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De Bridge Training is gratis!
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen,
naar: rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers. Maar dan wel
uitsluitend over reeds gepubliceerd werk! Elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel
mogelijk donateurs en lezers die een bridgevraagstuk beantwoordden.

Voor de minder ervaren spelers
Tot en met dit nummer behandeld:
Bridge Training
542 28 november
543 5 december

Onderwerp
De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog).
Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden?
Manchebonus
De antwoorden op de 1-opening in een kleur.

Op de laatste pagina staan de biedingen voor degenen die 4-kaart-hoog
liever blijven spelen. Die kun je daardoor snel vinden.
Voordat we ons werpen op de antwoorden na partners 1-opening in een kleur,
‘staren we even navel’. Waar zijn we nu eigenlijk naar op zoek tijdens het
bieden?
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Waar zoeken we naar tijdens het bieden?
Er zitten 40 honneurpunten in het spel. Dat betekent dat als we samen met
partner 20 punten hebben, we de helft van het aantal slagen moeten kunnen
maken. Van 13 slagen zou dat 6½ zijn. Omdat halve slagen niet bestaan,
ronden we dat naar boven af: naar 7 slagen. Op zich een logische aanname,
want áls we spelen, spelen we het liefst in een kleur waar we een redelijk
aantal kaarten in hebben en dat geeft voordeel.
Het aantal te bieden slagen en de contractsoort!
Puntenkracht en lengte
Hoe meer plaatjes (honneurs) je hebt met partner, des te sterker jullie
handen en des te meer slagen je als paar kunt maken.
Maar… niet alleen de punten van de honneurs zijn van belang. Wat minstens
zo belangrijk is, is de lengte van een kleur…
Kijk even mee naar deze extreme hand:
♠ A V B 10 9 8 7 6 5 4 3 2
♥2
♦♣Je telt dan slechts zeven punten (A = 4, V = 2 en B = 1). In de vorige les
stelden we vast dat je pas met 13 punten mag openen. Moet je dan passen
met deze hand?
Zeker niet! Want hoeveel slagen denk je te maken als schoppen de troefkleur
is? Inderdaad: 12! Je mist maar één schoppenkaart, ♠H. En omdat je verder
alle schoppens hebt, ‘vang’ je ♠H door gewoon ♠A te spelen zodra je aan slag
bent. ♠H zal daar gegarandeerd onder vallen.
Een lange kleur maakt je hand dus (veel) sterker. We komen daar later nog
op terug. Voorlopig richten we ons op normale verdelingen en de punten die
we de honneurs toekennen.
Puntentelling bridge: veel zuiniger dan tennis!
De eerste winnende slag in tennis levert al meteen 15 punten op. Dat staat in
schril contrast met bridge; want na de eerste zes winnende slagen staat de
bridgepuntenteller nog steeds op nul! Pas ná de zesde ‘winner’ wordt aan de
bridgetafel tot uitbetaling overgegaan.
- 20 punten per slag in een klaveren- en ruitencontract;
- 30 punten per slag in een harten- en schoppencontract;
- 40 punten voor de 1e slag in SA-contract; 30 voor elke volgende.
Manchebonus
Hoe lager je biedt, des te kleiner de kans dat je down gaat. Maar… als de
waarde van je geboden contract 100 punten is of meer, krijg je een
aantrekkelijke (manche)bonus van 300 of 500 punten!
Manchecontracten zijn: 3SA (40+30+30); 4♥/♠ (4 x 30) en 5♣/♦ (5x20).
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Samen 25/26 punten
is meestal genoeg voor tien slagen in een troefcontract en negen slagen
in een SA-contract. Een mooie richtlijn dus voor de manchecontracten
van 4♥/♠ en 3SA.
Samen ± 28 punten
is meestal nodig voor het maken van elf slagen in een troefcontract. Dat
maakt het spelen van de manchecontracten 5♣/♦ heel onaantrekkelijk.
Heb je met partner duidelijk minder dan 25 punten, dan blijf je uiteraard zo laag
mogelijk met bieden. Heb je veel méér dan 26 punten, dan mogen er slemvisioenen
ontstaan. Maar die leggen we nog even in de koelkast. 
We gaan antwoorden op partners opening van 1 in een kleur. En we weten dat áls
partner opent met 1♣, 1♦, 1♥ of 1♠, hij in ieder geval minstens 13 punten belooft.
Ook over de lengte in partners openingskleur weten we iets.
1♥/♠:
minstens een 5-kaart
1♦:
minstens een 4-kaart
1♣:
minstens een 2-kaart
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Afspraken 1e bieding op partners 1-opening in een kleur
1
2

3

Zodra je weet dat je samen acht kaarten
hebt in dezelfde hoge kleur, verhoog je
die kleur!
Met voldoende kracht bied je jouw hoge
4-kaart. Een hoge 4-kaart bieden gaat
vóór het steunen van partners lage
openingskleur!
Met twee hoge kleuren bied je de
langste, met twee 4-kaarten de laagste
(1♥) en met twee 5-kaarten de hoogste
(1♠).
Met 6/9 punten, geen steun in partners
openingskleur en geen 4-kaart die je op
1-hoogte kunt bieden, bied je 1SA.

