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Pas op de ruiten….! 
 
Door Jan Staal 
 
De meeste mannen zullen het nog wel herkennen. Ging je als klein jochie voetballen op 
straat en dan kreeg je steevast van moeders te horen “doe voorzichtig en pas wel op de 
ruiten, he?” Natuurlijk zei je ‘ja hoor’ en dacht er vervolgens in het heetst van de strijd niet 
meer aan. Tot de bal door de ruit van de (toch al boosaardige) buurman ging en je 
beschaamd van je moeder moest horen dat ze je nog zó had gewaarschuwd. Te laat, 
gewoon geen aandacht voor gehad. In bridge gebeurt vaak eigenlijk hetzelfde: te weinig 
belangstelling voor de ruiten (of voor de klaveren, maar daar had je moeder het nooit over).  
 
Vaak eindig je in een drie sans-atout contract, ondanks een flinke fit in één van de lage 
kleuren en mogelijk genoeg punten om in elk geval slemonderzoek te rechtvaardigen. 
Merkwaardig toch, al zal het naast het overbekende nadeel van de extra slag of slagen voor 
de manche, ook zeker mee te maken hebben dat tijdig afstoppen op 5-niveau in een lage 
kleur nu eenmaal lastiger is. Wat te denken van onderstaand spel waarin maar liefst de helft 
van ons veld (wij ook) in 3 SA zit, terwijl 6 SA en ook 6 ruiten (met hartenaas goed) 
onverliesbaar zijn. 
    
 Spel 18  1092   

 O/NZ  1075   

   763   

   HB84   

    

 HV75 

  

N

O

Z

W

 

 AB 

 H2  B4 

 VB9  AH108542 

 V9965  A2 

     
   8643   

   AV9863   

   -   

   1073   

Joost opende de oosthand met 1 en je hebt als west na de herbieding van 3 zonder azen 
of lengte geen opgelegde hand om slem te onderzoeken. Toegegeven, voor slem zijn de 
extra ruiten en schoppen boer (!) in oost goud waard, maar daar gaat het nu even niet om. 
Vergelijk de handen eens met eenzelfde soort verdeling, alleen heb je dan een 7-3 fit in een 
hoge kleur. Iedereen zal slem gaan onderzoeken, ongeacht de kracht van de spelers of de 
lijn waarin het wordt gespeeld (overigens, ook in de A-lijn bleef meer dan de helft in 3SA 
zitten). Naast genoemde nadelen van slemonderzoek in lage kleuren lijkt toch ook 

ongemerkt mee te spelen dat je best in 5 / wilt eindigen, maar liever niet in 5/.  
In dit spel is ook het ruitenslem zeker kansrijk en eigenlijk alleen maar in gevaar als noord 
beide hartenhonneurs heeft. Bij verdeelde honneurs is er dankzij hartenboer in oost- ja ja, 
nog zo´n essentiële kaart die van weinig waarde lijkt – in de praktijk geen enkel risico. Want 
welke zuid die alleen hartenaas heeft durft er als een ware helderziende onder vandaan te 
starten voor de vrouw in noord? Ik moet die speler nog tegenkomen. 
  



In het volgende spel kwamen we met een mooie ruitenfit wel aan slembieden toe en ditmaal 
met succes. 
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4♣ was een controlebod en stelde de ruitenkleur vast. Joost bood 4 waardoor zijn 
hartencontrole voor mij onbekend bleef. In een hoge kleurenfit wil je een controle in de 
troefkleur op veilige hoogte graag overslaan of juist bieden als een controle in een andere 
kleur bieden of horen de voorkeur heeft. Maar geldt dat ook voor een troeffit in een lage kleur 
op 4 hoogte? Je hebt zoals gezegd nu eenmaal minder biedruimte om tijdig te kunnen 
stoppen als je voor slem te weinig controles hebt. Aan de andere kant zal noord in dit geval 
gezien zijn sterke volgbod toch echt wel aas en/of heer in troef hebben en daarom niet snel 
verkeerd worden begrepen als hij de troefkleur overslaat. Maar het kan geen kwaad hierover 
goede en vooral eenduidige afspraken te maken. 
 

In dit spel kwam alles nog goed. Het 5 bod vroeg naar troefvrouw en 6♣ betekende “ja, die 
heb ik en iets extra in klaveren - lengte en/of waarden”. Dat bleek een schot in de roos en hét 
sleutelbod voor groot slem! Ik voelde me als Hannibal uit The A-team die pleegde te zeggen: 
“I love it when a plan comes together…”  
 
  

west noord oost Zuid 
2♠ 3 pas 3♠ 

pas 3 SA pas 4♣ 
pas 4 pas 4 
pas 4♠ pas 4SA 
pas 5♣ pas 5 
pas 6♣ pas 7 



Nog zo’n spel waarin de ruitenkleur een belangrijke rol speelde: 
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West Noord Oost zuid 
pas 1 pas 1 
pas 3 pas 3 
pas 4 pas pas 

pas    
 
Je kunt ook eerst de vierde kleur – harten – bieden, maar ik vond de schoppenkleur 
herbieden beter omdat deze in een sans-contract misschien niks waard is. Gelukkig heeft 
noord drie troeven mee en is het een prima contract. Alleen, west startte goed met troef. 
Twee harten introevers zijn - na harten voor het aas en troef na - van de baan en aan één 
introever heb je niks. Sterker nog, je verliest eerder 3 hartenslagen dan wanneer je er van 
afblijft. Je moet nu dus de ruiten zien te ontwikkelen en wel meteen. Je wilt immers twee keer 
vanuit zuid kunnen snijden op ruitenvrouw die in elk geval goed moet zitten. Terug naar je 
hand komen in troef is aangewezen omdat je daarvoor niet je klaveren entrees kunt 

opofferen. In de praktijk nam west 8 direct met het aas om met troef te vervolgen. Dat 
maakte het allemaal wel een stuk makkelijker: met troef naar de hand en alsnog de snit op 
ruitenvrouw. Die zal gezien het direct nemen van de aas eerder bij west zitten dan tweede of 
derde in oost. 
Helaas blijkt het weinig uit te maken of je er nu voor kiest één hartenintroever te maken. Het 
gunstige harten- en ruitenzitsel zorgt ervoor dat OW nooit meer dan 2 hartenslagen maken. 
 
Zo waren er gisterenavond opvallend veel spellen waarin de lage kleuren, maar vooral de 
ruiten, een hoofdrol speelden. En ook al ben ik jullie moeder niet, onthoudt dan in elk geval 
één ding: ik heb je nog zó gewaarschuwd voor de ruiten… 


