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Redactie:
Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker
Ron Jedema (spelregels)
Siger Seinen (spelregels)
Rob Stravers (spelregels en eindredactie)
Reeds verschenen nummers
Op www.bridgeservice.nl
De Bridge Training is gratis!
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen,
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!
En 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 leuk bridgevraagstuk beantwoordden.
We stappen over naar het destructieve werk: openen met zwakke handen!
West
Oost
♠42
♠B74
♥VB93
♥ H 10 8 6
♦A87
♦HVB
♣VB54
♣AH2
Oost heeft een mooie SA-opening; west zal daarop met 2♣ vragen naar een hoge 4kaart. Oost antwoordt 2♥, waarop west het dichte 4♥-contract zal uitbieden. Alleen
troefaas en twee schoppenslagen worden afgegeven.
Stel nu even dat noord gever is en opent met 2♠! Dan wordt voor OW het uitbieden
van 4♥ opeens een stuk lastiger. In deze Training gaan we effe lekker storen!
Het overzicht van de behandelde onderwerpen van eind november 2013 t/m eind
april staat op de laatste pagina.
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Voor de minder ervaren spelers
Openen met een zwakke hand
We weten nu dat we met een 1-opening in een kleur 12-19 punten beloven, met
1SA 15-17 en dat we vanaf 20 punten openen met 2♣ of 2SA.
Daar voegen we drie zwakke openingen aan toe!
Als we openen met 2♦, 2♥ en 2♠, beloven we 6-10 punten met een GOEDE
6-kaart in de openingskleur. Spreek af dat de 6-kaart minstens vijf
honneurpunten telt.
Met 3♣, 3♦, 3♥ en 3♠ beloven we 6-9 punten met een 7-kaart in de
openingskleur.
En inderdaad, met een 8-kaart en 6-9 punten is het heel aantrekkelijk om te
openen op 4-hoogte in de kleur van die 8-kaart!
En dit alles heeft slechts één doel: het onze tegenstander zo lastig mogelijk maken
om het juiste contract uit te bieden. Destructie in de volledige zin van het woord! 
In deze aflevering zoomen we in op de Zwakke Twee opening.
Kun je met 6-10 punten en een 6-kaart dan altijd 2 in die kleur openen?
Neen! Laat mij daarom een paar richtlijnen geven.
Hand 1
♠HV6543
♥43
♦97
♣ B 10 9

Hand 2
♠43
♥AHV432
♦ B 10 4 3
♣9

Hand 3
♠V98742
♥984
♦AV2
♣6

Hand 4
♠43
♥87
♦H32
♣AB9832

Hand 1
Mooie 2♠-opening!
Hand 2
Te mooi voor een 2♥-opening. Door de geweldige hartenkleur maak je
waarschijnlijk zes hartenslagen. Open 1♥; partner hoeft niet veel mee te
brengen voor een kansrijk manchecontract. Denk aan de regel van 20, die wij
in een eerder stadium hebben behandeld: om op 1-niveau te openen moet
het aantal honneurpunten plus het aantal kaarten in de twee langste kleuren
minstens 20 zijn.
Hand 3
Te zwakke 6-kaart. Bedenk dat partner door jouw beloofde 6-kaart geen
andere kleur gaat zoeken; je zult er waarschijnlijk in moeten spelen, ook als
partner slechts één schoppenkaart heeft. Houd minimaal 5 ptn. aan.
Hand 4
Leuke verdeling voor een Zwakke Twee. Maar helaas, met 2♣ beloven we
minstens 20 punten, dus kun je in deze beurt niets anders doen dan passen;
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niet kwetsbaar is 3♣ vrij aantrekkelijk , hoewel een 3-opening ‘in principe’
een 7-kaart belooft.

