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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: 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.
Doublet of volgbod?
Inmiddels weten we wat de gouden regel is voor het geven van een
informatiedoublet; dat belooft:
- óf gewone openingskracht met minstens een 3-kaart in de ongeboden
kleuren; de doubleerder zal op elke passieve reactie van partner passen;
- óf een sterke hand, minstens 16-17 punten, zónder die 3-kaartgarantie in
de ongeboden kleuren; de doubleerder zal ook na een passieve reactie van
partner in principe iets anders doen dan passen.
Maar hoe consequent moeten we die vuistregel toepassen. Wat doen we met
een 2-kleuren spel met een hoge en een lage kleur? Moeten we dan water bij
de wijn doen? En zo ja, hoeveel? 
Ik legde acht handen voor aan vier grootmeesters: Bep Vriend, Anton Maas,
Berry Westra en Kees Tammens.
Bepaal eerst jouw voorkeur, en kijk dan mee naar de visies van deze vier
zwaargewichten.
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1. Hoe reageer jij op de 1♥-opening van jouw rechtertegenstander met de
volgende zuidhanden?

Zuidhand a
♠32
♥76
♦AHB2
♣ H V 10 4 3
??

Zuidhand b
♠AB76
♥76
♦87
♣AHB43
??

Zuidhand c
♠B76
♥AV
♦HVB2
♣V986
??

Zuidhand d
♠AVB76
♥8
♦765
♣AH65
??
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De keuzes van Bep, Anton, Berry en Kees:

1♥-opening van jouw rechtertegenstander met de

1. Hoe reageer jij op de
volgende zuidhanden?
Zuidhand a
♠32
♥76
♦AHB2
♣ H V 10 4 3

Zuidhand b
♠AB76
♥76
♦87
♣AHB43

Zuidhand c
♠B76
♥AV
♦HVB2
♣V986

Zuidhand d
♠AVB76
♥8
♦765
♣AH65

1a) 2♣

Bep en Anton: Doublet is geen optie met een minimale hand en
slechts xx in schoppen. Enige alternatief is pas, maar dat lijkt ons
te passief, ook kwetsbaar.

1b) 2♣

Berry: Ik zou 2♣ volgen. Wie dat tegen de borst stuit kan
overwegen het Raptor 1SA volgbod te gaan spelen (1SA belooft
exact een vierkaart in de andere major + een vijfkaart in een
minor na 1♥/♠, of een vijfkaart in de andere minor + een
vierkaart in een major na 1♣/♦). Je geeft dan wel het natuurlijke
1SA volgbod op, een prijs die ik niet bereid ben te betalen.
Met de klaveren en ruiten omgedraaid zou ik overigens wel
doubleren, omdat na een 2♣ antwoord een 2♦ herbieding geen
sterk spel belooft (equal level conversion principe).

Doublet

Bep en Anton: Tja, als partner 2♦ biedt zal ik moeten passen.
Geen enkel bod is ideaal. Voor deze hand is 1SA Raptor
uitgevonden. Maar ook Raptor heeft nadelen, want dan moet je na
1♥ doublet zeggen met:
♠Bx
♥AVx
♦HBxx
♣AHxx
Ook niet echt jofel.
Bij een conventie komt iedereen altijd aanzetten met de
voordelen, die zijn er maar de nadelen van die conventie worden
meestal onder het tapijt geveegd.
Kees: doublet en passen op 2♦.

