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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 688, 15 december 2016 
 
Redactie: 

Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck 
Rob Stravers (eindredactie) 
 

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl  
               

De Bridge Training is gratis!  
Alleen als je toch 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. 

 

Vijfkaart voor beginners 
 
De kenners viel het waarschijnlijk al op: voor het eerst 
kwamen in de succesvolle reeks Bridge Bond Specials in 
plaats van vier boekjes slechts drie boekjes uit. Dat is in 
november ‘rechtgezet’ met het boekje: 
  
  Vijfkaart voor beginners 
 
Peter IJsselmuiden is de auteur. Voor mij is Peter een 
onbekende, maar dat heeft alles met mij te maken: 
volgens de uitgever speelt Peter namelijk al vele jaren 
op het hoogste niveau in de Meesterklasse en schrijft hij 
veel over bridge. 
 
Vijfkaart voor beginners is tweemaal zo dik als zijn 
vijftien voorgangers, 96 pagina’s. De prijs bedraagt 
€ 12,95.  

Bestellen: Internet: www.bridgeshop.nl  / (030) 275 9977 / info@bridgeshop.nl   
 
Voor wie is Vijfkaart voor beginners geschreven? En wat mag je verwachten? 
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Vijfkaart voor beginners  

is in ieder geval NIET geschreven voor beginnende bridgers! 
 

Op de achterzijde van het boek staat onder andere: 
 
Vijfkaart Hoog voor beginners. 128 biedhanden is bij 
uitstek het oefenboek om met uw partner het bieden te 
oefenen. Dit boek bestaat uit 16 oefeningen van 8 
biedhanden waarin alle aspecten van het biedsysteem 
Standaard Hoog voor beginners aan bod komen. 
De auteur voorziet iedere biedoefening van uitgebreid 
commentaar en geeft de geboden eindcontracten een 
waardering mee. Na het oefenen van deze biedhanden zit 
u vol zelfvertrouwen aan de bridgetafel. 
 
Met Vijfkaart voor beginners kunnen bridgers die ‘Standaard Hoog’ spelen 
dus oefenen. Daarmee lijkt Vijfkaart voor beginners alleen nuttig te zijn voor 
bridgers die kiezen voor dat systeem. Maar niets is minder waar. Zonder enig 
probleem kun je met jouw bridgepartner de 128 handen uitbieden. De 
puntenwaardering per eindcontract geeft dan een uitstekend beeld van jullie 
biedafspraken en -inzicht.  
 
Om te oefenen hoef je niet bij elkaar te zitten; je kunt dat ook telefonisch doen 
of met internet (skype). De een neemt de westhanden voor zich en de ander 
de oosthanden. 
 
Overigens gaat het niet alleen om 5-kaart-hoog handen: ook SA-openingen, 
sterke 2♣-openingen, de zwakke twee en preëmptieve 3-openingen komen 
voor.  
 
Op twee pagina’s legt Peter het biedsysteem Standaard Hoog uit. 

De afspraken zijn eenvoudig, maar de uitleg van het biedsysteem is vrij 
summier. Dat maakt de noodzaak van enige kennis en ervaring 
noodzakelijk, waardoor je ‘beginners’ in de titel beter kunt lezen als 
‘bridgers met enige ervaring’. In de uitleg van de biedseries gaat Peter 
wel wat dieper in op bepaalde biedonderdelen. 
 

Op twee andere pagina’s geeft Peter de Systeemkaart van Standaard Hoog. 
Speerpunt is 5-kaart hoog, met 1♣ vanaf een 2-kaart, 2♣ als sterkste 
opening en de zwakke twee voor ♦, ♥ en ♠. 
 

Samenvattend:  
Vijfkaart voor beginners is een uitstekend hulpmiddel om jouw 
biedkennis en -inzicht te toetsen. Ongeacht of je Standaard Hoog, 
Vijfkaart Hoog, of Vierkaart Hoog speelt. 
Sla je regelmatig de plank mis, dan zou je kunnen overwegen over te 
stappen op Standaard Hoog (mits je partner daarin meegaat ). 
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Een paar spellen waarmee je je kaartinzicht kunt toetsen… 
 
Spel 1 A    Spel 1 B 
 ♠ V 2    ♠ 10 9 2 

♥ B 3 2   ♥ 3 2 
♦ B 9 3 2   ♦ 5 4 3 2 
♣ 9 8 7 6   ♣ 7 6 5 

      
♠ H B    ♠ A V B 3 
♥ 10 9 8 7   ♥ B 4 
♦ A V 10 8   ♦ A H V 
♣ A H 5   ♣ 10 4 3 2 

 
 Zuid opende 1SA, waarna drie passen volgden. 

