
Spel van de week (week 2  10 januari 2017) 

Tegenspelen is een van de lastigste onderdelen van het bridgespel. Om mezelf hierin te verbeteren 

ben ik bezig met het bestuderen van het boek “Tips on Cardplay, Bridge Tips”, van Mike Lawrence 

(Master Point Press – Toronto Canada). 

Een deel van het boek gaat over tegenspelen. Aan bod komen o.a. hoe uit te komen tegen Troef en 

Sans contracten, welke type signalen (aanmoedigen, distributie, kleurpreferentie) je wanneer moet 

toepassen of wanneer bepaalde signalen van toepassing kunnen zijn, en wat je moet doen als derde 

man.  Mike schrijft dat de regel  “derde man doet wat hij kan” een van de oudste regels is die bestaat 

in bridge, maar dat dit ook een van de slechtste instructies is die hij zich kan voorstellen. Er zijn wel 

meer dan 100 verschillende derde hand situaties te bedenken waarbij die regel niet op gaat. 

Een voorbeeld waarin derde man niet moet doen wat hij kan. 

Biedverloop 

West Noord Oost Zuid 

   1♠ 

Pas 2♠ Pas 4♠ 

Allen passen    

 

    Noord 

♠ K 8 3 

 ♥ J 9 3 

 ♦ K 10 7 6 3 

 ♣ 9 4  

West       Oost 

       ♠ 9 2 

♥ 4       ♥ K 10 2 

       ♦ A J 8 5 2 

       ♣ 10 8 3 

Er van uitgaande dat West niet onder ♥A vandaan is gestart (hier hamert Mike voortdurend op in zijn 

boek, kom tegen troefcontracten niet onder je Aas uit!), kun je west plaatsen met een honneur, dat 

moet wel ♥Q zijn (uitkomst kleintje belooft plaatje). Als je nu op de bijgespeelde ♥3 de Koning zou 

leggen neemt Zuid de slag met ♥A en maakt later ♥J door harten vanuit Zuid richting Noord te 

spelen. 

Leg je daarentegen nu de ♥10, dan moet Zuid nemen met ♥A en maken de tegenspelers later nog ♥K 

en  ♥Q apart. 

Nu naar de praktijk van dinsdag 10 januari 2017, spel 13. 
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 ♠ J 10 8 6 
♥ Q 10 8 
♦ Q 9 2 
♣ A 7 4 

 ♠ 2 
♥ K 6 4 3 
♦ A K 7 6 5 4 
♣ K 10 

 

 

Biedverloop 

West Noord Oost Zuid 

 1♠ Pas 2♦ 

Pas 2♠ Pas 3♥ 

Pas 3SA Allen passen  

 

Ik moest uitkomen en koos voor de ongeboden Klaverkleur . Overeenkomstig onze afspraken 

“kleintje belooft plaatje” startte ik ♣4, Dummy ♣10, Maurice ♣5 en de leider ♣3. Niet de beste start 

zou je zeggen, partner heeft geen honneur boven de 10 en gaat niet helpen slagen in klaver te 

ontwikkelen. 

Je telt 13 punten in de dummy en de leider schat je in op ongeveer  12 punten (het midden van 10-

14). Samen hebben ze dan 26 punten, zelf heb je er 9, blijven er 5 over voor partner. Het is nog niet 

duidelijk of partner ze in harten heeft, maar wil dit contract down kunnen, dan moet je dat 

aannemen. Dit is ook een van de tips van Mike, maak je een voorstelling van de hand die partner zou 

kunnen hebben om het spel down te spelen, en ga daar vervolgens ook voor. 

De leider speelt in slag twee ♦4 uit dummy, Maurice ♦8, de leider ♦B en ik ♦Q. Nu komt de cruciale 

switch. Harten is de kleur om na te spelen, maar welke kaart? Normaal zou je de laagste van een 

driekaart naspelen, omdat je geen serie aaneengesloten kaarten in harten hebt. Als je dat doet moet 

partner snappen dat je de laagste van je driekaart hebt gespeeld, niet duidelijk te lezen aan de ♥8. 

Voor hem is het ook niet duidelijk dat jij ♣A nog hebt, de leider heeft immers ♣K sec in de dummy 

laten liggen na slag 1. Het tegenspel gaat dan vermoedelijk mis. 

Wat als je nu ♥Q naspeelt? Je gaat uit van ♥A J  x (x) bij partner, en dat maakt deze kaart de beste 

nakomst. Waarschijnlijk blijf je aan slag. Je vervolgt met ♥10, die houdt ook. Nu is het cruciaal dat je 

eerst ♣A meeneemt. Anders zadel je partner mogelijk met een probleem op wat hij na moet spelen 

na het incasseren van de hartens. 

n.b. als de leider ♥10 zou dekken moet je partner later met een discard laten weten dat je ♣A nog 

hebt.  

De switch naar ♥Q was vermoedelijk niet in me opgekomen zonder het boek van Mike te lezen. Het 

verrijkt je kijk op het spel. 



Helaas ging het in de praktijk gisteren nog mis omdat ik ♥8 naspeelde nadat ♥Q hield. Maurice was 

vanzelfsprekend in het ongewisse waar ♥10 nu zat en legde ♥J. Na meenemen van ♥A kon hij zich 

niet voorstellen dat ik ♣A nog zou hebben (zie hierboven) en hoopte op ♠A bij mij. Helaas, het 

contract werd zo toch nog gemaakt omdat de leider ♠A en ♠K had, 5 ruitenslagen, 1 klaverslag en ♥K. 

Het hele spel: 

 

 

Arjan 