1c) 1SA
Doublet:

1d) 1♠

Rob: 1SA vanwege de dubbele opvang in harten.
Bep en Anton: Eens
Kees: Ik geef voorrang aan een doublet omdat het zo makkelijk
Is de twee hartenstoppers weg te spelen in SA en partner na
doublet makkelijker in een lage kleur de deelscore kan betwisten.
Bep en Anton: Een mooie hand voor 1♠ maar naar onze smaak
net iets te weinig voor doublet en dan schoppen bieden.
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Samenvatting vraag 1
Over de handen 1a en 1d is er geen verschil van inzicht.
Met hand 1b kiest Berry als enige voor 2♣; Bep, Anton en Kees kiezen voor
doublet, omdat zij de kans op het vinden van een schoppenfit zwaarder laten
wegen dan het risico van een 2♦-contract met zes troeven.
Met hand 1c is Kees degene die voor een andere bieding kiest. Bep, Anton en
Berry scharen zich achter 1SA.
Groot voordeel van twee verschillende voorkeuren is, dat als jij een van de
beide biedingen kiest, je altijd een grootmeester achter je hebt staan.

2. Hoe reageer jij op de 1♠-opening van jouw rechteropponent met de
volgende zuidhanden?

Zuidhand a
♠32
♥76
♦AHB2
♣ H V 10 4 3
??

Zuidhand b
♠765
♥AB76
♦8
♣AHB43
??

Zuidhand c
♠76
♥AV
♦HVB2
♣AB986
??

Zuidhand d
♠H654
♥ H V 10 9 3
♦AB2
♣6
??
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De keuzes van Bep, Anton, Berry en Kees:
Zuidhand a
♠32
♥76
♦AHB2
♣ H V 10 4 3

Zuidhand b
♠765
♥AB76
♦8
♣AHB43

Zuidhand c
♠76
♥AV
♦HVB2
♣AB986

Zuidhand d
♠H654
♥ H V 10 9 3
♦AB2
♣6

2a) 2♣

Bep en Anton: Zie ons antwoord bij 1a)

2b) 2♣

Bep en Anton: In vergelijking met 1b): dat de ruitenkleur nu een
singleton is maakt doublet te gortig. Bovendien, zoals Erik
Kirchhof altijd (terecht) zei: ‘Drie kleintjes in een kleur die voor je
is geboden is HEEL lelijk.’

2c) Doublet

Rob: Doublet
Berry: Ik denk dat Kees, Anton en Bep ook nog wel iets te
zeggen zullen hebben over het doublet met deze hand.
Rob: dat klopt!
Bep en Anton: Alleen in de hemel krijg je ideale handen.
Kees: vanaf 17 punten doubleer ik 100%, ook als de
verdeling niet lekker is.

2d) 2♥

Bep en Anton: Goede speelkracht, met een fitje is het zo maar
een goede 4♥.

Samenvatting vraag 2
Overeenstemming over het omgaan met deze vier handen. Met wel duidelijk
een vervelend gevoel bij hand 2c.
De bovenstaande vraagstukken zijn ontstaan door een aangekaart probleem
van AvG: Wat moet je doen na een opening in een hoge kleur van je
rechtertegenstander met een mooie lange lage kleur en daarnaast
een hoge vierkaart. Als je kiest voor een volgbod in die lage kleur,
kan de hoge kleur ‘verzuipen’ als partner in diezelfde hoge kleur
ook een vierkaart heeft.
Wij, gewone bridgers, houden vooral van concrete handvatten. Welke
conclusies kunnen we trekken?
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Vuistregels na een opening in een kleur van je rechtertegenstander
•

