1  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 
   Partner noord 

    H 9 4 3 

 

Dummy west    Leider oost 

 7       V 10 6 

 V 10 8 6 

 6 5 4 3 2 
♣ A 3 2 

   Jouw zuidhand 

    A B 8 5 2 

    3 2 

    9 8 7 
   ♣ 7 6 5 

 

Jij start tegen oosts 3SA-contract met 2. Kleintje vraagt terugkomst! 

Partner oost wint de slag met H (de leider 6) en speelt 3 terug (de leider 

10). Hoe probeer je 3SA om zeep te helpen? 

 
Alles hangt af van een duidelijke afspraak met partner. Als hij met een 

oorspronkelijke 3-kaart zijn hoogste kaart terugspeelt, en met een 4-kaart of 
langer zijn laagste, moest hij wel voor jouw uitkomst vier schoppenkaarten in 

handen hebben. Dat betekent dat de leider een 3-kaart schoppen moet 
hebben. Je kunt dus veilig de tweede schoppenslag nemen met B, A slaan. 

 
Merk op dat het 3SA-bod van oost geen 4-kaart schoppen hoeft uit te sluiten. 

Niet zelden wordt die in een biedverloop als deze verzwegen, in de hoop daar 
juist de uitkomst in te krijgen 

 
 

Tip voor partner noord: 
Speel in de derde schoppenslag 9 bij! Zuid blijft dan in de vierde 

schoppenslag aan slag met 8, waarna 5 voor de downslag zorgt.  

 

Tip voor alle lezers:  
Laat dit spel zien aan eventuele partners, die hardnekkig beweren dat je 

altijd met je hoogste kaart van de uitkomstkleur van je partner moet 

vervolgen. 
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Spel 4 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  doublet pas 

2  pas  4  pas 

pas  pas  

  
  Tegen wests 4 start partner noord met A. 

 
 Leider west    Dummy oost 

        V B 10 9 

        V 7 6 

        H V B 
       ♣ H 4 3 

   Jouw zuidhand 
    6 5 4 

    9 

    7 6 5 4 3 2 
   ♣ B 10 9 

  
Partners A wint de slag. Hij speelt 10 na, dummy V, door jou getroefd; 

leider west bekende in beide slagen harten. 
 

 Met welke kaart begin je de derde slag? 

 
Speel ruiten terug! Partner vraagt met zijn relatief hoge hartenkaart om de 

hoogste van de twee andere bijkleuren (klaveren en ruiten): dus ruiten! 
Partner zal die slag winnen met A en je nóg een aftroever gunnen. 

 
 

Tot zover de vragen en antwoorden van deze Tegenspeeltoets. 
 

Tel per goede aanpak 2½ punt. 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor geraffineerd tegenspel!
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Voor de meer gevorderde spelers 
 
Spel 1 

 West  Noord Oost  Zuid 
     2SA  pas 

 3*  pas  3*  pas 

 3SA  pas  pas  pas 

 

 3 en 3 zijn gealerteerd met de uitleg ‘Jacoby’. 

 

Jouw zuidhand: 
 3 2 

 6 4 2 

 8 7 6 5 4 
♣ H V 2 

 
Met welke kaart open je het tegenspel? 
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Spel 1 

 West  Noord Oost  Zuid 
     2SA  pas 

 3*  pas  3*  pas 

 3SA  pas  pas  pas 

 
 3 en 3 zijn gealerteerd met de uitleg ‘Jacoby’. 

 
Jouw zuidhand: 

 3 2 

 6 4 2 

 8 7 6 5 4 
♣ H V 2 

 
Met welke kaart open je het tegenspel? 

 
Voorkeur gaat uit naar de ‘serie’; dus ♣H! Met ♣A of ♣B bij partner kan dat al 

snel weldadig voelen. Ook met niets bij partner ontwikkel je in ieder geval 
jouw ♣V. 

 

Harten, in de hoop partner te lanceren zal een ijdele hoop blijken. En als 
partner een schietgebedje doet voor een hartenuitkomst, heeft hij zijn 

energie verkeerd verdeeld. In plaats van dat schietgebedje had hij beter een 
(uitkomst)doublet kunnen geven op wests 3-bod! Stayman en Jacoby lenen 

zich daar uitstekend voor, omdat het bod in de geboden kleur niets over die 
kleur zegt. Weinig tot geen risico dat ze dat opeens gedoubleerd willen gaan 

spelen! 
 

Ruiten, vanwege de ruitenlengte zou inderdaad een schot in de roos kunnen 
zijn. Maar dat is dan wel een verdraaid klein roosje. Met AHx bij partner kan 

dat pas interessant worden… In klaveren hoeft partner veel minder mee te 

brengen om daar iets moois van te maken. 
 

Spel 2   
  A 3 2 

  5 4 3 2 

  A B 10 6 5 
 ♣ 2 

 
  6 5 4 

  A H V 6 

  H 9 8 7 
 ♣ A 3 

 
 Tegen jouw 4-contract start west met ♣H. 

Je wint die slag met ♣A en slaat A en H. Op H ruimt oost 7 op; volgens 

het systeem vraagt dat aan west schoppen terug te spelen. 
 