Met 6-9 ptn:
2♥/♠
Met 10-11 ptn: 3♥/♠
Met 12-15 ptn: 4♥/♠
Je biedt jouw hoge kleur
zo laag mogelijk:
1♥/♠ belooft 6-27 punten
2♥ belooft 10-27 punten

Dit 1SA-bod belooft geen
gelijkmatige verdeling. De
1SA-bieder kan een mooie 6kaart hebben in lagere kleur
1SA ontkent dus een 4-kaart in de
dan de openingskleur, maar te
kleuren die je op 1-hoogte had kunnen
weinig punten (minder dan
bieden!
10) om deze op 2-hoogte te
bieden.
4
Met 10-11 punten, zonder zicht op een harten- of schoppenfit en opvang
in de andere drie kleuren bied je 2SA. Met 12-15 punten 3SA!
5
Zonder hoge 4-kaart mag je partners lage openingskleur verhogen. Voor
2♦ mag dat met een 4-kaart; door 2♣ moet je minstens een 5-kaart
klaveren hebben, omdat partner slechts twee klavertjes kán hebben!
Met minder dan 6 punten heb je het gemakkelijk: dan pas je!
Geef per hand de biedingen die je na partners drie verschillende openingsbiedingen
zou doen.
Partner West
Oosthand 1
Oosthand 2
Oosthand 3
opent:
♠AV
♠AV
♠AV
a. 1♥
♥ H 10 7
♥HV2
♥AV6
b. 1♠
♦7654
♦7654
♦ V 10 9 6
c. 1♣
♣5432
♣5432
♣ 10 9 8 3

d. 1♥
e. 1♠
f. 1♦

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

♠H942
♥ 10 9 8 6
♦A642
♣8

♠HVB32
♥V862
♦A3
♣65

♠HV2
♥876
♦ 10 6 2
♣H982

a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.
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De juiste biedingen
Achter mijn biedingen staat het nummer van de regel die daarop van toepassing is.
Partner West
opent:
a. 1♥
b. 1♠
c. 1♣

d. 1♥
e. 1♠
f. 1♦

Een paar toelichtingen.

Oosthand 1
♠AV
♥ H 10 7
♦7654
♣5432

Oosthand 2
♠AV
♥HV2
♦7654
♣5432

Oosthand 3
♠AV
♥AV6
♦ V 10 9 6
♣ 10 9 8 3

a. 2♥ (1)
b. 1SA (3)
c. 1♦ (3 en 5)

a. 3♥ (1)
b. 2SA (4)
c. 2SA (4)

a. 4♥ (1)
b. 3SA (4)
c. 3SA (4)

♠H942
♥ 10 9 8 6
♦A642
♣8

♠HVB32
♥V862
♦A3
♣65

♠HV2
♥876
♦ 10 6 2
♣H982

a. 2♥ (1)
b. 2♠ (1)
c. 1♥ (2)

a. 4♥ (1)
b. 4♠ (1)
c. 1♠ (2)

a. 2♥ (1)
b. 2♠ (1)
c. 1SA (3)

West
1♥

Oost
3♥
Oost heeft minstens een 3-kaart harten mee; de hartenfit is dus
gevonden. En zodra de speelkleur is gevonden, is het zaak elkaars
kracht af te tasten. West belooft met zijn opening minstens 12-13
punten. Met 10-11 punten bij oost is dat te weinig voor een 4♥manche. Met de sprong in harten ‘vraagt’ oost aan west om met
wat meer kracht dan het minimum, zeg 15 punten, de manche uit
te bieden. Met 12 of meer punten had oost zelf meteen 4♥
geboden!

1♠

2SA Oost is kort in schoppen en heeft zelf geen 4-kaart harten. Dat
maakt met opvang in de ongeboden kleuren een SA-contract
aantrekkelijk. Met 12 of meer punten mee, had oost meteen 3SA
uitgeboden. Met 10-11 punten is dat te weinig tegenover een
minimale openingshand van 12-13 punten. 2SA nodigt west uit
om met wat meer 3SA uit te bieden.