Omgaan met partners Zwakke Twee opening
Op zich is de Zwakke Twee-opening niet al te ingewikkeld. Hoe moet partner
daarmee omgaan?
Het omgaan met partners Zwakke Twee-opening is heel anders dan omgaan met
een 1-opening in een kleur. Het grote verschil is dat partner zijn punten niet hoeft
te tellen! Wat dan wél? Het aantal slagen dat hij hoogstwaarschijnlijk meeneemt!
Stel dat je partner opent met 2♠.
Dan kun je met deze hand veilig passen.
♠♥9742
♦A7432
♣HV76
Gelukkig spraken we af dat zijn 6-kaart solide moet zijn, en als hij zich daar niet
aan hield, dan in ieder geval de volgende keer! 
Als partner echter opent met 2♥, dan is dit een hand waarmee we de manche zeker
niet uitsluiten.
Tegenover een Zwakke Twee-opening mogen we de manche uitbieden als we vier
slagen meenemen. In een hartencontract mogen we dat wel verwachten. ♦A, in
ieder geval één van de twee klaverenplaatjes én twee schoppenaftroevers.
Daar is met deze hand geen sprake van:

Ondanks dat deze hand meer puntenkracht heeft.

♠V
♥9
♦A
♣H

32
742
72
V76

Allen kwetsbaar, noord gever
Partner noord
opent 2♥

Jij hebt:

Oost
pas

♠432
♥ 10 9 5 4
♦A8762
♣9

Een prachtige hand om meteen 4♥ uit te bieden!
Je weet namelijk dat OW samen minstens 26 punten hebben, want partner noord
heeft er maximaal 10. Dus zit er voor OW zeer waarschijnlijk een manchecontract
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in. Dan is meteen 4♥ een uitstekende verdedigende actie. Ook als oost in plaats
van een pas- een doubletkaartje op tafel had gelegd. Zodra je kunt vaststellen dat
er voor de tegenstanders iets moois in kan zitten, mag je dus best een beetje
brutaal zijn! Vooral van onervaren spelers wordt dat niet verwacht, waardoor het
verdedigende effect nóg groter is!
Tot zover de theorie. We gaan bieden.
Spel
1

2

3

4

5

6

West
♠HV7632
♥54
♦A98
♣B3
♠32
♥ A B 10 5 4 3
♦43
♣VB2
♠AHB543
♥ V 10 8 7 2
♦♣7 6
♠543
♥H5
♦HV8754
♣98
♠HB8764
♥H72
♦76
♣B5
♠43
♥543
♦AV6543
♣76

Oost Spel
1

♠B5
♥AB32
♦65
♣AH654
♠AH87
♥2
♦HB87
♣ 10 9 8 6
♠86
♥AH63
♦ B 10 9 6
♣V93
♠AV2
♥ V 10 9 8
♦B93
♣AHB
♠53
♥98
♦ H V B 10 4
♣AH32
♠H2
♥AH
♦HB72
♣A9854

2

3

4

5

6
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De biedseries
Spel
1

2

3

4

West
♠HV7632
♥54
♦A98
♣B3

♠32
♥ A B 10 5 4 3
♦43
♣VB2

♠AHB543
♥ V 10 8 7 2
♦♣7 6

♠543
♥H5
♦HV8754
♣98

Oost Spel
1

2♠
4♠

2♥

1♠
2♥
4♥

2♦
pas

3♠
pas

pas

2♦
3♥
Pas

3SA

♠B5
♥AB32
♦65
♣AH654

Neemt drie slagen mee;
vraagt met 3♠ of west
aan de bovenkant zit met
zijn kracht.
♠AH87
♥2
♦HB87
♣ 10 9 8 6
Te zwak om zelf actie te
nemen.
Een heerlijke hand als de
tegenpartij wil spelen...
♠86
♥AH63
♦ B 10 9 6
♣V93

Merk op dat als west met
2♠ had geopend, oost met zijn twee slagen mee
- had moeten passen.
Wests hand is te mooi
voor een 2♠-opening. Ook
door de 5-kaart harten,
waardoor een
hartencontract veel
aantrekkelijker kan zijn.
♠AV2
♥ V 10 9 8
♦B93
♣AHB

2

3

4

Met deze prachtige hand
is 3SA zeer kansrijk.
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Spel
5

