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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 692, 12 januari 2017 
 
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. 

 
Een paar eenvoudige biedingen 

 
Het is nog veel te vroeg in het jaar om moeilijk te gaan doen! We pakken een paar 
gewone biedsituaties. Zó gewoon, dat we het geen echte vraagstukken kunnen 
noemen. Vooral voor de minder ervaren spelers geef ik hier en daar een hint. 
 
Spel 1 
 Noord gever / NZ kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 
   pas  1♥  pas 
 2♥  pas  pas  ?? 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ A B 
♥ H 8 
♦ B 10 9 7 6 
♣ V 10 9 8 

  
Welk biedkaartje pak je in je tweede biedbeurt? 
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Spel 1  Herkansing 
 
 Noord gever / NZ kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 
   pas  1♥  pas 
 2♥  pas  pas  ?? 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ A B 
♥ H 8 
♦ B 10 9 7 6 
♣ V 10 9 8 

 
 Welk biedkaartje pak je in je tweede biedbeurt? 

 
Je kunt natuurlijk passen. Een flink deel van minder ervaren spelers zal 
dat ook doen. De kans is groot dat OW dan minstens 50% zullen scoren. 
Ze hebben immers de hartenfit gevonden en samen zo’n 20-22 punten. 
2♥ zullen ze dan wel maken. 
 
Maar… als je vermoedt dat OW waarschijnlijk een goede score haalt met 
2♥, is het dan wel verstandig om dat lijdzaam te ondergaan? Het 
antwoord moet luiden: ‘Natuurlijk niet!’ Mét dit antwoord rijst tegelijk de 
vraag welk biedkaartje je dan op tafel moet leggen in plaats van ‘Pas’? 
 
Op de volgende pagina geef ik mijn biedkaartje. 
 
 



Bridge Service, Bridge Training 692, 12 januari 2017, rob.stravers@upcmail.nl  
  3 
 

Spel 1  Mijn biedkaartje 
 
 Noord gever / NZ kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 
   pas  1♥  pas 
 2♥  pas  pas  ?? 

 
 Jouw zuidhand: 

♠ A B 
♥ H 8 
♦ B 10 9 7 6 
♣ V 10 9 8 

 
 Welk biedkaartje pak je in je tweede biedbeurt? 

 
Bied 2SA! 
 
Dat kan niet de sterke SA-hand zijn van 20-22 punten. Want dan had je 
na oosts 1♥-opening beslist géén paskaartje neergelegd. 
 
In een situatie als deze kan de boodschap alleen maar zijn: 

‘Lieve partner, de gezamenlijke kracht van OW weten we nu. Net 
als hun hartenfit. Maar we zijn hier niet naartoe gekomen om 
tegenstanders hun meest aantrekkelijke contract te laten spelen. Ik 
heb minstens een 5-4 verdeling in de lage kleuren. Als jij jouw 
beste lage kleur biedt, sluit ik niet uit dat we dat contract nog gaan 
maken ook. Het is ook niet denkbeeldig dat west of oost dan 3♥ 
biedt. Die eer gunnen we hen dan. Wie weet, gaat dat wel -1. Eén 
ding is zeker: we zijn met ons tegenbieden de luis in hun pels. Ze 
zullen op z’n minst flink moeten krabben!’  
 

Spel 2 
Oost gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
pas  1SA  pas  ??  
  
 Jouw zuidhand 

♠ A H B 10 
♥ H B 9 8 
♦ H V 10 2 
♣ 2 

 
Welk biedkaartje leg je in jouw tweede biedbeurt? 
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Spel 2  Hint 
 

Oost gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
pas  1SA  pas  ??  
  
 Jouw zuidhand 

♠ A H B 10 
♥ H B 9 8 
♦ H V 10 2 
♣ 2 

 
Welk biedkaartje leg je in jouw tweede biedbeurt? 
 
Een hoge 4-kaart had partner noord beslist geboden. Zijn 1SA-bod sluit dus 
een 4-kaart harten en/of schoppen uit. Een 4-kaart ruiten is niet helemaal 
uitgesloten, omdat met een verder verdeelde hand 1SA (veel) beter kan scoren 
dan 2♦. Dit neemt niet weg dat partner waarschijnlijk een 4-kaart klaveren 
heeft en in de meeste gevallen zelfs meer. Voor de klaverenkleur hoef je dus 
niet héél bang te zijn als je voor een SA-contract zou kiezen. 
 