1♦

1♥

Oost heeft nog geen idee wat de speelkleur moet worden en biedt
zijn eigen kleur. Dat belooft minstens een 4-kaart harten en
minstens 6 punten. Het bieden van een nieuwe kleur kent geen
bovengrens. Zelfs als oost 13 punten of meer heeft, maar nog niet
weet wat de speelkleur moet zijn, biedt hij zo laag mogelijk. Dat
geeft de meeste biedruimte om goed inzicht te krijgen in elkaars
kleuren.
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Speeltechniek
SA-contract
♠32
♥32
♦AH5432
♣432
♠AH54
♥AH54
♦76
♣AH5
Tegen jouw 3SA start west met ♠V.
Hoe probeer je dit contract binnen
te slepen?

♠432
♥AH32
♦432
♣432

Troefcontract

♠AH5
♥ B 10 9 8 7
♦AH
♣A65
Tegen jouw 4♥-contract komt
west uit met ♠V.
Hoe probeer je dit contract te
maken?

Op het volgende blad geef ik een overpeinzing…
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Overpeinzing

♦ V B 10

SA-contract
♠32
♥32
♦AH5432
♣432
♠AH54
♥AH54
♦76
♣AH5

♦98

Tegen jouw 3SA start west met ♠V.
Hoe probeer je dit contract binnen
te slepen?
Je telt acht vaste slagen: vier maal
AH.
Daar kun je heel veel ruitenslagen
aan toevoegen.
Maar… als je begint met het spelen
van ♦A en ♦H is de derde ruitenslag
voor OW. Alle vrije ruitenkaarten
van dummy noord zijn dan
onbereikbaar.
Je zult daarom zo moeten spelen
dat dummy noord de derde
ruitenslag wint. Dan zijn immers de
ruitens van OW op en kun je
dummy’s hele rits afdraaien.

Troefcontract
♠432
♥AH32
♦432
♣432
♥xxx
♥V
♥xx
♥Vx
♥ V x x (x)
♥ (x)
♠AH5
♥ B 10 9 8 7
♦AH
♣A65
Tegen jouw 4♥-contract komt
west uit met ♠V.
Hoe probeer je dit contract te
maken?
In een troefcontract begin je met
het tellen van de mogelijke
verliesslagen. Dat zijn er vier: Eén
in schoppen, één in harten - als
OW ♥V maken - en twee in
klaveren.
De verliezers in schoppen en
klaveren kunnen we niet
voorkomen. Maar het afgeven van
♥V kunnen we misschien
voorkomen.
We hebben geen idee hoe de
ontbrekende vier hartenkaarten
zijn verdeeld.
Ik geef alleen de verdelingen
waarmee we ♥V kunnen ‘vangen’.
De vraag is nu welke behandeling
van de hartenkleur het meest
kansrijk is…
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Speelplan

♦ V B 10

SA-contract
♠32
♥32
♦AH5432
♣432
♠AH54
♥AH54
♦76
♣AH5

♦98

Tegen jouw 3SA start west met ♠V.
Hoe probeer je dit contract binnen
te slepen?
Een irritant eenvoudige oplossing.
Je neemt de uitkomst met ♠A en
speelt dan ♦6 naar… ♦2! Zelfs als
west ♦V zou leggen. Je geeft die
slag dus gewoon weg! Voor veel
Hollanders een haast onmogelijke
actie door onze aangeboren
zuinigheid…
Zodra je weer aan slag bent speel
je ♦A en ♦H, en de hele
ruitenoptocht. In plaats van één
down maak je nu twee overslagen!