•
•

•
•

•

Met 7-15 punten en een éénkleurenspel bied je die kleur. Maar… hoe
zwakker je hand, des te belangrijker het is dat in die kleur het
leeuwendeel van de punten zit! Als je moet tegenspelen moet je kunnen
hopen dat partner met die kleur start!
Met 7-15 punten en een twéékleurenspel waarvan de langste kleur een
hoge kleur, bied je die hoge kleur.
Met 13-15 punten en een tweekleurenspel met een 5-kaart laag en een 4kaart hoog, mág je op 1-hoogte die hoge 4-kaart bieden. Daar moet je
wel keiharde voorwaarden aan stellen: Minstens zeven punten in die
hoge kleur! Met een zwakkere hand pas je of bied je je lage vijfkaart.
Met 15-17, een SA-verdeling en goede opvang in de geboden kleur bied je
1SA met handhaving van de afspraken die je hebt na een ‘volgSA’
Met 12-16 punten geef je alleen een informatiedoublet als je met een goed
gevoel kunt passen op partners reactie, dus minstens een 3-kaart in de
ongeboden kleuren.
o Als je toch meent te moeten smokkelen met een 2-kaart in een
ongeboden kleur, moet die 2-kaart in een lage kleur zijn!
o Is die 2-kaart een hóge kleur, dan geef je géén informatiedoublet
maar bied je je lage 5-kaart.
Met 17 en meer punten mag je altijd een doublet geven. Na partners
passieve antwoord kun je iets anders doen dan passen.

Vuistregel na partners informatiedoublet
• Geef met een zwakke hand (minder dan negen punten) een hoge 4-kaart
en een langere lage kleur, voorrang aan het bieden van de hoge 4-kaart!

Korte oefening ter controle
1.

Zuid
1♥

West
doublet

Noord
pas

Oost
??

Oosthand
♠B754
♥987
♦6
♣ V B 10 5 4

2.

Noord
1♦

Oost
??

Oosthand 1
♠ H B 10 9
♥43
♦A8
♣HVB54

Oosthand 2
♠AB98
♥HB32
♦A72
♣72

Oosthand 3
♠32
♥AVB98
♦AV3
♣HV9

3.

Noord
1♦

Oost
??

Oosthand 1
♠V7654
♥43
♦AHB4
♣A3

Oosthand 2
♠AHV2
♥2
♦876
♣HB754

Oosthand 3
♠H543
♥A3
♦H8
♣ V B 10 6 5
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De antwoorden op de korte oefening
1.

Zuid
1♥

West
doublet

Noord
pas

Oost
1♠!!

Geef voorrang aan de hoge 4-kaart.
2.

Noord
1♦

Oost
??

Oosthand 1
♠ H B 10 9
♥43
♦A8
♣HVB54

Oosthand
♠B754
♥987
♦6
♣ V B 10 5 4

Oosthand 2
♠AB98
♥HB32
♦A72
♣72

Oosthand 3
♠32
♥AVB98
♦AV3
♣HV9

1: 2♣; geen doublet omdat je 2♥ niet kunt verdragen. De vierkaart schoppen
is beslist te zwak om hiermee te volgen.
2: Doublet; een 2-kaart in de ongeboden lage kleur mag wél; je past op
partners 1♥/1♠/2♣-bod.
3: Doublet; vanwege je kracht. In je tweede beurt bied je je hartenkleur.
3.

Noord
1♦

Oost
??

Oosthand 1
♠V7654
♥43
♦AHB4
♣A3

Oosthand 2
♠AHV2
♥2
♦876
♣HB754

Oosthand 3
♠H543
♥A3
♦H8
♣ V B 10 6 5

1: 1♠; een hoge 5-kaart kun je meteen bieden.
2: 1♠; Toegegeven, partner zal rekenen op een 5-kaart. Nadeel van 2♣ is dat
partner zijn eventuele 4-kaart schoppen niet zal bieden, waardoor je
een veel aangenamer (schoppen)contract kunt missen. En doublet is
onbespreekbaar, omdat je na partners hartenbod moet passen, met je
singleton. Als je dan corrigeert naar klaveren of schoppen zal partner
veel meer kracht bij jou verwachten.
3: 2♣; de schoppenkleur is te zwak voor het 1♠-volgbod op een 4-kaart;
doublet valt af door de 2-kaart harten, dus bied je je lage 5-kaart.
Eén ding staat vast; dit onderwerp geeft mooie gesprekstof. Hoe kun je mooier en
zinvoller dit nieuwe jaar openen?
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Inkoppers
Spel 1
Westhand
♠B32
♥42
♦HVB32
♣AV4

West
1♦
??