Als je jouw biedkaartje hebt uitgekozen mag je op de volgende pagina kijken 
naar dat van mij. 
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Spel 2  Mijn biedkaartje 
 

Oost gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      1♦ 
pas  1SA  pas  ??  
  
 Jouw zuidhand 

♠ A H B 10 
♥ H B 9 8 
♦ H V 10 2 
♣ 2 

 
Welk biedkaartje leg je in jouw tweede biedbeurt? 
 
2SA!! 
 
SA is waarschijnlijk het goede contract. Met 8-9 punten bij partner heb je 
voldoende kracht voor een verantwoord 3SA-contract. Met 6-7 punten is dat 
waarschijnlijk nét te veel van het goede. 
 
Partner zal passen met 6-7 punten en 3SA bieden met méér. 
 
 

Spel 3 
West gever / niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  pas  1♥ 
pas  1♠  pas  ?? 

 
  Jouw zuidhand 

♠ 9 8 7 
♥ A 8 7 6 5 
♦ 9 8 
♣ V 10 2 
 

Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt? 
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Spel 3  Mijn biedkaartje 
 

West gever / niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  pas  1♥ 
pas  1♠  pas  ?? 

 
  Jouw zuidhand 

♠ 9 8 7 
♥ A 8 7 6 5 
♦ 9 8 
♣ V 10 2 
 

Welk biedkaartje pak je in je tweede beurt? 
 
Pas!! 
 
Er zijn bridgers die vinden dat je op partners nieuwe kleur nooit mag passen.  
Welnu… Er zijn ook bridgers die vinden dat openaar noord - na het 1♥-bod - 
met 18-19 punten wel sterker mag bieden dan 1♠; bijvoorbeeld 2♠! 
Nu noord dat nalaat verwacht zuid een gezamenlijk bezit van maximaal 23 
punten. En ook dát is te weinig voor de manche.  
Pas daarom en geniet van partners briljante afspel! 
 

 
Spel 4 

Noord gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  pas  ?? 
  
 Jouw zuidhand 

♠ H 9 8 
♥ H B 2 
♦ B 9 8 3 
♣ V 7 2 
 

Welk biedkaartje trek jij uit je box? 
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Spel 4  Mijn biedkaartje 
 

Noord gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  pas  ?? 
  
 Jouw zuidhand 

♠ H 9 8 
♥ H B 2 
♦ B 9 8 3 
♣ V 7 2 
 

Welk biedkaartje trek jij uit je box? 
 
1SA! 
 
Je hebt een 4-kaart mee in partners kleur. En 10 punten. Als je met 3♦ 10-11 
punten belooft met minstens een 4-kaart ruiten, een zogenaamd limietbod, 
zou je volgens jouw biedsysteem 3♦ mogen bieden.  
Toch raad ik dat af. Je hebt een beroerde verdeling voor een troefcontract in 
ruiten. Partner heeft heel veel extra’s nodig voor een verantwoord 5♦-contract. 
 
Dan kun je beter even op de rem trappen met 1SA; na 3♦ zal dat een stuk 
lastiger worden. Je hebt weliswaar 10 punten, maar of met name de twee 
boeren iets gaan opleveren, valt sterk te betwijfelen. 
• Legt partner na jou 1SA een sterk rebid op tafel, bijvoorbeeld 2♥ of 2♠ 

(revers), dan kun je altijd nog voor 3SA kiezen. 
• En na een rebid van 2♣ kun je veilig 2♦bieden. 

 
Spel 5 

Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  pas  ?? 
 

 Jouw zuidhand A Jouw zuidhand B 
 ♠ V B 5 4   ♠ V B 5 4 

♥ V 2    ♥ A 2 
♦ 8 3    ♦ 8 3 
♣ H V 5 4 3   ♣ H V 5 4 3 
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Spel 5 
Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
  1♦  pas  ?? 
 