Troefcontract
♠432
♥AH32
♦432
♣432
♥xxx
♥V
♥xx
♥Vx
♥ V x x (x)
♥ (x)
♠AH5
♥ B 10 9 8 7
♦AH
♣A65
Tegen jouw 4♥-contract komt
west uit met ♠V.
Hoe probeer je dit contract te
maken?
Een veel voorkomend dilemma:
tegenstanders die de vrouw
hebben met drie kleintjes.
Beginnen met het spelen van ♥A
kan geen kwaad. Leuk als oost
♥V-sec heeft. Maar als ♥V niet
valt heb je een dilemma: ook ♥H
slaan of in een andere kleur naar
zuid, ♥B voorspelen en - als west
laag bijspeelt - dummy noord ook
laag laten bijspelen, of ♥H.
De gouden regel is: met vier
kaarten bij de tegenspelers Niet
snijden en met vijf of meer
ontbrekende kaarten dummy wél
een kleine harten laten leggen.
Merk op dat je - indien mogelijk altijd moet doen alsof je gaat
snijden! Dus na ♥A, oversteken
naar zuid en ♥B voorspelen. Er
zijn namelijk complete
volksstammen die ook met ♥Vxx
braaf ‘honneur op honneur’
leggen, en die kans neem je graag
mee!
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Voor de meer ervaren spelers
Spel 1
♠32
♥A2
♦A9876
♣H765
♠A4
♥H543
♦H54
♣ A 10 9 8
Tegen jouw 3SA start west met ♠H.
Hoe probeer je jouw 3SA te maken?
Ik geef een overpeinzing.
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Spel 1 Overpeinzing
♠32
♥A2
♦A9876
♣H765
♠A4
♥H543
♦H54
♣ A 10 9 8
Tegen jouw 3SA start west met ♠H.
Hoe probeer je jouw 3SA te maken?
Een gevaarlijk spel. Want als jouw ♠A zijn punt heeft gemaakt gebeurt er iets
heel vervelends in schoppen als OW daarna aan slag komen.
Je hebt zeven vaste slagen; daar moeten twee slagen bij voordat OW aan
slag komen. Dat betekent dat je moet zoeken naar een speelplan dat een
kans geeft op twee extra slagen zónder van slag te hoeven gaan. En
inderdaad, bij een dergelijke kans hoort ook een bepaalde verdeling waar je
dan gewoon vanuit moet gaan…
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Spel 1 Overpeinzing

♣B
♣B432

♠32
♥A2
♦A9876
♣H765
♠A4
♥H543
♦H54
♣ A 10 9 8

♣V432
♣V

Tegen jouw 3SA start west met ♠H.
Hoe probeer je jouw 3SA te maken?
Hoe de ontbrekende ruitens ook zitten, je zult altijd een ruitenslag moeten
afgeven voordat je de extra slagen in ruiten maakt. Dat komt omdat je de
drie subtoppers ♦VB10 mist.
In klaveren mis je maar twee subtoppers: ♣VB. En dat geeft wél kansen op
extra slagen zonder van slag te hoeven. Namelijk als één van de beide
plaatjes sec zit. Je begint, na ♠A, met het voorspelen van ♣10, met het vaste
plan om ♣H ook te leggen als west laag bijspeelt! Waarom niet ♣8 naar ♣H?
Omdat veel tegenspelers automatisch honneur op honneur leggen. En na het
vallen van ♣B snijd je over oost op ♣V.
Succes verzekerd? Zeker niet. Met ♣V-sec bij oost had je moeten beginnen
met ♣A. En met ♣VB-sec moet je gewoon slaan. Dat laatste doe je als in de
eerste klaverenslag ♣V valt… Veel tegenspelers spelen met ♣VB namelijk het
liefst de hoogste bij om de kans extra groot te maken dat de leider het lagere
plaatje verwacht bij diens partner…
Spel 2
West
1♠
2♥

Oost
1SA
??

Oosthand
♠76
♥B987
♦HB9
♣A765

Wat is jouw tweede biedkaartje met deze oosthand?
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Spel 2 Tweede bod
West
Oost
1♠
1SA
2♥
3♥!!

Oosthand
♠76
♥B987
♦HB9
♣A765

Wat is jouw tweede biedkaartje met deze oosthand?
Of je mag passen heeft alles te maken de maximale kracht die partner west
kan hebben. Omdat je mag rekenen op 12-17 is met jouw maximale 1SA-bod
de manche nog zeker niet uitgesloten. Dus is 3♥ de enige juiste (re)actie!

Lezers Mailen
Juiste bieding?
Spel 11
Z/Niemand

4
H52
H964
A V 10 8 4

B862
N
B3
W
O
VB832
Z
95

A H 10 9 3
A987
10 7
B6

V75
V 10 6 4
A5
H732
West

Noord

Pas
1♣*
2♠
… pas
Allen passen

Oost
1♠
pas

Zuid
Pas
doublet
3♥

Wat is eigenlijk een juiste bieding in dit spel?
Ik (noord) ging ervan uit dat mijn partner een 4-kaart harten had en
maximaal 9 punten. Had ze niet beter 2SA geboden?
Antwoord
Na de kennelijke schoppenfit van OW, waarvan we weten dat oost minstens
een 5-kaart heeft (dus geen 4-4-verdeling) vind ik 2SA geen aantrekkelijk
bod. Met 10-11 punten mag je nog wel iets ondernemen. Mijn voorkeur gaat
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dan uit naar een doublet: partner ik zit tegen het maximum. Noord kan zuid
niet te sterk inschatten, omdat zuid begon met een pas…
Het eindcontract wordt dan waarschijnlijk 3♣. 4♣ zit er ook in .