Hoe probeer je deze twee contracten te maken als west uitkomt met ♠5? 
 
 

Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  3♠  pas  ??  ♠ 8 

♥ A H 2 
♦ V B 9 7 6 
♣ A H 4 2 

 
Welk biedkaartje trek je uit je box na partners preëmptieve openingsbod 
van 3♠? 
 

 
Spel 3 
 Oost opent 3SA, gevolgd door drie paskaartjes. 
 

Jij zit zuid en mag dus uitkomen. 
 
Met welke kaart kom je uit als oost met zijn 3SA: 
a. een sterke hand belooft met een SA-verdeling? 
b. een zwakke hand belooft met minstens AHVxxxx in een onbekende 

kleur? 
 

Jouw zuidhand: 
♠ A 4 
♥ V B 10 9 2 
♦ 10 3 2 
♣ 10 9 8 
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Spel 1 A    Spel 1 B 
 ♠ V 2    ♠ 10 9 2 

♥ B 3 2   ♥ 3 2 
♦ B 9 3 2   ♦ 5 4 3 2 
♣ 9 8 7 6   ♣ 7 6 5 

      
♠ H B    ♠ A V B 3 
♥ 10 9 8 7   ♥ B 4 
♦ A V 10 8   ♦ A H V 
♣ A H 5   ♣ 10 4 3 2 

 
 Zuid opende 1SA, waarna drie passen volgden. 

Hoe probeer je deze twee contracten te maken als west uitkomt met ♠5? 
 
In beide spellen heb je een groot probleem: aan slag komen in noord 
voor een noodzakelijke snit op de heer. In spel A de snit op ♦H en in spel 
B op ♠H. 
 
Spel A heeft slechts één kans: ♠V. Die moet je dan wel meteen leggen! 
Vanwege de lage uitkomst van west is de kans het grootst dat daar ♠A 
logeert. En áls ♠V houdt, speel je ♦B, voor de snit op ♦H. Speel in de 
hand niet automatisch je laagste ruitenkaart bij als oost laag bijspeelt. 
Want dan kun je nog maar één keer snijden. Met ♦Hxxx bij oost zul je 
immers drie keer moeten snijden om in ruiten geen slag te verliezen! 
 
Spel B gaat goed… als je dummy een hoge schoppen laat leggen! Ben je 
te zuinig, en laat je dummy ♠2 bijspelen, dan is dat meteen je enige snit 
op schoppen … 
 
Beide 1SA-contracten haal je als je vier slagen maakt in respectievelijk 
de ruiten- en schoppenkleur. 
 
 

Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  3♠  pas  ??  ♠ 8 

♥ A H 2 
♦ V B 9 7 6 
♣ A H 4 2 

 
Welk biedkaartje trek je uit je box na partners preëmptieve openingsbod 
van 3♠? 
 
Slechts één bod is goed: 4♠! 
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Noordhand  Zuidhand 
♠ H V B 7 6 5 3  ♠ 8 
♥ 7 6    ♥ A H 2 
♦ 8 5    ♦ V B 9 7 6 
♣ B 8    ♣ A H 4 2 

 
3SA oogt misschien (te) verleidelijk: noord heeft immers 
schoppenopvang en jij de andere kleuren. Probleem is echter dat je 
hoogstwaarschijnlijk maar één schoppenslag zult maken. Dan moet jouw 
hand de overige acht slagen maken. Merk op dat je in een 4♠-contract 
hoogstwaarschijnlijk alleen ♠A en twee ruitenslagen afgeeft.  
 

 
Spel 3 
 Oost opent 3SA, gevolgd door drie paskaartjes. 
 

Jij zit zuid en mag dus uitkomen. 
 
