Leuk, Leuker, Bridge!
Gratis e-mail bridgecursus voor beginners
Speciaal opgezet voor iedereen die:
- ingewikkelde spelregels háát,
- denkt dat een kaartspel helemaal niet leuk is,
- niet alle kaarten wil onthouden die zijn gespeeld,
- vooral/ook voor de ontspanning wil spelen,
- eerder aan een beginnerscursus meedeed, maar het te moeilijk vond,
- in eigen tempo graag met een leuk spel begint, dat telkens leuker wordt,
- het bridgevirus graag overdraagt aan andere lieve en leuke mensen,
- ook graag handvatten krijgt om vervelend gedrag aan de bridgetafel (bridgers
zijn immers óók mensen) onmiddellijk – én met een lach – te stoppen!
Redactie: Joseph Amiel, Ron Jedema en Rob Stravers (eindredactie)
De cursus startte begin juni 2018
 Mail voor toezending naar: rob.stravers@upcmail.nl
 Alle lessen staan op: www.bridgeservice.nl (Cursus voor beginners).
 De volledige cursus zal uit ongeveer 18 lessen bestaan.
Cursusstappen tot nu toe
De eerste slag, speelvolgorde, bekennen, gespeelde kaarten
Speeltechniek (zoveel mogelijk slagen winnen) zonder troefkleur
Troefkleur, speeltechniek met troefkleur
Puntenwaardering per gewonnen slag, ‘maakpremies’ en gewenst contract
Verkeersregels voor het bieden, doel van het bieden, vaststelling leider
Biedsysteem: kaartwaardering in punten, de 1/-opening
Biedsysteem: de 1-opening, openen met meer biedbare kleuren
Biedsysteem: 1-opening en reverse bieden
Biedsysteem: SA-opening met Transfers
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Les 10 Biedsysteem:
SA-opening en Stayman
Wat weet je al van SA-openingen?





De 1SA-opening belooft 15-17 punten met een SA-verdeling.
De 2SA-opening belooft 20-22 punten met een SA-verdeling.
Na partners bijbod van 1 in een kleur, belooft de 2SA-sprong 18-19 punten.
Een ruiten/hartenbod na 1SA, 2SA of sprong-2SA, belooft 0+ punten en
minstens een 5-kaart in de aangrenzende hogere kleur. Een schoppenbod
belooft een (zeer) zwakke hand met minstens een 6-kaart klaveren of ruiten.
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Waarschijnlijk viel het jou op dat in de vorige les de partner van de SA-openaar
vrijwel standaard een 5-kaart of langer had in een hoge kleur. Dat moest ook wel,
omdat alleen langere kleuren geschikt zijn voor Transfers, en dat was in les 9 het
onderwerp.
Als partner van de SA-openaar kun je in plaats van een lange hoge kleur een of twee
hoge 4-kaarten hebben. Ook de SA-openaar sluit met zijn SA-opening een hoge 4- of
5-kaart niet uit. Na een SA-opening is een harten- of schoppencontract dus heel goed
mogelijk.
Het kan dan ook geen toeval zijn dat een van de oudste afspraken in Bridgeland een
afspraak is waarmee de partner van de SA-openaar zoekt naar een fit in een hoge
kleur: de Staymanconventie. Blijkt er geen 4-4-fit in een hoge kleur te zijn, dan kiest
de onderzoeker in de meeste gevallen voor een SA-contract.
Na een 1SA-opening met hoge-fit-onderzoek is dat minimaal 2SA. Wel prettig, zo niet
noodzakelijk, dat de ‘onderzoeker’ op z’n minst 8 punten meeneemt.

Nieuw
Staymanconventie,

te vergelijken met een ‘goed gesprek’!

1. Partner opent met 1SA.
2. Met minstens 8 punten en een of twee hoge 4-kaarten vraag je met 2 naar
partners eventuele hoge 4-kaart(en).
Het 2-bod zegt niets over jouw klaveren; je kunt zelfs nul klaveren hebben.
3. Openaar beantwoordt jouw 2-vraag met:
o 2: géén hoge 4-kaart,
o 2: 4-kaart harten* (sluit 4-kaart schoppen niet uit), of
o 2: 4-kaart schoppen* (geen 4-kaart harten).
4. Na openaars antwoord op jouw 2-bod ben jij de baas van het verdere bieden.
Omdat jij na dat antwoord veel weet van openaars kracht en verdeling, en
openaar nog vrijwel niets weet van jouw dertien kaarten.
*De geboden hoge kleur kan ook een 5-kaart zijn (5-3-3-2-verdeling).
De Staymanconventie kent geen antwoord dat een 5-kaart meldt.
Partner
1SA
2