 Jouw zuidhand A Jouw zuidhand B 
 ♠ V B 5 4   ♠ V B 5 4 

♥ V 2    ♥ A 2 
♦ 8 3    ♦ 8 3 
♣ H V 5 4 3   ♣ H V 5 4 3 
 
1♠!!    2♣!! 
 
Een heerlijk onderwerp voor discussie. Moet je nu wel of niet eerst je hoge 4-
kaart bieden als je een langere lage kleur hebt? 
 
Het antwoord is even eenvoudig als praktisch:  

Geef alleen voorrang aan de langere lage kleur als jouw hand minstens 
openingskracht meeneemt! Staat de manche met jouw zuidhand nog niet 
vast, geef dan voorrang aan je hoge 4-kaart. 
 

De onderbouwing: 
1♦  2♣ 
2♦  ?? Als je nu 2♠ biedt, is dat mancheforcing. Met 

zuidhand B is dat verantwoord, maar met zuidhand A 
beslist niet. 
 
Zonder extra kracht mag noord na jouw 2♣ niet zijn 
eventuele 4-kaart schoppen bieden, omdat hij daarmee 
minstens 15 punten belooft (reverse). Noord zal dan 
2SA moeten bieden, waardoor je een mooie schoppenfit 
misloopt. 
 

Het spreekt vanzelf dat het veel belangrijker is om met je partner op één lijn te 
zitten dan met mij… 
 



Bridge Service, Bridge Training 692, 12 januari 2017, rob.stravers@upcmail.nl  
  9 
 

 

Lezers Mailen 
 
1SA-opening met een singleton 

Mag men 1SA openen met een singleton en zo ook 2SA en moet dat 
achteraf als men zich benadeeld voelt, worden gecorrigeerd? 
Een tegenspeler had namelijk nog een harten vastgehouden, omdat hij er 
van uitging dat de leider er ten minste twee moest hebben. 
 

Rob: 
Dat mag inderdaad. Maar… die singleton moet voor de partner een even grote 
verrassing zijn als voor de tegenstanders. 
 
Als deze speler standaard 1SA opent met 15-17 punten, ongeacht de 
verdeling, dan moet dat op de systeemkaart staan én worden gealerteerd.  
Stel dat deze speler – dit paar – standaard ook 1SA opent met vrijwel elke 
4441-verdeling, dan moet ook dat bekend zijn bij de tegenpartij. 
 
Dus… als het geen nieuws is voor de partner, dan heeft de arbiter alle ruimte 
om het resultaat aan te passen naar het resultaat dat mogelijk zou zijn 
behaald na een juiste uitleg. 

 
Volgbod schot in eigen voet! 

      (ik) 
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 
    1♣  2♣  - 
2♦  pas  pas  pas  ♥ ♥ ♥ ♥ 

♦ ♦ ♦ 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
(13 punten) 

2♦ wordt precies gemaakt. 
Na afloop blijkt dat aan onze zijde een hartencontract is gespeeld.  
Mijn partner had een 5-krt harten en 11 pnt. Hij zegt dat ik na 2♦ een 
doublet had moeten geven??? Hij biedt zijn harten alleen met een 6-krt, dus 
paste hij. Die twee ruiten was gebaseerd op 5 pnt. en 5-krt ruiten. 
 
Rob: 

Ik weet niet hoe je dertien punten zijn verdeeld. Zonder die kennis is 
mijn eerste impuls om op oosts 1♣ te passen. Nadeel van je 2♣-bod is 
dat je het voor je eigen partij lastiger maakt een eventuele hartenfit 
boven water te krijgen. Passen pakt in dit spel perfect uit. West biedt 
dan 1♦, waarna jouw partner beslist 1♥ op tafel zal leggen…  
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Infodoublet op kracht partner? 
      (ik) 
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 
1♥  pas  pas  1♠  5-kaart ♠ met weinig kracht  
2♥  doublet pas  pas 
pas   
 
Mijn partner blijkt 18 pnt te hebben. Volgens hem had ik geen 1♠ moeten 
bieden, maar doublet. Maar ik heb geen opening!!!??? 
Wat moet ik hier allemaal mee, stoppen? Ik wil eigenlijk stoppen, maar weet 
niet hoe dit te vertellen. Als persoon is hij aangenaam. 
 
