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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

De ‘regel van 7’. 

Bij het spelen van 3SA-Manchecontracten zijn lange reeksen van een kleur erg belangrijk omdat daar 
lengteslagen mee gemaakt kunnen worden. De tegenpartij mag uitkomen en probeert zijn lange reeks 
het eerst vrij te krijgen door die kleur te spelen. Als je maar 1 stop (Aas) in die kleur hebt, is het 
belangrijk te weten hoe vaak je de kleur moet ophouden (dus de slag niet nemen maar duiken). 

Een flexibele stop is de hoogste kaart van een kleur die nog in het spel is en die kan je gebruiken 
wanneer je maar wil. Een Aas is altijd een flexibele stop. 

Waarom moeten we ophouden?  

Als we niet ophouden kunnen we down gaan. 

Zie voorbeeld. Noord-Zuid zitten in een 3SA contract. Ze mogen maximaal 4 slagen verliezen. West 
komt uit met Schoppen Heer, de hoogste van zijn lange serie van 5 kaarten. Als Zuid in de eerste slag 
of in de tweede slag met het Aas de slag neemt, dan gaan Noord-Zuid down. Op een zeker moment 
neemt Zuid de Klaverensnit en komt Oost aan slag met Klaveren Heer.  Oost speelt Schoppen en West 
heeft nu 4 Schoppenslagen in handen. Na Vrouw en Boer zijn alle Schoppen er uit bij Noord-Zuid en 
Oost en zijn 6 en 2 hoog geworden. 

Alleen de relevante kaarten worden hieronder getoond. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Het doel is zo vaak te duiken totdat de partner van de tegenstrever zijn laatste kaart van die kleur 
gespeeld heeft. Komt die partner later aan slag, dan kan die die kleur niet meer terugspelen en kan 
de andere tegenstrever zijn lengteslagen niet meer maken. Heeft West nog een andere entree, dan 
is er niets aan te doen en gaan Noord-Zuid toch nog down. 

Maar zoals hier mag Oost de slag maken als Zuid tweemaal opgehouden heeft. Oost-West maken dan 
slechts twee Schoppenslagen en een Klaverenslag. 

Als de uitkomer maar een vierkaart van een kleur heeft, en we hebben 1 stopper, dan kan die uitkomer 
maar maximum 3 slagen gaan maken in die kleur. De partner van de uitkomer mag dan ook een slag 
maken. Bij een manchecontract van 3SA is er dan meestal geen probleem. Het gaat hem vooral als 
de uitkomer of de partner ervan 5 kaarten in die kleur heeft. Dan zou hij 4 slagen kunnen maken in 
die kleur en als de partner van de uitkomer ook een slag kan maken, dan gaan we down. 

 

Hoe vaak moeten we ophouden? Dat zegt de ‘regel van 7’.  

We tellen het aantal kaarten dat we zelf en de partner in de uitkomstkleur hebben samen. Dat aantal 
trekken we van 7 af. Dat getal geeft het aantal keer aan dat we moeten ophouden. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Veronderstel zoals hierboven dat West 5 kaarten in Schoppen heeft. De dummy heeft er 2 en wij 
hebben er 3 waarvan het Aas. Oost heeft er dan 13-5-3-2 = 3. Samen hebben wij er 5. 7-5= 2. Dus we 
moeten tweemaal ophouden. (dit is altijd 1 minder dan het aantal kaarten van de tegenstrever met 
het minste kaarten in die kleur, dus hier Oost). Daarom wordt hier pas de derde Schoppenronde met 
het Aas genomen en dan heeft Oost geen Schoppen meer. Komt West nog via een andere hoge kaart 
aan slag ipv Oost, dan is er zoals reeds gezegd er toch niets aan te doen. 

Als dummy en ikzelf 6 kaarten hebben, dan heeft Oost er maar 2. 

7-6=1. We moeten dan maar 1 maal ophouden en pas de tweede slag nemen. Dan heeft Oost geen 
Schoppen meer. 