-

Jij
2

Met 2 ontkent openaar een hoge 4-kaart. Daarmee vervalt voor jou een
harten- of schoppencontract. Afhankelijk van jouw kracht bied je:
o 2SA met 8-9 punten (openaar biedt met 17 punten 3SA);
o 3SA met 10-14 punten (waarop openaar past).
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Partner
1SA
2/

-

Jij
2

Met 2/ belooft partner een 4-kaart in zijn geboden kleur.
Dan zijn er twee mogelijkheden:
o Met een 4-kaart in de geboden kleur van je partner, wordt die kleur de
troefkleur:
 met 8-9 punten bied je 3/. Met 17 punten maakt partner daar
beslist 4/ van.
 met 10-14 punten bied je meteen 4/, waarop partner past.
o Heb je geen 4-kaart in partners geboden kleur, dan ontstaat dezelfde
situatie als na partners (2-)ontkenning van een hoge 4-kaart:
 met 8-9 punten bied je 2SA;
 met 10-14 punten bied je 3SA.
Maar … er is nog een derde mogelijkheid:
Partner
1SA
2

-

Jij
2

Jij hebt alleen een 4-kaart schoppen en je hoopt dat partner ook een 4kaart schoppen heeft. Als partner 2 biedt, heb je geen probleem.
Maar partners 2-bod belooft een 4-kaart harten. Hij kán echter naast zijn
hartenkwartet ook een 4-kaart schoppen hebben, maar dat hoeft niet.
Wat nu?
Dan bied je – net als na partners 2-antwoord:
o 2SA met 8-9 punten;
o 3SA met 10-14 punten.
Stel nu dat de 1SA-openaar naast zijn 4-kaart harten inderdaad ook een
4-kaart schoppen heeft.
Hij ziet jouw SA-bod en weet daardoor dat jij geen interesse hebt in zijn
geboden hartenkleur. Omdat je zónder hoge 4-kaart geen 2 (vraag naar
hoge 4-kaart) had geboden, weet partner door jouw SA-bod dat je een 4kaart schoppen moet hebben (even goed nadenken!).
Op 2SA zal openaar dan 3 bieden met 15 punten; met 17 punten biedt
hij 4. Met 16 punten kan openaar kiezen: of naar beneden afronden, of
naar boven. Met mooie punten (aangrenzende honneurs en een paar
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tienen) rondt hij naar boven af. Indien alles tot nu toe tegenzat, doe je
dat ook. Eens moet het omslagpunt toch komen! 
En als jij na partners 2-bod 3SA biedt, zet partner dat om in 4.
Oefening
Bied de volgende handen uit (west is telkens de gever).
West
 H 10 8 6
AB86
A2
AB4

Oost
A975
2
HB75
9876

Spel 2






A2
9876
HVB2
HV6






43
HVB5
543
A543

Spel 3

A765
VB98
AHB
7 6






HV98
A5
V7654
54

Spel 4











A765
32
543
H765

Spel 1

HVB2
A765
HV2
A2

Mijn biedingen staan op de volgende pagina’s.
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Mijn biedingen

Spel 1

West
 H 10 8 6
AB86
A2
AB4
1SA
2
4!

Oost
A975
2
HB75
9876
2
2SA
pas

Op het moment dat oost 2 biedt, staat voor west al vast dat een
manchecontract moet worden uitgeboden. Hij heeft immers het 1SAmaximum van 17 punten en oost belooft met 2 minstens 8 punten. Ook
staat voor deze westspeler al vast dat het een schoppen- of
hartencontract wordt; oost vraagt niet voor niets met 2 naar wests hoge
4-kaarten. Dat zal oost alleen doen als hij zelf een hoge 4-kaart heeft.
West weet door oosts 2SA-bod dat hij geen 4-kaart harten heeft, dus wél
een 4-kaart schoppen moet hebben (meer hoge kleuren hebben we niet).
Oosts 2SA belooft 8-9 punten. Tegenover een minimale SA-opening zal er
dan niet meer inzitten dan 2SA of 3.
Met zijn 17 punten stond voor west na het 2-bod de manche al vast, dus
biedt hij 4.