Hoe probeer je dit contract te maken? Ik geef een overpeinzing… 
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Spel 2  Overpeinzing 

 
  A 3 2 

  5 4 3 2 

  A B 10 6 5 
 ♣ 2 

 

  6 5 4 

  A H V 6 

  H 9 8 7 
 ♣ A 3 

 
 Tegen jouw 4-contract start west met ♣H. 

Je wint die slag met ♣A en slaat A en H. Op H ruimt oost 7 op; volgens 

het systeem vraagt dat aan west schoppen terug te spelen. 
 

Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

 We tellen vanuit de zuidhand vijf mogelijke verliesslagen: 
Twee in schoppen, één in harten omdat de 4-1 zitten, één in ruiten, als we V 

niet vinden en liefdevol opvangen, en één in klaveren.  

 
De kernvraag is nu: moeten we wel of niet troef doorspelen? 

 
En een eveneens niet onbelangrijke vraag is: hoe gaan we om met de 

ruitenkleur? 
 

Als we de klaverenverliezer aftroeven, houden we nog altijd vier mogelijke 
verliezers over. 
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Spel 2  Aanpak 

  A 3 2 

  5 4 3 2 

  A B 10 6 5 
 ♣ 2 

  B      H V 10 9 8 7 

  B 9 8 7    10 

  V 4 3    2 
 ♣ H V B 10 9   ♣ 8 7 6 5 2 

  6 5 4 

  A H V 6 

  H 9 8 7 
 ♣ A 3 

 
 Tegen jouw 4-contract start west met ♣H. 

Je wint die slag met ♣A en slaat A en H. Op H ruimt oost 7 op; volgens 

het systeem vraagt dat aan west schoppen terug te spelen. 

 
Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Dat ziet er best onoverzichtelijk uit. Als je de slagen telt die je kunt maken, 
kom je op tien… 
♣A, een klaver getroefd, AHV, in ieder geval vier van de vijf ruitenslagen en 

A. 

Dat gaat allemaal goed zolang west niet de kans krijgt troef te spelen. Je zult 
dus ruiten over west moeten snijden. Oost bekende immers geen harten in de 

tweede hartenslag. 
 

Speelplan: 
♣A; ♣ getroefd; H, 7 naar 5 als west duikt. 

Als dan blijkt dat je de ruitenkleur onder controle hebt, zoals met het 
gegeven zitsel, sla je V en draai je de ruitens af tot west troeft.  

 
Jouw laatste troef houdt de controle. Dummy’s A is de entree voor 

dummy’s laatste ruiten waarop een schoppenverliezer de deur uit kan.  
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Lezers Mailen 
 

Wel of geen alerteerverplichting in/bij Montreal? 

Er is discussie ontstaan op de club over de bieding:  1♣ - pas - 1/ als 

je de Montrealconventie speelt. 

  
Omdat 1/ een 5+kaart belooft in de antwoordende hand is er gezegd 

dat de 1/-antwoord gealerteerd moet worden. 

  

Reden hiervoor is dat opponenten niet kunnen weten dat dit altijd een 5+ 
kaart betekent bij de antwoorder. 

  

Anderen zijn van mening dat alerteren niet nodig is. 

  

Rob: 
Hoofdregel: Als je kunt vermoeden dat de tegenstanders een andere 

betekenis verwachten, ontstaat daardoor de plicht om te alerteren. 

  

  

Ron:  

In een "normaal" biedverloop, anders dan Montreal, belooft een 1 na een 
1♣-opening minstens een vierkaart. De tegenstander denkt dus minstens een 

vierkaart aan te treffen. En als jij dan schoppen bijbiedt op een driekaart, 
verwacht de tegenstander dat jij ook minstens 4 schoppens hebt. 

Je weet dat tegenstanders nu dus minder informatie hebben dan jij en je 
partner, en dat is niet de bedoeling. En dan geldt de hoofdregel van de 

alerteerregeling die Rob zo netjes neerzette. 
Op zichzelf is er voor de 1 geen alerteerplicht, want het bod is "echt", ook al 

is het onderdeel van een conventie. Elk conventioneel bod dient gealerteerd 
te worden, dus dat zou dan weer wel duiden op een alerteerplicht. Dus als 

iedereen op de club Montreal speelt, hoef je niet te alerteren. Maar als er 
mensen geen Montreal spelen, zul je dat toch moeten alerteren. 

 
 

Singleton eerst neerleggen? 

Stel: als bridger neem ik altijd enige tijd om de uitkomstkaart in me op te 

nemen en de dummy te bekijken. Dat is mijn goed recht. Maar ik mag dit 
niet doen als ik een singleton heb in de uitkomstkleur. Met een singleton 

mag je niet denken. Ik dien dan mijn singleton gesloten op tafel te 
leggen, en mag daarna enige tijd de dummy bekijken. 

Is dit waar of is dit niet waar? 
Ik was heel verbaasd toen ik dit een arbiter hoorde beweren. Mijn 

verbazing komt door het feit, dat dan niet alleen de leider weet dat ik een 
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singleton heb, maar dat ik dan ook mijn singleton aan mijn partner 

verraad. Is dit geen OI? 
Graag hoor ik hoe jullie hier tegenaan kijken. 
  