6

West
♠HB8764
♥H72
♦76
♣B5

♠43
♥543
♦AV6543
♣76

Oost Spel
5

Pas! 1♦
2♣
1♠
2♠
Pas

2♦
pas

3SA

♠53
♥98
♦ H V B 10 4
♣AH32

Wests schoppenkleur is te
flodderig om 2♠ mee te
openen. Passen is ook een
bieding! Nu komt oost
erin waarna een
verantwoord 2♠-contract
wordt bereikt. Als west 2♠
had geopend had oost
met zijn vier slagen mee
daar 4♠ van kunnen
maken… Met bieden wel
te verstaan!
♠H2
6
♥AH
♦HB72
♣A9854
Zelfs als noord schoppen
zou tussenbieden, kun je
met een goed gevoel 3SA
uitbieden.
En dat heeft vooral te
maken met de afspraak
dat partner west minstens
vijf honneurpunten in zijn
ruitenkleur belooft.
Daardoor weet jij dat oost
minstens ♦AV heeft en je
dus mag rekenen op zes
ruitenslagen. En nu maar
hopen op een
schoppenstart, voor de
overslag!

Een stapje verder
Voor de eenvoud gebruiken we de enkele verhoging in partners 6-kaart als
limietbod: dat vraagt partner de manche uit te bieden met een maximale 2opening. Als je dat niet te ingewikkeld vindt, kun je afspreken om de enkele
verhoging als stopbod te spelen. Om het de tegenstanders nóg lastiger te
maken. Dat mag je doen met een zwakke hand en minstens drie troeven
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mee. Als je dan met maximale openingskracht de manche wilt uitbieden,
begin je met 2SA. Met minimale openingskracht zal de 2♦/♥/♠-openaar 3
bieden in zijn openingskleur. Met maximale openingskracht biedt hij een kleur
waarin hij een aas, heer of vrouw heeft. Met AHVxxx in de openingskleur,
adviseert Anton Maas op partners 2SA te antwoorden met 3SA. Dat kan heel
fijn zijn om te weten .
Het antwoordschema is dan:
2♦/♥/♠
- pas:

sluit de manche uit; ook geen interesse in
een preëmptieve verhoging

- 3 in openingskleur:

sluit de manche uit; preëmptief, minstens
drie troefkaarten mee

- 2SA:

vraagt naar kracht
- 3 in openingskleur: minimaal
- 3 in andere kleur: maximaal,
minstens de vrouw in geboden
kleur
- 3SA: AHVxxx in openingskleur

- 5♦, 4♥/♠, 3SA:

eindbod

Voor de meer ervaren spelers
Spel 1
Noord gever / allen kwetsbaar
West
Noord
Oost
1♦
pas

Zuid
??

Zuidhand
♠ 10 4 3
♥HV
♦AHB54
♣765

Wat bied je met deze zuidhand?
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Spel 1 Bod van zuid
Noord gever / allen kwetsbaar
West
Noord
Oost
1♦
pas

Zuid
2♣

Zuidhand
♠ 10 4 3
♥HV
♦AHB54
♣765

Wat bied je met deze zuidhand?
Een leugentje om bestwil. Je hebt voldoende kracht voor de manche, maar je
hebt geen idee of dat 3SA moet zijn of 5♦. Als het 3SA moet worden, is het in
ieder geval het beste als partner dat speelt, zodat hij in jouw twee zwakke
zwarte kleuren in de achterhand zit.
2♣ is inderdaad een leugen; partner rekent op minstens vier klaveren. De
tegenstanders trouwens ook . Denk aan de oude bridgewijsheid: Liegen doe
je alleen in een lage kleur!
En wat nu als partner plotseling reageert met 4- of 5♣? Dan heeft hij
minstens een 4-kaart klaveren mee . Zonder probleem kun jij in beide
gevallen dan 5♦ bieden!
De spelers die Inverted Minors spelen hebben met deze hand geen probleem.
De enkele verhoging in een lage kleur (1♣ - 2♣, en 1♦ - 2♦) belooft dan
minstens 10 punten zonder maximum en ontkent een hoge 4-kaart. Is dus
rondeforcing.
Spel 2
Leider west

Jouw zuidhand
♠ V B 10 9
♥H765
♦87
♣AB5

Dummy oost
♠432
♥ B 10
♦A32
♣ H V 10 3 2

West speelt – na 1SA – 3SA: 3SA.
Partner noord start met ♦B; de leider laat dummy duiken en wint de slag met
♦V.
De leider begint de tweede slag met ♣9, partner speelt een lage klaveren bij
en dummy moet dat ook doen.
Hoe probeer je 3SA naar de filistos te helpen?
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers.
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Spel 2 Overpeinzing
Partner noord
♠87
♥V82
♦ B 10 9 6 5
♣874
Leider west
♠AH65
♥A943
♦HV4
♣96
Jouw zuidhand
♠ V B 10 9
♥H765
♦87
♣AB5