Spel 2





West
A2
9876
HVB2
HV6
1SA
2
pas

Oost
43
HVB5
543
A543
2
4

Nu is het oost voor wie een manchecontract al vaststaat. Ook een
minimale SA-opening is voldoende voor het gewenste 25 puntentotaal.
Na partners 2-antwoord op 2 is de troefkleur eveneens bekend, dus
uitbieden die manche!
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Spel 3

West
A765
VB98
AHB
7 6
1SA
2
4

Oost
HV98
A5
V7654
54
2
3SA
pas

Oost laat zich niet misleiden door zijn 5-kaart ruiten; met 2 gaat hij op
zoek naar een schoppenfit.
West moet met twee hoge 4-kaarten eerst zijn laagste kwartet bieden:
2
Omdat oost voldoende kracht heeft voor de manche (10+) mag hij nu niet
2SA bieden. Want zonder 4-kaart schoppen en met het minimum van 15
punten zou west daarop moeten passen: weg manche!
Oost biedt dus 3SA. En omdat west weet dat oost met 2 minstens een
hoge 4-kaart belooft, en dat niet in harten is, biedt hij 4.
Merk op dat 4 heel wat prettiger speelt dan 3SA, vooral als NZ beginnen
met de klaverenkleur …

Spel 4

West
HVB2
A765
HV2
A2

Oost
A765
32
543
H765

1
1
4!
Dit spel illustreert hoe belangrijk het is om je aan de beloofde kracht te
houden. 1 belooft 12-19 punten met minstens een 2-kaart klaveren. Met
6+ punten mag oost niet passen. Ja, en als oost dan 1 biedt, telt west
oosts 6 punten bij zijn 19, en de vier beloofde schoppenkaarten bij die
vier van hem. Conclusie: samen minstens 25 punten en acht
schoppenkaarten. Zonder aarzeling: 4!
Als oost (in plaats van 1) 1 biedt, maakt west de bekende 2SA-sprong
(18-19 punten).
Een westspeler die met deze westhand 1SA-opent, neemt daarmee een
(te) groot risico van een gemist manchecontract. Oost belooft met 2
minstens 8 punten, en moet daarom met zijn zeven punten passen op
1SA …
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Stayman ook na 2SA-opening van 20-22 punten en openaars
2SA-sprong van 18-19 punten
West
Oost
2SA
3 (Stayman: vraagt naar hoge 4-kaart)
 3: geen hoge 4-kaart;
 3: 4-kaart harten (sluit 4-kaart schoppen niet uit);
 3: 4-kaart schoppen (geen 4-kaart harten).
Het spreekt vanzelf dat je na partners 2SA-opening al met 3-4 punten met 3
naar een hoge 4-kaart zoekt. Je kunt dan immers rekenen op 20-22 punten.
Ook na de sprong-2SA:
Openaar
1 in kleur
2SA

partner
1in (hogere) kleur
3 (Stayman, vraagt naar hoge 4-kaart)

staat de manche vrijwel vast, omdat de partner van de openaar met zijn bijbod
al een minimum van 6 punten belooft.
Creatief?
Als openaar begon met 1 in een hoge kleur, weet partner al dat dat minstens
een 5-kaart is. Het is dan overbodig om die kleur na partners 3-vraag te
herhalen. Het kan voor de partner veel prettiger zijn als openaar met een 3kaart in de andere hoge kleur, die kleur biedt!
Bijvoorbeeld:

Openaar
1
2SA
3 

Partner
1
3
3SA/4

Partner heeft met een 5-kaart schoppen namelijk een probleem als openaar na
3 op de automatische piloot zijn hartenkleur herhaalt. 3 kan niet anders zijn
dan een 3-kaartDe reeds bekende 5-kaart harten sluit immers een 4-kaart
in een tweede kleur uit (5-3-3-2-verdeling)! En met een vierkaart in schoppen
biedt openaar direct 4 ipv 2SA.
Net als de Transfers passen we Stayman ook toe na de 2SA-sprong van
openaar.
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Stayman of Transfers na partners 1SA-opening?
Met een hoge 4-kaart kies je voor Stayman, met een hoge 5-kaart of
langer voor Transfers. Geen enkel dilemma!
Maar … wat moet je doen met een 4-kaart harten en een 5-kaart
schoppen, of omgekeerd?
Met 0-7 punten heb je geen probleem, dan haal je de Transfers uit het
vet en laat je openaar jouw 5-kaart bieden. Voor Stayman heb je immers
minstens 8 punten nodig.
Maar met 8 punten en meer kun je wél kiezen. Kies dan voor
Stayman!
o Als west oosts 2-vraag beantwoordt met 2 of 2, heeft oost geen
probleem. De fit in de hoge kleur is gevonden:
 met 8-9 punten biedt oost 3/. Daarmee nodigt hij west uit met
maximumkracht (17 punten) de manche uit te bieden;
 met 10-14 punten hakt oost zelf de knoop door met 4/
o Met 2 ontkent west een hoge 4-kaart. Daarmee valt oosts 4-kaart af als
potentiële troefkleur. Maar oosts 5-kaart maakt nog steeds een kans,
namelijk als west daar een 3-kaart in heeft.
Oost vraagt dat door na wests 2-bod zijn 5-kaart te bieden.
 Met 8-9 punten doet oost dat op 2-hoogte: tegenover een minimale
SA-opening is een manchecontract te hoog gegrepen.
 Met 10-14 punten springt oost in de kleur van zijn 5-kaart.
West bepaalt dan het eindcontract. Want nu is west degene die een
uitstekend beeld heeft van partners hand.
Consequentie is nu wel dat niet de SA-openaar leider wordt, maar
de partner. Daar staat tegenover dat oost kan uitzoeken wat de
beste fit is in beide hoge kleuren. Met een speciale afspraak kan de
SA-openaar de kleur van die 5-kaart het eerst bieden. Maar dat past
beter in een vervolgcursus.
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Maak met de volgende handen vijf biedseries
En wat nu al vaststaat, zijn de eerste drie biedingen:
West
Oost
1SA
2(8+ punten; zoekt 4-kaart hoog)
2(ontkent hoge 4-kaart) ??
??
Jij hoeft ‘alleen maar’ oosts tweede ‘bijbod’ te geven en het ‘eindbod’ van de
openaar.
A