Noord
1♥

Oost
1♠

Zuid
2♥

Welk biedkaartje pak met deze westhand in je tweede biedbeurt?
Spel 2
Leider oost speelt een SA-contract.
Dummy west
♠HV9
♥HB
♦♣-

Leider oost

Jouw zuidhand
♠ A B 10
♥AV
♦♣-

Jij bent aan slag. Hoeveel slagen ga je winnen?
Spel 3

♠432
♥B32
♦V432
♣432
♠AH
♥AH54
♦AH5
♣AV65

Tegen jouw 3SA-contract opent west de aanval met ♠V. Hoe ga je daarmee
om?
Spel 4
Stelling 1: ‘1♠ geredoubleerd gemaakt’ levert minder op dan ‘4♠+3’.
Stelling 2: Als 2♥ na partners 1SA-opening lengte schoppen belooft, moet
het 2♥-bod wel worden gealerteerd en de 2♠-reactie niet.
a.
b.
c.
d.

Alleen stelling 1
Alleen stelling 2
Beide stellingen
Beide stellingen

is correct.
is correct.
zijn correct.
zijn fout.
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De inkop-antwoorden
Spel 1
Westhand
♠B32
♥42
♦HVB32
♣AV4

West
1♦
??

Noord
1♥

Oost
1♠

Zuid
2♥

Welk biedkaartje pak met deze westhand in je tweede biedbeurt?
2♠! Gebruikelijk is om na het tussenbod van 1♥ met een 4-kaart schoppen
doublet neer te leggen, en met minstens een 5-kaart 1♠. Met die afspraak
kun je dus zonder enige twijfel 2♠ bieden; partner oost belooft minstens een
5-kaart.
Zonder die afspraak (en waarom zou je die niet maken?) is het lastiger,
maar… ook als je een 4-kaart schoppen niet kunt uitsluiten kies je voor de
aanval : 2♠. Een 4-3-fit kan ook goed uitpakken; en misschien help je NZ
naar een te hoog 3♥-contract.
Spel 2
Leider oost speelt een SA-contract.
Dummy west
♠HV9
♥HB
♦♣-

Leider oost

Jouw zuidhand
♠ A B 10
♥AV
♦♣Jij bent aan slag. Hoeveel slagen ga je winnen?
Het juiste aantal: drie slagen!
Wie begint met hartenspelen, levert een hartenslag in. Als jij start met harten
zal dummy west altijd ♥H maken. En dummy maakt geen enkele hartenslag
als de hartendans door dummy wordt begonnen.
Voor jou als tegenspeler is het dus van groot belang dat de derde
schoppenslag door dummy wordt gewonnen. Dan móét hij immers wel harten
spelen.
• Stel dat je begint met ♠A en schoppen naspeelt. Dan zal west ♠H en ♠V
maken én met harten moeten beginnen. Dus twee hartenslagen voor jou
én ♠A.
• Je kunt ook beginnen met ♠B. Als west die duikt, maak je daarna ♠A en
speel je ♠10 na. Je maakt dan twee schoppen- en twee hartenslagen.
• En als west ♠B wint met ♠H en ♠9 terugspeelt? Dan win jij die slag met
♠A en breng je west weer aan slag met ♠10. Ook dan maak je vier slagen.
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•

Maar… als west het goed doet, jouw ♠B wint met ♠H en ♠V terugspeelt,
dan maak je slechts drie slagen omdat jij dan met harten moet beginnen!