Met welke kaart kom je uit als oost met zijn 3SA: 
a. een sterke hand belooft met een SA-verdeling? 
b. een zwakke hand belooft met minstens AHVxxxx in een onbekende 
    kleur? Jouw zuidhand: 

♠ A 4 
♥ V B 10 9 2 
♦ 10 3 2 
♣ 10 9 8 

 
Tegen de sterke hand met de SA-verdeling (a) kom je uit met ♥V. Je 
hoopt dat jouw hartenkaarten goed zijn voor een aantal slagen als je via 
♠A weer aan slag komt. 
Maar tegen de zwakke hand (b de Gambling/Gok 3SA) is de hartenstart 
te riskant! 
 
Stel dat dummy west dan op tafel legt: ♠ 7 6 5 

♥ A 6 
♦ A 9 8 7 6 5 4 
♣ 7 

Dan heeft oost zijn contract al binnen! ♥A, ♦A en zeven klaverenslagen! 
 
Dummy kan óók op tafel leggen:  ♠ H 5 

♥ A H 7 6 5 4  
♦ V 7 6 
♣ 7 2 

  
Ook dan is het voor leider oost kat in het bakkie. ♥AH en de zeven 
klaverenslagen. 
Daarom kies je na zo’n ‘Gambling-SA-opening’ voor de uitkomst met een 
‘kijkaas’: ♠A. Aan de hand van dummy’s handel probeer je met je 
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partner minstens nog vier slagen te winnen voordat de leider aan slag 
komt. 
Tegen de éérste dummy kies je na ♠A voor schoppen doorspelen. 
Tegen de twééde dummy start je de tweede slag met ♦10! Die kleur kan 
leider oost immers niet hebben, omdat hij ♦V mist! 

 

Lezers Mailen 
 
Biedvraagje 

West / NZ kwetsbaar 
Noordhand  Zuidhand 

  ♠ H V 6 5 4 3  ♠ 9 8 
  ♥ A V 2   ♥ 10 9 4 3 
  ♦ A V 8 6   ♦ H 7 3 2 
  ♣ -    ♣ A 10 5 
 
West  Noord Oost  Zuid 
pas  1♠  pas  1SA 
pas  2♦  pas  pas 
pas 
 
Bovenstaand spel ging helemaal fout. 
Je ziet hoe onze bieding is gegaan. 
Partner verweet mij (in goede sfeer!) dat ik paste. 
Ik ben van mening dat ze geen 2♦ had moeten bieden, maar haar 6-kaart 
schoppen herhalen. Ze is het er niet mee eens! 
Zij heeft haar docente (blijkbaar iemand die op divisieniveau heeft gespeeld) 
gemaild, met de vraag hoe de bieding had moeten zijn. 
Docente vond het een moeilijk probleem, vindt dat er niet fout is geboden, 
maar had liever 2♠ i.p.v. 2♦ gezien. 
1♠ - 1SA 
3♦   was ook geen goede optie geweest, aldus docente. Omdat zij het zelf ook 
moeilijk vindt, doet ze ook navraag bij "sterke" spelers van haar club 
(mijnstreek?) Wat is jouw visie? 
 
Ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie. 
 
Rob: 

Omdat ik buitenshuis was, vroeg ik alvast naar de voorkeur van Bep 
Vriend en Anton Maas. 
 

Bep & Anton: 
Inderdaad een erg lastige hand. 
2♠ bieden we niet. 2♠ limiteert de hand en daar ben je duidelijk te sterk 
voor. 
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Met ruiten de tweede kleur bieden ziet er natuurlijk uit. De keuze is dan 
om met 3♦ (mancheforcing) iets te overbieden of met 2♦ een heel zware 
2♦ te bieden. Beide biedingen kunnen, maar zijn niet ideaal. 
Een alternatief is om 3♠ inviterend te bieden. Dat geeft de kracht van de 
hand beter aan. Nadeel hiervan is dat je je op de zeskant schoppen 
fixeert en je niet meer in ruiten komt als dat de beste speelsoort is. Toch 
lijkt ons dat, zeker in paren, de beste optie. Zuid kan er dan, met een 
doubleton mee, de vierde schoppen aan plakken. 
 