Deze regel moet met verstand gebruikt worden. Als we maar eenmaal zouden moeten duiken en als 
we tijdens de eerste slag zien dat we een tweede stop gaan creëren, dan hoeven we niet op te houden. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Voorbeeld: 

 

 

West komt tegen een 3SA-contract uit met Harten 3. In Noord leggen we de twee. Volgens de regel 
van 7 zouden we 7-6 = 1 maal het Aas moeten ophouden. Als Oost de Dame of de Heer legt gaan we 
niet ophouden maar nemen we met het Aas.  Wegens de Boer en de Tien hebben we nog een stop in 
de Harten (als we ze niet samen in dezelfde slag leggen) 

Als wiskundige stelde ik mij onmiddellijk de vraag :’waar komt de regel van 7 vandaan?’ 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Men gaat uit van een vijfkaart bij een van beide tegenspelers. Zoals eerder aangehaald is er geen 
probleem bij een vierkaart. Wij hebben N kaarten samen. In dat geval heeft de partner van de 
tegenpartij 13-5-N kaarten. 

Het aantal keren dat we moeten ophouden is 1 minder dan het aantal kaarten van de partner van de 
tegenpartij dus : 13-5-N-1 of 13-5-1-N of 7-N. (q.e.d. *) 

 

Heeft een van beide tegenstrevers meer dan 5 kaarten, bijvb 6, dan houden we volgens de regel van 7 
een keer te veel op. Zou een van de tegenstrevers 7 kaarten hebben, dan zouden we volgens de regel 
van 7 zelfs twee keer te veel ophouden. Maar dan zouden we in dit geval zien dat op een zeker moment 
een van beide tegenstrevers niet meer bekent, en dan gaan we uiteraard het Aas niet ophouden. 

 

Hebben we twee stoppers (Aas en Heer) dan hoeven we 1 keer minder op te houden dan de regel 
van 7 aangeeft. 

 

Wanneer mogen we NIET duiken? 

Als we zien dat we in een tweede kleur een nog groter gevaar gaan lopen of als we geen flexibele 
stop hebben. Een Heer, die niet sec (alleen) is, is ook een stop als de linker buurman van diegene die 
de Heer heeft moet uitkomen, maar is geen flexibele stop. 

 

 

 

 

 

 

 

* q.e.d:  Quad Erat Demonstrandum : Wat moest bewezen worden 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Zie voorbeeld hieronder: 

 

Hier komt West uit met Schoppen 5 en Oost neemt met het Aas. Volgens de regel van 7 moeten we 
tweemaal duiken. Zuid speelt Schoppen 6. 

Oost speelt daarna Schoppen 7. Nu is Schoppen Heer het hoogste en dus een flexibele stop geworden. 
Die tweede slag nemen we ook niet, maar uiteraard wel de derde slag. Dan heeft Oost geen Schoppen 
meer. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Hier mogen we niet duiken: We hebben namelijk niet de hoogst overgebleven kaart van een kleur. 

West komt uit met Schoppen 5 en Oost speelt Schoppen Boer. Hier hebben we geen flexibele stop 
meer en moeten we de slag nemen met de Heer. Als we laag bijspelen speelt Oost Schoppen 3  en zit 
onze Heer in de tang en krijgen we 5 Schoppenslagen om de oren en zijn we al down voordat we 
begonnen zijn. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Als we In het volgende spel in Klaveren duiken lopen we een nog groter gevaar dat we met Harten de 
boot in gaan.  Onze tegenspelers hebben 9 Harten, dus een tegenspeler heeft er minstens 5. Oost 
speelt Harten en als West Hartenaas heeft dan is onze Heer een vogel voor de kat. We duiken niet en 
nemen dan met Klaveren Aas en spelen onze 5 Ruitenslagen waarbij onze tegenspelers een aantal 
goede kaarten moeten weggooien. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Hier hebben we twee stops en mogen we toch NIET duiken: 