Rob: 

Het spel in de vorige vraag en dit spel geven duidelijk aan waar het 
feitelijke probleem zit:  
Een verkeerd beeld van het volgbod en het informatiedoublet. 
 
In het voorgaande spel (Volgbod schot in eigen voet) heb je voldoende 
kracht voor een informatiedoublet, maar niet de juiste verdeling. Een 
schoppenbod van partner brengt je gegarandeerd in grote problemen.  
Een informatiedoublet met gewone kracht (maximaal 16-17 punten), 
belooft minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren. 
 
De hand in de vraag die we nu bespreken is veel te zwak voor een 
informatiedoublet. Partner moet immers kunnen rekenen op minstens 
12-13 punten. 
 
In dit spel is het noord die met zijn 18 punten beslist niet mag passen. 
Door zijn kracht vervalt de voorwaarde van minstens een 3-kaart in de 
ongeboden kleuren.  

Met minder moet hij namelijk passen op elk niet krachttonend bod 
van partner. 

 
Noord kan het zich permitteren om op wests 1♥ een doublet te geven, 
om daarna - ook na een zwakke reactie van zuid - een bod te doen. Dat 
kan dan zónder sprong, omdat hij in zijn tweede beurt moet passen 
zónder die extra kracht. Stel dat het bieden als volgt gaat: 
 
West  Noord Oost  Zuid 
1♥  doublet pas  1♠  (maximaal 8 punten; met 9+ 
pas  1SA/2♠    spring je). 
 
Noords rebid belooft minstens 17-18 punten. Met minder moet hij 
passen. Daarom is het noodzakelijk om met minder dan 17 punten 
minstens een 3-kaart te hebben in de ongeboden kleuren. 
 
Dan het belangrijkste: wel of niet stoppen met deze partner. 
Allereerst moet je voor je zelf nagaan of je écht wilt stoppen. In je 
woordgebruik (‘eigenlijk’) proef ik dat nog niet als een definitief besluit. 
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Want als jullie in staat zijn om ‘gearmd’ naar het gedane biedverloop te 
kijken en uit te zoeken op welke wijze dat waarschijnlijk beter was 
gegaan, dan kun je bijzonder veel plezier met en aan elkaar beleven. 
Dat zou je ook als voorwaarde kunnen noemen om verder te gaan.  
 
Als je uitsluit dat je partner dat kan opbrengen, en je dus zeker weet dat 
je wilt stoppen, dan zou je dat als volgt kunnen zeggen. 
 
‘Beste Juul (bedachte naam, als je partner toevallig zo heet is dat echt 
toeval ); ik wil ons partnerschap beëindigen.’  
Gevolgd door stilte.  

Geef de ander de gelegenheid om deze mogelijk schokkende 
mededeling te verwerken. Soms valt de reactie mee; zeker als Juul 
met hetzelfde plan rondliep . 

Pas als Juul voor rede vatbaar is, kun je je besluit toelichten; 
bijvoorbeeld met iets als: 
‘Ik beleef te weinig plezier, waarbij ik graag opmerk dat dat zeker niet 
aan jou hoeft te liggen.’ 

Daarmee voorkom je zinloze discussies. Het is goed om Juul ruimte 
te geven om een andere partner te vinden. Bijvoorbeeld door 
samen te blijven spelen tot het eind van de lopende 
competitie(ronde) of een x aantal maanden. 
 

Want één ding staat beslist op de eerste plaats: je moet met plezier 
uitkijken naar je bridgemiddag of -avond! 
 

Een bod of een pas? 
Een vraagje. 
 
Bieding is als volgt (Zuid gever / OW kwetsbaar): 
 
Zuid  West  Noord Oost 
1♣  pas  1♠  ?? 
 

Oosts hand: 
♠ V B 10 9 4 
♥ A B 2 
♦ V B 
♣ A 10 8 

 
Wat moet Oost bieden met deze hand? Mag Oost hier 1SA bieden of heeft hij 
daar meer punten voor nodig? (Hoeveel?) 
 

 Rob: 
Ik zou met deze oosthand passen! Zuid mag dat niet, dus kun je in alle 
rust afwachten wat er verder gebeurt. Tegenspelen lijkt met deze hand 
aantrekkelijker dan zelf het spel moeten maken . 