Rob: 
Altijd lastig om met de kennis van nu het ideale bod te bepalen met de 
kennis van toen. Mijn eerste gevoel was 3♦: strijdend ten ondergaan 
voelt beter dan slapend de manche missen. Het argument van Bep en 
Anton geeft echter een beter/veiliger gevoel - zeker in paren.  

 
Mag tweemaal hetzelfde bod? 

W N O Z 
3♦ dbl pas 1♥ 
3♦ 4♥ pas pas 
5♦ pas  pas  pas 
 
West zegt: ‘Ik accepteer het bod van zuid’, en legt wederom 3♦ 
 
Vragen: 
1 Mag west wederom 3♦ leggen? 
2 Mag noord alsnog meebieden?  
 
Rob: 

Als sprake is van een onvoldoende bod*, mag de linkertegenstander dat 
bod accepteren. Dat bod wordt automatisch geaccepteerd als die 
tegenstander een bieding doet. 
Na acceptatie gaat het bieden zónder enige consequentie voor wie dan 
ook verder vanaf dat onvoldoende 1♥-bod. West had dus in plaats van 
3♦ ook 1♠ mogen bieden, of 2♦. 
 
*Onvoldoende bod? Ondanks dat 1♥ duidelijk lager is dan 3♦, hoeft er 
geen sprake te zijn van een onvoldoende bod! Als de arbiter namelijk 
oordeelt dat zuid geen moment 1♥ had willen bieden, is sprake van 
artikel 25A. In dat geval heeft west geen enkele inspraak en mag zuid 
zijn 1♥ vervangen dvoor de reglementaire bieding die hij op dat moment 
had willen doen. Voor alle duidelijkheid: als zuid 1♥ wilde bieden omdat 
hij het 3♦-bod niet (goed) zag, valt artikel 25A onherroepelijk af. 
Met andere woorden: west kan 1♥ pas accepteren nadat de arbiter heeft 
geoordeeld dat artikel 27 (onvoldoende bod) van toepassing is. 
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Na tussenbod tegenpartij alleen 5-kaart bieden? 
Mag ik je wat vragen?  
Wij leren van onze lerares dat: 

ons bijbod op opening partner - na een volgbod van de tegenpartij - 
altijd een VIJFkaart moet zijn. Hetzelfde geldt ook als er een doublet 
wordt gelegd door de tegenpartij als volgbod. 
Zij hamert hier voortdurend op. 

 
Nu lees ik in deel 2 van Berry dit weer anders namelijk: dat een bijbod gewoon 
een vierkaart mag zijn ook na een tussenbod. 
Ik snap dit dan niet. 
 
Zijn dit nu andere systemen of whatever? 
 
Rob: 

Na partners opening in een kleur en een tussenbod van je 
rechtertegenstander belooft een bod in een nieuwe kleur zeker niet in 
alle gevallen minstens een 5-kaart. 
 
Gangbaar zijn de volgende afspraken: 
 
Partner  
noord 
1♣  

    Tegenstander  
    oost 
    1♦ 
  Jouw bod: 

 
1♥: minstens 4-kaart harten 
1♠: minstens 4-kaart schoppen 
Doublet:  minstens 4-kaart harten én schoppen (voordeel van deze 

afspraak is dat het 1♥/♠-bod twee hoge 4-kaarten ontkent. 
Met 5-4 in de hoge kleuren bied je uiteraard eerst je hoge 5-
kaart. 

__________________________________________________ 
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Partner  
noord 
1♣  

    Tegenstander  
    oost 
    1♥ 

Jouw bod 
 
Doublet: precies 4-kaart schoppen 
1♠:  5+kaart schoppen Deze doublet/1♠-combinatie is onderdeel 
  van het negatief doublet. 
  Stel dat oost 1♠ had tussengeboden in plaats van 1♥, dan 

belooft het doublet een 4-kaart harten en 2♥ een 5-kaart of 
langer. 

 
2♦:  Decennia lang beloofde de nieuwe kleur op 2-hoogte  

minstens een 5-kaart (met 8-11 punten) als die kleur zónder 
tussenbod op 1-hoogte geboden had kunnen worden. En 
minstens een 4-kaart met 10+ als die kleur ook zonder 
tussenbod alleen op 2-hoogte kon worden genoemd (zoals 2♥ 
na partners 1♠).   
 
     
 

 
 

 