 

 

Als we duiken en Oost switcht naar Klaveren, dan zijn we onze stop in Klaveren kwijt. We moeten 
nemen met Schoppen Aas en NIET met Schoppen Heer voor het geval dat we nog een entree in Noord 
nodig zouden hebben om later onze vrije Ruiten te bereiken. In de tweede slag spelen we Ruiten en 
blijven we Ruiten spelen om Ruiten Aas er uit te krijgen. Als Oost 4 of 5 Ruiten zou hebben en pas de 
derde  Ruitenslag neemt met het Aas kunnen we geen Ruiten meer spelen vanuit Zuid en hebben we 
Schoppen Heer nodig om de laatste Ruitens te bereiken! 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Hier hebben we een flexibele stop in Ruiten en zien we dat we wel moeten duiken: 

Voorbeeld 1: 

 

Na 1 Klaveren van Zuid (19 punten), 1 Harten van Noord (minimum 6 punten) heeft Zuid er 3SA van 
gemaakt omdat er samen minstens 25 punten zijn en er dekking is in alle kleuren. 

West komt uit met Ruiten 6, Noord speelt de 9, Oost de Boer. Als we in Zuid met het Aas nemen gaan 
we down. Oost komt later aan slag met Harten Heer en speelt zijn 4 Vrije Ruiten af of West komt aan 
slag met Klaveren Heer en speelt Ruiten voor de 4 vrije Ruiten van Oost. Daarom mogen we de eerste 
slagen niet nemen.  
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Omdat we maar 1 stopper hebben in de Ruiten en we samen met de partner maar 5 Ruiten hebben, 
moeten we volgens de regel van zeven 7-5 = 2 maal duiken. Na tweemaal duiken en na naspelen van 
Ruiten moeten we de slag met Ruiten Aas nemen. West heeft daarna geen Ruiten meer. Als hij aan 
slag zou komen met Klaveren Heer na een mislukte snit, dan kan West geen Ruiten meer doorspelen 
voor zijn partner, die nog 2 vrije Ruiten heeft. In de eerste slag speelt Zuid de Ruiten 4 bij. 

West heeft de slag en speelt uiteraard weer Ruiten: Ruiten Heer 

 

 

Tweede slag wordt ook gedoken. Zuid speelt Ruiten 7 bij en Oost blijft aan slag. Als Oost weer Ruiten 
zou spelen, dan moeten we nemen met het Aas. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Volgens mij had Oost Ruiten moeten doorspelen om mijn laatste stopper er uit te jagen. Oost speelt 
hier geen Ruiten maar Harten Heer. Dat speelt mij in de kaart, want ik wou mijn lange Harten reeks vrij 
maken en zolang ik nog een stopper in Ruiten heb kan dat nog. 

Ik neem met het Aas en speel naar de Dame toe: 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Ik had hier beter de 7 gelegd, dan had ik ook slag gemaakt en had ik de volgende Hartenslag ook kunnen 
maken. (Bij 4 ontbrekende kaarten komt een 3-1 verdeling namelijk in 50% van de gevallen voor en 
een 2-2 verdeling in 40% van de gevallen en een 4-0 verdeling in 10% van de gevallen) Er is nu nog 1 
Harten achter. (Harten Boer) Die moet er uit voordat ik mijn enige Schoppen entree (Schoppen Vrouw)  
in de dummy kwijt ben. Daarom speel ik Harten 7. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Oost neemt de slag met de Boer. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Oost speelt nu pas Ruiten Vrouw, maar dat is te laat. Ik heb nog een stopper met Ruiten Aas. Via 
Schoppen 6 naar Schoppen Vrouw kan ik mijn 3 lage vrije Harten gebruiken, mijn twee hoge Schoppen 
spelen en nog Klaveren Aas.  Snijden op Klaveren Vrouw was zelfs niet meer nodig. De volgende 7 
slagen zijn dus voor mij.  Als Oost in slag 3 zijn Ruiten Vrouw had gespeeld, dan had ik nu geen stopper 
meer gehad en was ik down gegaan omdat Oost zijn vrije Ruiten had kunnen verzilveren. 