Spel 3

♠432
♥B32
♦V432
♣432
♠AH
♥AH54
♦AH5
♣AV65

Tegen jouw 3SA-contract opent west de aanval met ♠V. Hoe ga je daarmee
om?
Je telt acht vaste slagen: ♠AH, ♥AH, ♦AHV en ♣A.
Er zijn verschillende kansen op een negende slag:
• ♥V bij west; door vanuit zuid een lage harten te spelen naar ♥B zul je met
♥V bij west altijd ♥B maken.
• De hartens 3-3; dan maak je altijd zuids laatste hartenkaart, waar ♥V ook
zit.
• De ontbrekende ruitens 3-3.
• ♣H bij oost; door vanuit dummy klaveren te spelen naar ♣V.
Het liefst combineren we de kansen. Omdat met de uitkomst onze eerste
schoppencontrole verdwijnt, mogen we nog maar één keer van slag zonder
desastreuze gevolgen. Sla na de eerste slag ♥A (hoopt op ♥V-sec); dan ♥4
naar ♥B (hoopt op ♥V bij west); zodra je weer aan slag bent: ♥H (hoopt op
de ontbrekende hartens 3-3); dan ♦A, ♦H, ♦V (hoopt op de ruitens 3-3). Let
tijdens het spelen van de hartens of door degene die niet bekent niet al een
ruitentje wordt opgeruimd! En als je dan nog steeds niet je negende slag
hebt… de snit op ♣H…
Spel 4
Stelling 1: ‘1♠ geredoubleerd gemaakt’ levert minder op dan ‘4♠+3’.
Stelling 2: Als 2♥ na partners 1SA-opening lengte schoppen belooft, moet
Het 2♥-bod wel worden gealerteerd en de 2♠-reactie niet.
a.
b.
c.
d.

Alleen stelling 1
Alleen stelling 2
Beide stellingen
Beide stellingen

is correct.
is correct.
zijn correct.
zijn fout.

De beide stellingen zijn fout! 1♠ geredoubleerd gemaakt is goed voor 520
(niet kwetsbaar) en kwetsbaar voor 720. 4♠+3 komt tot respectievelijk 510
en 710.
Na 2♥ zegt de 2♠-reactie niets over de schoppenlengte; dat kan een 2-kaart
zijn. Dus ook 2♠ is alerteerplichtig.
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Lezers Mailen

Wie heeft gelijk?
Met mijn partner speel ik 5-kaart hoog.

Ik opende een spel met 1♣.
Partner had een spel met een vierkaart ruiten en een vierkaart schoppen. Hij
bood 1♠ omdat hij vond dat op 1 niveau je schoppen niet mag ontkennen.
Verder argumenteerde hij dat ik met mijn bod van 1♣ naar de hoge kleuren
vraag. Ik vind dat hij zijn laagste 4-kaart moet bieden. Wie heeft gelijk?
Rob:

Schrik niet, want ik kan jou, én jouw partner, geen gelijk geven! Dat is
namelijk alleen mogelijk nadat jullie samen hebben afgestemd hoe je na de
1♣-opening verder biedt. Het enige wat ik kan antwoorden is: ga met elkaar
in gesprek.
Gebruikelijk is om met meer 4-kaarten te beginnen met de laagste. En
als jullie na 1♣ liever voorrang geven aan een hoge 4-kaart, is dat ook
mogelijk. Een bekende afspraak is Walsh, die sluit met 1♥/♠ na 1♣ zelfs een
langere ruitenkleur niet uit.
Stel dat jullie het samen niet eens kunnen worden over wat de beste
afspraak is, dan adviseer ik een proef. De eerste periode, van bijvoorbeeld
twee maanden, beginnen jullie met de laagste 4-kaart, dan geven jullie twee
maanden voorrang aan de hoge 4-kaart (denk er wel aan dat je dan moet
alerteren), en daarna evalueren jullie de beide keuzes. Dat betekent dat jullie
elk spel waarin beide keuzes mogelijk zijn, noteren; het biedverloop en het
resultaat.
Dan moet over vier maanden duidelijk zijn aan welke afspraak jullie
samen het meeste plezier beleven.

