
 

Tweemaandelijkse nieuwsbrief van vier bridgeclubs: BC The Two Bridges, BC Oosterhesselen, BC  Lodgi 
en BC Sleen 
1e jaargang, seizoen 2019-2020, no. 2. 
Stuur uw inbreng en vragen naar: bridgenieuws@gmail.com 
 

Bridge wetenswaardigheden 
 

 

 

Inleiding:  
 

Het is inmiddels alweer acht weken na het verschijnen van de 
eerste bridgenieuwsbrief. 
De reacties zijn zeer overwegend positief. Ook zijn er vragen van 
enkele lezers binnengekomen. Wij zijn daar heel blij mee.  

 
Heeft u iets dat voor publicatie in aanmerking komt schrijf dit aan 

mailadres: bridgenieuws@gmail.com .  

In elke uitgave zal nader worden ingegaan op een spelregel. 

Voorbeelden: 

• Hoe en wanneer moet je een kaart  snijden? 

• Waarom kom je uit met de hoogste van de serie? 

• Uitleg van een conventie. 

• Iets wat je aan de bridgetafel hebt meegemaakt. 

• Is het verstandig om onder het aas uit te komen?  Enz. enz. 

Bridgeregels: 

We kiezen deze keer voor: 

Een voortijdig door een tegenspeler getoonde maar niet gespeelde is een strafkaart.  
 

Hierbij in het kort de belangrijkste regels betreffende de strafkaart. 

Strafkaart blijft openliggen 
Een strafkaart moet met de beeldzijde naar boven, vlak voor de bezitter, op tafel blijven liggen tot     
een rechtzetting is gekozen.  

A. Grote of kleine strafkaart  
Eén kaart, lager dan een honneur en onopzettelijk getoond (zoals bij het spelen van twee kaarten in 
een slag of bij het per ongeluk laten vallen van een kaart), wordt een kleine strafkaart. Elke honneur en 
elke kaart die getoond is door een doelbewust spelen (bijvoorbeeld bij uitkomen uit de verkeerde hand 
of bij verzaken en daarna herstellen), wordt een grote strafkaart. 
B. Behandeling van kleine strafkaart 
Wanneer een tegenspeler een kleine strafkaart heeft, mag hij geen andere kaart van dezelfde kleur 
lager dan een honneur spelen, voordat hij de strafkaart heeft gespeeld. Hij heeft wel het recht om in 
plaats daarvan een honneur te spelen.  
C. Behandeling van grote strafkaart     
Wanneer een tegenspeler een grote strafkaart heeft, moet deze gespeeld worden zodra dit 
reglementair mogelijk is door hetzij voor te spelen, af te gooien bij niet bekennen of te troeven. 

Wanneer men in de eerste slag vanuit de verkeerde kant uitkomt, is het goed de arbiter te raadplegen. 
Er zijn meer mogelijkheden voor een oplossing. Echter, om dit te voorkomen komt men altijd uit met een 
gedekte kaart. (speelzijde naar beneden) en wacht op de goedkeuring van de leider.  

Inhoud: 
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Bridgelessen: 
We zijn gestart met een cursus voor beginners in De Schalm. Hebt u behoefte om voor bepaalde 

onderwerpen nog eens op herhaling te gaan, u bent altijd vrij om bij lessen aan te schuiven.  

Te denken valt b.v. de conventies Steymann, Jacoby. 

Het bieden in kleur met elke vierkaart biedbaar. En wanneer en hoe bied ik een slem? 

Neem wel van tevoren contact op met Sien Hoekman tel.: 06-30314120 

Bridgevragen: 
   

 
Ik zit met de volgende vragen: 
  

• Hoe maak ik mijn tegenspelers duidelijk dat ik azenvraag met 4SA of 4Kl? 
Moet mijn partner dat alerteren? 

• Mag ik of kunnen tegenspelers er blindelings vanuit gaan dat bij azenvragen met 4SA de 
antwoorden de volgende betekenis hebben:  5K: 0 of 4 azen; 5R: 1 aas; 5H: 2 azen; 5S: 3 azen?  

• Mag ik of kunnen tegenspelers er blindelings vanuit gaan dat bij azenvragen met 4K de 
antwoorden de volgende betekenis hebben:  4R: 0 of 4 azen; 4H: 1 aas; 4S: 2 azen; 4SA: 3 
azen? 

• Hoe zit het als je niet blindelings mag uitgaan van bovengenoemde betekenissen, bijv. als 
partners andere afspraken met elkaar hebben gemaakt? 

• Moet je je tegenspeler(s) op hun verzoek je azenvraag-afspraak met je partner in detail 
uitleggen? 

• Zijn er hierover eenduidige afspraken te maken binnen onze club? Is dat zinvol? 
 
Azen vragen gebeurt op 4-niveau. Vanaf 4-niveau hoeft men niet meer te alerteren. Men mag na de 
azenvraag 4-SA of 4 Kl een andere betekenis  geven aan de antwoorden. Wel heeft men  de mogelijkheid 
om naar de betekenis van elke bieding te vragen aan de partner die de bieding gedaan heeft.  
Immers, een bieder mag niet zijn eigen bod verklaren.  Deze vragen moeten dan ook beantwoord worden. 
Bridge is een spel zonder geheime afspraken. In veel bridgeclubs is een systeemkaart verplicht. Op deze 
kaart staat vermeld welke afspraken het paar betreffende het bridgespel heeft. Een club kan beslissen 
dat een systeemkaart wordt ingevoerd.  
 

• Wanneer de tegenpartij opent met voorbereidend klaveren (1 klaveren) en ik heb zelf als 
tegenpartij 5 klaveren en 12 punten bied ik dan ook klaveren? 
 

Sommige voorbereidend-klaveren openingen worden gedaan met minder dan 3 klaveren in de hand.  
Dergelijke openingen moeten door de partner worden gealerteerd! 
Houdt hier rekening mee. Je zou in dit geval gewoon 2 klaveren kunnen bieden of een openingsdoublet 
geven. 
 
En ik dacht eens vol goed moed 

Ga leren hoe je bridgen moet. 

Ik leerde van schudden en van delen, 

van slagen,  sanse en troeven  spelen. 

En nu wordt ik van mijn slaap beroofd 

Door schoppen en klaveren in mijn hoofd. 

 

bridgenieuws@gmail.com  wacht op uw inbreng en vragen…… 
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