Ron: 
Het misleiden van de tegenstander is een overtreding van de spelregels als 

dat niet gebeurt door het op juiste wijze spelen van een speelkaart of 
hanteren van een biedkaart. 

Een denkpauze inlassen bij het bijspelen, daarmee suggererend dat je een 
keuze hebt, is een misleiding als je geen keuze hebt. 

Tot zover heeft die arbiter een punt. 
  

Maar: het gaat over een andere handelwijze dan je normaal laat zien. Als je 
altijd 5 seconden denkt voordat je een kaart speelt, denk je ook 5 seconden 

bij een singleton. Anders zou je aan je partner verraden dat je een singleton 
hebt en zou je door snel te spelen de leider de indruk kunnen geven dat je 

een singleton hebt. Je kan het uitleggen zoals je wilt, maar er is wat aan de 

hand. 
  

Als je niet wisselt in tempo van bijspelen, is er geen enkele reden om jou te 
betichten van het geven van OI of het illegaal misleiden van de tegenstander. 

Dus als het jouw gewoonte is om na de uitkomst even het biedverloop op je 
te laten inwerken en de kaarten van de dummy in je op te nemen, doe je dat 

ook met een singleton in de uitkomstkleur. Zolang je niet van je gewoonte 
afwijkt, heeft niemand reden tot klagen. 

  
De bewuste arbiter refereert aan artikel 73 en dan met name D2, maar 73D 

gaat over het wisselen in tempo. Dus juist door niet te wisselen in tempo, is 
D2 niet van toepassing. 

  
Caféopening 

In onze Cafédrive kwam een leuke hand voor. 

 
Wat open je met:  

 A H 

 x 

 A H x x x  
♣ A V B 9 x 

 

En wat is je antwoord met deze zelfde hand als partner met 2 opent en 

daarmee een zwak spel belooft met een 6-kaart harten? 

 

Rob: 
Ik voel ondanks de kracht het meest voor de opening van 1… En na partners 
1-bod: 3SA. Na partners 1 of 1SA kies ik dan voor 3♣. 

Na partners 2 sluit ik slem niet uit en na partners 2♣ is voor mij 6♣ het 

absolute minimum. 
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Als partner opent met 2 (zwakke twee), vraag ik met deze hand eerst met 

2SA naar wat meer informatie. Riekt die naar het minimum, dan ben ik 
tevreden met 4… 

 
 Ik vind deze hand mooi genoeg om die ook voor te leggen aan Bep en Anton. 

 
Bep Vriend en Anton Maas: 

Mee eens om deze hand met 1 te openen. Als je 2♣ opent kom je een beetje 

snel te hoog om je hand te vertellen. 
Antwoordt partner na 1 met 1/ of 1SA, dan bieden we in alle gevallen 3♣, 

mancheforcing met ten minste een 5/4. Maar zwaait partner dan af naar 3SA, 
dan zeggen we nog een keer 4♣. 

 

Opent partner een zwakke twee in harten dan is 2SA inderdaad het goede 
bod. Tegenover een minimum lijkt 4-harten mooi genoeg. 
Biedt partner 3♣ (max met een klaverenplaatje volgens sommige afspraken) 

dan zal het wel 6♣ worden. 
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We behandel(d)en van 28 november 2013 t/m eind april 2014: 

 
Nr. Datum Inhoud 

542  28-11-13 De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog) 
  

 543 05-12-13 Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden? 
    Manchebonus 

    De antwoorden op de 1-opening in een kleur 

 
544 12-12-13 2e bieding openaar 

  
 545 19-12-13 2e bieding openaar, ook met sterke handen 

  
 546 26-12-13 Van kijken naar zien 
    Bieden na de 1♣-opening 

  
 547 02-01-14 1-opening in een kleur: even aanstampen! 

  
 548 09-01-14 1SA-opening met het vervolg 

  
 549 16-01-14 Alle 1-openingen (♣SA) met vervolg (herhaling) 

  

 550 23-01-14 Speeltechniek: SA-contracten 
  

 551 30-01-14 Speeltechniek: troefcontracten 
  

 552 06-02-14 Speeltechniek: uitkomen tegen SA-contracten 
 

 553 13-02-14 Speeltechniek: uitkomen tegen troefcontracten 
 

 554 20-02-14 Bieden na opening tegenpartij 
 

 555 27-02-14 Bieden met tussenbiedende tegenpartij 
 

 556 06-03-14 Openen met sterke handen; 20 punten en meer 

 
 557 13-03-14 Openen met zwakke handen en een lange kleur 

 
 558 20-03-14 Tegenspelen van SA-contracten 

 
 559 27-03-14 Tegenspelen van troefcontracten 

 
 560 03-04-14 Biedtoets 

 
 561 10-04-14 Afspeeltoets 

 
 562 17-04-14 Tegenspeeltoets 

 
 563 24-04-14 Bridgetafel assertiviteittoets 

 