Dummy oost
♠432
♥ B 10
♦A32
♣ H V 10 3 2

West speelt – na 1SA – 3SA: 3SA.
Partner noord start met ♦B; de leider laat dummy duiken en wint de slag met
♦V.
De leider begint de tweede slag met ♣9, partner speelt een lage klaveren bij
en dummy moet dat ook doen.
Hoe probeer je 3SA naar de filistos te helpen?
In deze overpeinzing geef ik je het hele spel.
Als je nog weinig ervaring hebt, zal je dat niet eens zoveel helpen. Want wáár
moet je nu naar kijken? Naar partners ruitenkleur? Het duurt nog wel even
voordat we die kleur vrij hebben. Wat is nog meer van belang voor het juiste
tegenspelplan?
Waar je vooral naar moet kijken is wat de leider kennelijk van plan is. Hij wil
de klaverenkleur vrijspelen, zodat hij – zelfs met jouw ♣ABx achter dummy´s
klaveren, drie klaverenslagen kan maken.
Aan jou de eer om dat plan te verijdelen. Maar hoe? We zien dat dummy
naast zijn klaverenkleur waarschijnlijk maar met één kaart aan tafel kan
komen, met ♦A. En die oversteek zal de leider graag maken nádat hij de twee
klaverenslagen heeft afgegeven, en dummy´s overige klaveren rijp zijn voor
de pluk…

Bridge Service, Bridge Training 557, 13 maart 2014, rob.stravers@upcmail.nl

9

Spel 2 Tegenspel
Partner noord
♠87
♥V82
♦ B 10 9 6 5
♣874
Leider west
♠AH65
♥A943
♦HV4
♣96
Jouw zuidhand
♠ V B 10 9
♥H765
♦87
♣AB5

Dummy oost
♠432
♥ B 10
♦A32
♣ H V 10 3 2

West speelt – na 1SA – 3SA: 3SA.
Partner noord start met ♦B; de leider laat dummy duiken en wint de slag met
♦V.
De leider begint de tweede slag met ♣9, partner speelt een lage klaveren bij
en dummy moet dat ook doen.
Hoe probeer je 3SA naar de filistos te helpen?
Dat doe je door de eerste klaverenslag te duiken! Je gunt west zijn ♣9. West
zal daarna beslist een lage klaveren naar ♣10 spelen, omdat hij er helemaal
van overtuigd zal zijn dat ♣B bij noord zit. Dummy´s ♣10 neem jij met ♣B,
en nu speel je ruiten terug. Dummy mag die slag winnen, maar van drie
klaverenslagen is nog geen sprake. Dankzij jouw ♣A.
Als je wel meteen ♣B had gelegd op ♣9, en ruiten had teruggespeeld, had de
leider die slag gewonnen met ♦H en ♣6 naar ♣10 gespeeld, en klaveren door,
tot jouw ♣A zijn feestje viert. Dan heeft dummy echter nog ♦A als toegang
naar de vrije klaveren.
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Lezers Mailen
De grens van onbedoeld
West is gever en begint met pas.

Dan zegt west: ‘Oh ik vergis me, ik had willen openen.’
De vraag is mag west de pas terugnemen en alsnog bieden?
Noord had nog geen bod neergelegd.
Maar het was volgens mij geen verpakking. Niet in dezelfde beweging.
Rob:

Zolang je partner niet heeft geboden, kán artikel 25A van kracht zijn. Een
volstrekt onbedoelde bieding mag dan worden gecorrigeerd. Dus zelfs als de
linkertegenstander al een bieding deed, mag de onbedoelde bieding worden
hersteld. En uiteraard mag die linkertegenstander dan eveneens zijn bieding
veranderen.
Rijst natuurlijk de vraag wat precies een onbedoelde bieding is. Dat is een
bieding die de bieder geen moment heeft overwogen, de hand pakte een heel
ander biedkaartje dan dat het hoofd wilde.
Dat betekent dat als een speler zijn kaarten niet goed sorteerde, een telfout
maakte of een bieding over het hoofd zag van een andere speler, hij op dat
moment - door het verkeerde beeld - de gedane bieding op dat moment wel
degelijk bedoelde. Geen enkele kortsluiting dus tussen hoofd en hand. Dan
kan er geen sprake zijn van artikel 25A. De pas is definitief. En de opmerking
van west dat hij had willen bieden is voor partner oost informatie waar oost
absoluut niets mee mag doen! NZ mogen dat wél.
Van belang is waarom west begon met een pas. Wat voor vergissing maakte
hij precies?

Antwoord
West telde zijn punten niet goed waardoor hij paste .
Rob:

In dat geval is er geen pardon. Kijkfouten komen niet in aanmerking voor een
correctie. Op het moment dat west zijn paskaartje pakte, wilde west ook echt
bewust en bedoeld passen. Geen sprake dus van onbedoeld. Na het correct
tellen van zijn punten ontstond een nieuwe gedachte. Dat sluit artikel 25A,
het straffeloos herstel volledig uit!
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Terug in ‘Olland’
Gisterenavond hebben wij met vrienden gebridged die 6 jaar in het
buitenland zijn geweest.
Het zijn goede bridgers. Het alerteren kwam ter sprake en ik kan alleen
iets vinden over de alerteerregels uit 2009. Zij gaan weer op onze
vereniging spelen en willen zich op de hoogte stellen van de huidige
regels.
Weet jij of er een latere aanpassing is geweest ???? Of waar kan ik deze
vinden?
Daarnaast: zij alerteren al erg veel omdat zij het systeem Precisie
hanteren.
Nu kwam het volgende:
Mijn partner opent 1♠, gevolgd door een 1SA-volgbod.
In hun systeem hoeft dat niet met een schoppendekking te zijn.
Dient dit gealerteerd te worden ????
Rob:
De Alerteerregeling van 2009 is nog steeds van kracht. Dat betekent concreet:
• Elke bod dat interesse toont in een andere kleur dan die is geboden, moet
worden gealerteerd (dus ook Stayman en Jacoby).
• Als een bod ook iets zegt over de verdeling van de resterende kaarten
(zoals Muiderberg), is dat eveneens alerteerplichtig.
• De 1♣-opening die minstens een 2-kaart klaveren belooft, omdat 1♥/♠
minstens een 5-kaart in die kleur belooft, moet worden gealerteerd.
• De voorbereidende 1♣ en 1♦ die minstens een 3-kaart belooft, zijn niet
alerteerplichtig.
• Ook de 2♥/♠ opening die alleen lengte belooft in de geboden kleur is niet
alerteerplichtig, ongeacht of die sterk of zwak kan zijn.
Let op de hoofdregel: als je kunt vermoeden dat de tegenstanders een bepaalde
bieding anders interpreteren, moet worden gealerteerd! Het 1SA-volgbod dat
geen dekking belooft in de openingskleur van de tegenstanders is daar een goed
voorbeeld van. Alerteren dus! Trouwens, je kunt je geremigreerde vrienden erop
wijzen, dat ze de Alerteerregeling van de site van de NBB kunnen downloaden.
En tot slot: heel afwijkende afspraken, zoals de Precisie 1♣ moeten voor
aanvang van elke ronde worden verteld (pré-alert). Het is immers mogelijk dat
de tegenstanders hun afspraken daarop willen aanpassen.
Zonder voorafgaande waarschuwing zal het alert van 1♣ gemakkelijk worden
opgevat als de gangbare ‘5-kaart-hoog-1♣’.
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Wel of geen 'reverse' en Zwakke Twee?
spel 20. Z/OW

bieding:

♠7 6 5 3

west noord oost

♥ A H 10 2

zuid
2♣

♦A
♣ H 10 6 4
♠VB

♠ H 10 9 4

♥7

♥VB986

♦VB72

♦86

♣VB9875

♣A2

pas

2♥

pas

3♦

pas

3♠

pas

4♥

pasde 2♣
pas
pasals:
NZ spelen
opening
- zwak ruiten

♠A82

- SF of MF

♥543

- SA 23-24

♦ H 10 9 5 4 3

De 2♣ opening werd door N gealerteerd

♣3

en als zodanig uitgelegd.