Contract gemaakt met 1 overslag. Ondanks mijn voorzorgen (2x duiken) had ik dit contract bij goed 
tegenspelen toch moeten verliezen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Voorbeeld 2: 

 

Noord en Zuid zijn in een 3SA-contract beland. Samen zijn er 26 punten. 8 slagen liggen voor het 
oprapen. West komt uit met Harten 2 en komt meestal uit in zijn langste kleur en heeft wellicht een 
vijfkaart Harten, waaronder een plaatje. Wij  hebben slechts 1 echte stopper in Harten, namelijk Harten 
Aas. Als we de slag onmiddellijk nemen met Harten Aas kunnen we down gaan. Als Oost aan slag komt 
en Harten naspeelt kan West 4 Hartenslagen maken. Wij hebben maar 5 Hartenkaarten. We moeten 
dus 7-5 = tweemaal Harten ophouden. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Oost neemt de slag en speelt uiteraard Harten terug. Die slag duiken we ook. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

West komt aan slag. Die speelt uiteraard weer Harten. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Deze slag moeten we nemen met het Aas. Als West vertrokken is van een vijfkaart dan heeft Oost nu 
geen Harten meer. West mag dan niet aan slag komen (men noemt West dan ‘de gevaarlijke hand’), 
Oost mag wel aan slag komen. Dat kunnen we regelen door vanuit Zuid een kleine Schoppen naar 
Schoppen Vrouw te spelen en zo te snijden op de Heer. Als West de Heer legt, leggen we het Aas. Als 
Oost de Heer heeft kan die geen Harten meer terugspelen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Oost had de Heer en komt aan slag. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Oost had nog een Harten, dat betekent dat West geen 5 maar slechts 4 Harten had. Dat is niet erg, dan 
kunnen Oost-West maar maximum 3 slagen maken in Harten. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

We spelen onze Klaveren af : Honneurs aan korte kant eerst, zodat we aan de lange kant eindigen om 
de resterende Klaveren te spelen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Nu zijn de honneurs aan de korte kant op en steken we over naar de andere kant. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Om blokkades te vermijden wordt de tien overgenomen door de Dame. West speelt een Ruiten bij. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Nu de laatste twee Klaveren spelen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

West heeft ondertussen al 3 Ruiten bijgespeeld. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

West heeft ondertussen al 4 Ruiten gespeeld. Zuid heeft er 2 gespeeld. Er zijn er nog 3 achter. Onze 
enige kans is dat bij Oost of West de Heer sec zit. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Daar heb ik geluk, Oost moet zijn Heer op mijn Aas leggen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Door het oog van de naald, maar contract is juist gemaakt. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Dit was het complete spel. 
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Soms kan je geen tweemaal duiken omdat het Aas tweede zit: zoals hier Schoppen Aas. 

 

Met 5 kaarten in Schoppen zou je 7-5 is tweemaal moeten duiken. De eerste slag kunnen we duiken. 
Bij de tweede maal Schoppen spelen moeten we het Aas leggen. Dan hopen we maar dat West van 
een zeskaart Schoppen vertrokken is zodat Oost na de tweede ronde geen Schoppen meer heeft of dat 
West niet Klaveren Heer heeft … Vermits we in dit specifieke geval Oost niet aan slag mogen laten 
komen als hij Klaveren Heer heeft (door 2 of 3 maal te snijden op de Heer waarbij de derde keer snijden 
via de Harten entree Harten Heer moet plaatsvinden) heeft het duiken hier geen zin gehad en is al 
onze hoop gevestigd op de aanwezigheid van Klaveren Heer bij Oost. Dat was het geval en we maken 
11 slagen. 