Westhand
A4
A65
HV98
V987

Oosthand
HV98
H9876
32
32

B

Westhand
A4
A65
HV98
V987

Oosthand
H9876
HV98
A2
32

C

Westhand
A43
A5
HV98
A987

Oosthand
HV98
H9876
32
32

D

Westhand
A43
A6
HV98
A987

Oosthand
H9876
HV98
A2
32

E

Westhand
Oosthand
H43
B876
A3
9876
A42
8765
A7654
8
Op de volgende pagina geef ik die van mij.
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Mijn vijf biedseries
A

Westhand
A4
A65
HV98
V987
1SA
2
Pas: drie harten

Oosthand
HV98
H9876
32
32
2
2: 5-kaart harten met 8-9 punten
mee, maar een minimale SA-opening

B

Westhand
Oosthand
A4
H9876
A65
HV98
HV98
A2
V987
32
1SA
2
2
3: 5-kaart schoppen met 10-14 punten
3SA: slechts twee schoppen mee; dus liever SA-contract

C

Westhand
Oosthand
A43
HV98
A5
H9876
HV98
32
A987
32
1SA
2
2
2: 5-kaart harten met 8-9 punten
3SA: twee harten mee, wel kracht, dus 3SA

D

Westhand
Oosthand
A43
H9876
A6
HV98
HV98
A2
A987
32
1SA
2
2
3: 5-kaart schoppen met 10-14 punten
4: drie schoppen mee, dus liever 4 dan 3SA

E

Westhand
Oosthand
H43
B876
A3
9876
A42
8765
A7654
8
1SA
2
2
pas!
Oost liegt: met 2 belooft hij immers 8 punten. Maar hij weet ook dat zijn hand
geen enkele slag meeneemt in een SA-contract. Hij bood 2 met het
voornemen om in zijn volgende beurt te passen! Zelfs 2 is beter dan 1SA.
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Gaat na partners SA-opening de keus alleen tussen Stayman en Transfers?
Neen! Zonder 4+kaart in een hoge kleur kun je langs natuurlijke weg het meest
aantrekkelijke contract bereiken.
Jouw partner noord opent 1SA.
Jouw zuidhanden:
Zuidhand A
H2
32
 H V 10 8 2
V985

Zuidhand B
H76
V8
H876
 10 5 4 3

Zuidhand C
65
98
B96543
987

Zuidhand D
9876
H765
H2
987

Kijk er even ontspannen naar en kies dan jouw biedacties; op de volgende pagina kijk
ik met je mee.
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Jouw partner noord opent 1SA. Jouw zuidhanden:
Zuidhand A
H2
32
 H V 10 8 2
V985