4♥ ging behoorlijk down voor een 0% score en de volgende discussie ontstond:
Noord: met die mooie hand wilde ik wel de manche spelen.
Zuid: ik begreep dat je sterk was want je zat reverse te bieden.
Noord: nee dat was geen reverse, na een conventionele twee klaver opening en een herbieding van
ruiten kan dit geen reverse zijn.
Noord: wat vindt jij hiervan Jan.
Jan: ik was het met zuid eens. Noord zat reverse te bieden.
Noord: zou je dat eens uit willen zoeken aub.
Vraag is:

Rob:

zat Noord nu wel of niet reverse te bieden ? Weet jij een ander en beter biedverloop?

Ik kan mij voorstellen dat noord manchekansen ziet als zuid naast zijn
zwakke twee in ruiten een hoge 4-kaart heeft. Maar hoe groot is die kans?
Openen jullie ook met 2♣ als je zwakke hand naast de ruitenkleur een hoge
4-kaart kan hebben? Zo ja, dan kan ik mij voorstellen dat noord wat
probeert. En of je het bieden van eerst de hartenkleur en daarna de schoppen
nu wel of niet reverse wilt noemen, je dwingt daarmee zuid wel tot grote
hoogte. En omdat de harten een 5-kaart zou kunnen zijn en de schoppenkleur
niet, kan zuid niets anders doen dan kiezen voor de eerste (harten)kleur.
Als de zwakke ruitenvariant een hoge 4-kaart ontkent, heeft noord het
gemakkelijk. Die kan dan kiezen voor 2♦. Want door zijn singleton ruiten, is
die kleur zeer waarschijnlijk geen lopertje. En dan moet zuid liefst twee
entrees hebben om vrije ruitens te kunnen maken.
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Mijn visie is dus: met een mogelijke hoge 4-kaart bij zuid, vind ik de poging
van noord ‘verklaarbaar’. Maar dan wel zónder daarna zuid de schuld te
geven van het te hoge hartencontract…
AdvG:
Het begrip ‘reverse’ ken ik eigenlijk niet bij biedingen op dit hoge biedniveau
en na een conventionele 2♣-opening. Dus de eerste vraag van Jan (zat noord
reverse te bieden?) laat ik onbeantwoord.
Dan dus maar over naar de tweede vraag: weet je een ander en beter
biedverloop?
De ‘Zwakke Twee’ is in het nieuws: in de tv-cursus, in Robs Training (zie het
nummer 557 van komende donderdag 13 maart) en in het aardige boekje ‘De
Zwakke Twee’ in de serie Bridge Bond Specials van Anton Maas.
Ik pluk enkele zaken uit Antons boekje:
1. Je opent een zwakke twee met 5-10 punten.
2. Je hebt een goede zeskaart.
3. Je hebt geen vierkaart of sterke driekaart in een (andere) hoge kleur.
Voor argumentatie verwijs ik naar Antons boekje: het vinden van een
hogekleurenfit wordt veel moeilijker na een zwakke twee. Het doet er niet toe
of je die zwakke twee rechtstreeks biedt of via een omweg.
Verder wijs ik erop dat Anton spreekt over een ‘goede zeskaart’ en dat Rob
dit kwantificeert en minstens 5 honneurpunten noemt.
Toegepast op het spel van Jan: Ik zie in de ruitenkleur alleen de H, dus slecht
drie honneurpunten. Wel erg pover. Toegegeven, er is een 10-9 combinatie,
maar ik kan dit geen ‘goede zeskaart’ noemen. Dus geen zwakke twee
opening.
Verder zie ik twee hoge driekaarten, waarvan een met een Aas. Als partner
noord een hoge vijfkaart heeft, komt die kleur dan nog uit de verf, gefocust
als we zijn op die ‘goede zeskaart’, die er is beloofd?
Wat vinden jullie van het volgende biedverloop?

