
Spel vd week 25-02-2020 

Mijn bedoeling was om iets over uitkomsten en voorspelen te zeggen, wat ik ook ga doen, maar er 

gebeuren soms rare dingen bij bridge. Neem spel 8 

 

Zo goed als iedereen in de A en de B lijn speelt 3sa. Het gekke is 11 (van de 13) keer in de Noord 

hand, terwijl het toch veel logischer lijkt om dat in de Zuidhand te spelen. Ik roep lezers op die dit 

spel als NZ geboden hebben en in 3sa voor Noord zijn uitgekomen om mij uit te leggen waarom dit zo 

logisch is. Mogelijk zie ik iets niet (en dat komt wel vaker voor, hoor). 

 

Nu uitkomsten en voorspelen. 

Ik werd in de nabespreking gewezen op een niet echt juiste uitkomst en daarom dit idee. 

Er zijn nogal wat uitkomstmogelijkheden:  

1. Hoogste van een serie  honneurs (tegen sans liefst 3 en tegen troef 2) 

2. 1e – 3e – 5e  meestal tegen een troefcontract 

3. 2e – 4e tegen een sans contract 

4. De 4e van boven tegen een sans contract 

5. Uitkomen van een gebroken serie (HBTxx, met de B bijvoorbeeld) 



6. Kleintje belooft plaatje 

7. Top of nothing 

8. Middle – up – down 

9. Singleton 

10. Doubleton (liever niet overigens) 

Er zijn er nog wel meer denkbaar overigens. Iedereen kan dat afspreken met partner en moet doen 

waar hij/zij zich goed bij voelt. Alles heeft voor – en nadelen… 

Verder zijn er nog uitkomsten die meestal niet goed uitpakken, zoals met een Aas starten, zonder de 

Heer te hebben in een troefcontract of beginnen met een kleur die de tegenstander heeft geboden 

(zeker niet als die kleur rechts van je is geboden, links zou nog kunnen).. 

Dan uitkomsten in de geboden kleur(en) van partner; 

a. Van een 3+ kaart met honneur(s) , start gewoon met een kleintje 

b. Van een 3+kaart zonder honneur(s), start de 1 na hoogste of middelste 

c. Van een doubleton met de hoogste ook als dat een honneur is. 

d. Kies uit nummer 1-10 hierboven die past bij het biedverloop 

Alle genoemde mogelijkheden gelden ook bij het voorspelen van een nieuwe kleur, als je later aan 

slag komt. Kijk wel naar de dummy, speel door het sterk heen van de dummy of naar het zwak van de 

dummy… 

Mogelijk denk je dat is toch allemaal bekend (en dat klopt), maar toch vond ik het belangrijk dit weer 

eens te herhalen. 

Teun 