AdvG:

Blijkbaar spelen NZ Vijfkaart Hoog, gezien het alerteren van de opening.
Noord ontkent door zijn pas een vierkaart harten en kan ook maar hoogstens
twee schoppens hebben. Dus is de klaverenopening van noord ‘echt’. Zuid
biedt dus 3♣.
Trouwens: waarom denkt de inzender dat zuid maximaal 9 punten heeft?

Over ethiek?
Over ethiek gesproken
West

Noord

Oost

Zuid
1♣
1SA

pas
1♥
pas
pas
pas
pas
Na de derde pas vraagt oost aan noord: ‘1♣, kan dat een 3 kaart zijn?’
Terwijl op systeemkaart duidelijk staat dat de 1♣-opening een 3 kaart kan
zijn (NZ openen met 5-kaart hoog).
West komt uit met klaveren!
Oost heeft onder andere in handen: ♣ H V B 10 8 en ♠A.
Mijn vraag: Mag Oost aan noord vragen of 1♣ een 3-kaart kan zijn?
Antwoord
In je beginzin proef ik een bepaalde verwachting van mijn antwoord… 
Het antwoord luidt: ‘Neen’! Zeker niet vóórdat west uitkomt!
Vooral met zo’n klaverenkaart in handen moet je extra voorzichtig zijn met
het stellen van een dergelijke vraag. En met een systeemkaart in handen kun
je beter geen enkel risico nemen. Stelt oost die vraag vóórdat west zijn
uitkomstkeus heeft gemaakt, dan is dat op z’n zachtst gezegd ongelukkig.
Mijn advies aan de leider is, na de klaverenuitkomst vast te stellen dat oost
deze vraag voor zijn beurt stelde, en zich het recht voorbehoudt om na afloop
arbitrage te vragen.
Als dummy zijnde mag je niet als eerste de aandacht hierop vestigen, zodra
de leider dat heeft gedaan, mag dummy wel arbitrage vragen.
En de arbiter zal pas ná de 13e slag vaststellen of wests klaverenuitkomst
ook zonder de vraag van oost voor de hand ligt. Zo niet, dan is een
aanpassing van de score niet uitgesloten. Bij twijfel kan de arbiter de hand
van west voorleggen aan ongeveer zes spelers van gelijkwaardige sterkte. Als
Bridge Service, Bridge Training 543, rob.stravers@upcmail.nl

13

minstens vijf spelers de klaverenuitkomst kiezen, kan de arbiter met een
goed gevoel de score handhaven.
Overigens raad ik het af om oosts vraag een (on)ethisch label te geven. Zelfs
met een flink aantal klaveren gaan we op de voorhand uit van een
ongelukkige actie zonder kwade opzet.
AvG:

Iedereen mag op het juiste moment iets vragen. Maar het lijkt verstandig
alleen naar iets te vragen wat je niet weet en niet kunt weten. Iets vragen
wat door een enkele blik op de systeemkaart te zien is, is onzin.

De juiste biedingen met 4-kaart hoog
Partner West
opent:
a. 1♥
b. 1♠
c. 1♣

d. 1♥
e. 1♠
f. 1♦

Oosthand 1
♠AV
♥ H 10 7
♦7654
♣5432

Oosthand 2
♠AV
♥HV2
♦7654
♣5432

Oosthand 3
♠AV
♥AV6
♦ V 10 9 6
♣ 10 9 8 3

a. 1SA
b. 1SA
c. 1♦

a. 2♣
b. 2SA
c. 1♦

a. 2♣
b. 3SA
c. 3SA

♠H942
♥ 10 9 8 6
♦A642
♣8

♠HVB32
♥V862
♦A3
♣65

♠HV2
♥876
♦ 10 6 2
♣H982

a. 2♥
b. 2♠
c. 1♥

a. 4♥
b. 4♠
c. 1♠ *

a. 1SA
b. 1SA
c. 1SA *

* c 1♠:

Eerst de 5-kaart. Als je na partners rebid 2♥ biedt, weet hij dat je
een 5-kaart schoppen moet hebben.

* c 1SA:

Omdat je met 1SA een 4-kaart ontkent in alle kleuren die je op 1hoogte had kunnen bieden, weet partner dat je minstens een 4kaart klaveren moet hebben!

En het moge duidelijk zijn dat je mij weet te vinden als je iets onduidelijk
vindt! Mail dan naar: rob.stravers@upcmail.nl
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