Zuidhand B
H76
V8
H876
 10 5 4 3

Zuidhand C
65
98
B96543
987

Zuidhand D
9876
H765
H2
987

Met zuidhand A
Ik ben kort in de hoge kleuren; dat sluit een /-contract uit. Ik heb 10 punten
mee, dat is voldoende voor de manche. Mijn bod: 3SA! Die leuke ruitenkleur
levert veel meer op in een 3SA-contract dan in een (wellicht te hoog) 5contract. En als ik wél 5 maak, maar de hele concurrentie 3SA+1 noteert, heb
ik met 30 punten minder evengoed een slechte score.
Met zuidhand B
Ook nu wil ik een SA-contract. Maar of dat 3SA kan zijn, hangt af van partners
openingskracht. Met 17 punten wil ik wel. En die uitnodiging leg ik op tafel met:
2SA!
Met zuidhand C
Met deze lage 6-kaart bied je uiteraard geen 3! Want ook met één tophonneur
bij partner zijn zes ruitenslagen in een SA-contract uitgesloten. Met deze hand
haal je het kunstmatige 2-bod uit de kast. Om op partners 3-bod het
bieden af te sluiten met 3 als eindcontract.
Met zuidhand D
Pas! Je hebt twee punten te weinig voor Stayman. Als je toch 2 biedt en
partner noord biedt 2 of 2, heb je geluk. 2/-fit zal waarschijnlijk beter
uitpakken dan 1SA. Uiteraard pas je dan. Maar je loopt met 2 ook een risico.
Wat moet je namelijk bieden als noord geen hoge 4-kaart heeft en 2
antwoordt? Passen loopt uit op een ramp als noord toevallig ook een 2-kaart
ruiten heeft. En als je 2SA biedt, zit je te hoog als partner 15 punten heeft. Met
17 punten bij partner is 2SA waarschijnlijk wél te maken, maar dan maakt
noord er 3SA van, omdat hij door jouw 2 en 2SA-rebid bij jou 8-9 punten
verwacht.
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Compleet biedpakket na partners sterke SA-biedingen
Met de Transferbiedingen uit de vorige les, Stayman in deze les en de
genoemde natuurlijke biedingen, heb je hoogwaardig gereedschap om na een
SA-opening of een 2SA-herbieding met sprong van je partner het meest ideale
contract in elkaar te sleutelen.
Puppet Stayman?
Als de SA-openaar een hoge 5-kaart heeft, kan hij dat niet vertellen met de in
deze les behandelde Staymanconventie.
Met de Puppet Stayman kan dat wél. Die vereist echter meer studie én
concentratie van beide spelers. Zodra één zich vergist kan dat rampzalig
uitpakken.
Daarom nemen we Puppet Stayman niet mee in deze les. Wil je toch graag
weten hoe je Puppet Stayman kunt toepassen na een 1- en 2SA-opening, open
dan de bijlage ‘Puppet Stayman’!
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Onze bijgewerkte systeemkaart
Opening: Kracht/verdeling
Antwoorden
2 in openingskleur*
1: 12-19, 2+kaart
3 in openingskleur*
1: 12-19, 4+kaart
4 in (hoge)openingskleur*
1 in nieuwe kleur
1/1: 12-19, 5+kaart
2 in nieuwe kleur
1SA

1 (na bijbod 1 in kleur) sprong
naar 2SA: 18-19
met SA-verdeling
1SA: 15-17 met SA-verdeling

Kracht/verdeling
6-9 punten
10-11 punten
12-16 punten
6+; minstens 4-kaart
10+; minstens 4-kaart
6-9 punten; geen 4-kaart in
de kleuren die op 1-hoogte
geboden konden worden.
De kleur(en) die niet met
1SA worden gepasseerd
kúnnen lang zijn.
2SA
10-11 punten; opvang
andere kleuren
3SA
12-16 punten; opvang
andere kleuren
Op dit sterke 2SA-rebid is het vervolg gelijk aan het
bieden na een 2SA-opening! De minimumkracht is dan 6
punten (ipv nul).
2: Stayman 8+ punten; vraagt naar hoge 4-kaart
2: 0+ punten met 5+kaart harten
2: 0+ punten met 5+kaart schoppen
Rebid na openaars verplichte 2/-bod:
- pas: 5+kaart met 0-7 punten
- 3/: 6+kaart met 8-9 punten
- 2SA: 5-kaart met 8-9 punten
- 4/: 6+kaart met 10-14 punten
- 3SA: 5-kaart met 10-14 punten

2SA: 20-22 met SA-verdeling

2: 0-5 punten met 6-kaart klaveren of ruiten
Rebid na openaars verplichte 3-bod:
- pas: zwak met 6+ klaveren
- 3: zwak met 6+ ruiten
3: Stayman 4+ punten; vraagt naar hoge 4-kaart

3/: 0+ punten met 5+kaart harten/schoppen
Rebid na openaars verplichte 3/-bod:
-3SA: 5-kaart met 4-8 punten; sluit slem uit
-4/: 6+kaart; 4-8 punten; sluit slem uit
*Verhoging in openingskleur belooft:
- in klaveren minstens 5-kaart mee;
- in ruiten minstens 4-kaart mee;
- in hoge kleur minstens 3-kaart mee.
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