Verschillende regels per lijn?
West
Oost
1♦
2♦ (INVERTED MINORS)
De vraag of dit al of niet gealerteerd moet worden hangt af van het
niveau van de tegenspelers. OK.
Op onze club hadden we met 4 arbiters geen eenduidige mening over
deze alerteerplicht omdat we over de kwaliteit van betrokkenen
verschillend oordeelden.
Het probleem is dat het zwak of sterk zijn van tegenspelers, niet objectief
is vast te stellen.
Je zou per club per lijn iets kunnen bepalen, maar niet elke club is even
sterk.
Wat vind je van een scheiding van een lijngemiddelde van 2e klasse? Of
vind je dat het lijngemiddelde op 1e klasse-niveau zou moeten liggen?
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Rob:

Altijd lastig om te werken met grenzen. Vooral in deze belastingmaand
kan dat pijnlijk duidelijk worden .
De eerste verantwoordelijkheid van de juiste inschatting ligt bij de
partner van de 2R-bieder! Als die kan vermoeden dat de tegenstanders
een andere kracht verwachten, geldt de Hoofdregel.
Mijn advies is om het alerteren alleen achterwege te laten als je (zeker)
weet dat je tegenstanders ook Inverted Minors spelen. Weet je dat niet
(zeker), dan alerteren.
Hopelijk kun je hier iets mee.

Wel of niet eerst de hoge 4-kaart?
Wij spelen voorbereidend klaveren.
Partners hand
♠HV65
♥43
♦ A 10 2
♣AB54

Mijn hand
♠4
♥HV76
♦B7
♣ H 10 7 6 3 2

1♣
2♠
pas

2♣
3♣

Ik heb mijn lange kaart eerst genoemd, samen 8 klaver, dus niet eerst de
harten. Was dit goed of fout?
Mijn maat had achteraf vier klaverenkaarten mee. Ze bood uiteraard haar 4
kaart schoppen. Ik ging naar 3♣.
Maat stopt, we maken er 5. Jammer…
Rob:

Je gaf alleen de verdeling en de punten; niet hoe de honneurpunten waren
verdeeld. Ik heb de handen de door jou aangegeven waarden gegeven. Zeer
waarschijnlijk was de echte honneurverdeling anders.
Samen tellen jullie 23 punten. Dat is geen kracht om 5♣ uit te bieden.
Door de lange klaverenkaart wordt 3SA wél vrij kansrijk, mits je ook in
werkelijkheid opvang hebt in alle kleuren.
Mijn voorkeur gaat uit naar 1♥ als eerste reactie op partners 1♣-opening. Je
geeft daarmee partner alle ruimte om zijn hand nader te omschrijven.
Op zijn 1♠-rebid kun je dan 2♣ bieden… Maar voor 2SA valt ook wat te
zeggen.
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Wel of geen gebruik?
West
Noord
pas
pas
pas

2♥
3♠
pas

Oost
1SA
pas
pas
pas

Zuid
Doublet (belooft SA-kracht)
3♥
4♠

Noord bedoelde met 2♥ Jacoby; werd niet gealerteerd.
Door het niet alerteren weet noord dat zijn bod niet werd begrepen en bood
3♠.
Mijn vraag. Mag Noord gebruik maken van het feit dat Zuid hem niet
begrepen heeft?
Rob:

Als doublet ook een SA-verdeling belooft, zie ik geen overtreding.
Inderdaad is het niet alerteren van het 2♥-bod voor noord OI.
Maar… ook zonder de OI van het niet alerteren zal noord uit het 3♥-bod van
zuid begrijpen dat oost geen Jacoby verwacht. Zodra OI met correct bieden
wordt meegedeeld, vervalt de OI-status van die informatie. Noord mag
proberen te corrigeren. Dankzij oost 1SA-opening is het risico klein dat zuid
door noords ‘controlebod in schoppen’ naar slem zal gaan.
Het is wel van belang dat noord op geen andere wijze dan met zijn 3♠-rebid
de trein op de juiste rails te krijgen… 
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