Rob:

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

1♣
1♥
pas

pas
pas
pas

Zuid
pas
1♦
2♦

Daar kan ik mij volledig in vinden! Misschien dat oost ondanks de
kwetsbaarheid op noords 1♣ volgt met 1♥. Dan zal zuid passen, west 2♣
bieden en heeft zuid het laatste woord met eveneens 2♦.
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Tafelregels?
Ik was op bridgevakantie en de groep was 16 paren dus de spellen
moesten gedeeld worden.
Nu kwam ik aan tafel en was OW; noord legde de vier spellen op het
board.
Ik nam de onderste twee spellen weg en legde deze naast mij.
Noord reageerde heel boos en zei dat ik ze moest laten liggen.
De reden dat ik ze alvast apart nam was, omdat we de spellen samen
moesten spelen met een andere tafel. Ze konden dus op elk moment
worden opgehaald. Als dat gebeurt terwijl we al aan het spelen zijn,
moeten we alsnog de twee onderste spellen pakken. Hoe gemakkelijker
en sneller ze de spellen krijgen, des te minder kans er is op
ongeoorloofde informatie. Is daar een regel voor.
Wij zijn nogal klein, en als er vier spellen liggen hindert mij dat.
Rob:

Ik proef iets van een verborgen agenda. Je legt de onderste twee spellen
alvast apart, omdat ze elk moment kunnen worden opgehaald. Daarnaast
proef ik enige irritatie als een stapel van vier spellen midden op tafel ligt.
Ik weet niet wat voor jou het zwaarst weegt, al heb ik wel een sterk
vermoeden . Als de groep kleiner is, waardoor de spellen niet uitgewisseld
moeten worden, blijft voor jou die stapel van vier spellen vervelend. Dus ook
dan wil je stapel slechten .
Laat ik even de verborgen irritatie buiten beschouwing laten. Ik vind het
uitstekend om het uitwisselen van de spellen zo snel mogelijk te laten
geschieden. En dat bereik je niet door de op te halen spellen onderaan de
stapel te laten liggen. Dus sta ik helemaal achter jouw actie.
Dat noord daarop boos reageert is een overtreding tegen artikel 74A. Zelfs als
voor noord de stapel spellen niet hoog genoeg kan zijn, en jou daardoor als
een spelbreker ziet, zal noord op hoffelijke wijze zijn stapelwens moeten
poneren.
Want waar hebben we het over? Heerlijk op vakantie, lekker bridgen en dan
drukte maken over de hoogte van de stapel spellen. Een probleem als dit vind
ik persoonlijk te onbelangrijk om in regels vast te leggen. Ik ga daar ook niet
naar op zoek… 
Uitgaand van hoffelijkheid proberen alle spelers het elkaar zo aangenaam
mogelijk te maken, dan kunnen dit soort vraagstukken niet ontstaan.
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We behandel(d)en van 28 november 2013 t/m eind april 2014:
Nr.
542

Datum
28-11-13

Inhoud
De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog)

543

05-12-13

Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden?
Manchebonus
De antwoorden op de 1-opening in een kleur

544

12-12-13

2e bieding openaar

545

19-12-13

2e bieding openaar, ook met sterke handen

546

26-12-13

Van kijken naar zien
Bieden na de 1♣-opening

547

02-01-14

1-opening in een kleur: even aanstampen!

548

09-01-14

1SA-opening met het vervolg

549

16-01-14

Alle 1-openingen (♣♦♥♠SA) met vervolg (herhaling)

550

23-01-14

Speeltechniek: SA-contracten

551

30-01-14

Speeltechniek: troefcontracten

552

06-02-14

Speeltechniek: uitkomen tegen SA-contracten

553

13-02-14

Speeltechniek: uitkomen tegen troefcontracten

554

20-02-14

Bieden na opening tegenpartij

555

27-02-14

Bieden met tussenbiedende tegenpartij

556

06-03-14

Openen met sterke handen; 20 punten en meer

557

13-03-14

Openen met zwakke handen en een lange kleur

558

20-03-14

Tegenspelen van SA-contracten

559

27-03-14

Tegenspelen van troefcontracten

560

03-04-14

Biedtoets

559

10-04-14

Afspeeltoets

560

17-04-14

Tegenspeeltoets

561

24-04-14

Bridgetafel assertiviteittoets
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