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Nr. 829  12 maart 2020 
 

Voor ‘gewone’ bridgers 
 

Bied- en speeltechniek  
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan 
elke ‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, 

behandelen we in de Bridge Training  
 

In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-
Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op 

het bord liggen van de betreffende functionarissen 

 
Alle reeds verschenen nummers staan op: 

www.bridgeservice.nl 
 

Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Monica Vuister, 
Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en 

Rob Stravers (eindredactie) 

 

Bieden na partners informatiedoublet 

 
Héél lang geleden gold op veel beginnerscursussen de volgende grens: 

na een 1///-opening van de tegenpartij belooft:  

- een informatiedoublet minstens 13 punten;  

- een volgbod 7 t/m 12.  
 

Deze absolute grens tussen doublet en volgbod was voor beginners lekker 
concreet. Dat voelde zelfs zó aangenaam, dat – eveneens al heel lang 

geleden - mijn linkertegenstander als Gever opende met: ‘Doublet’. 
 

Op mijn voorzichtige reactie, dat dat niet kon, antwoordde hij: ‘Toch wél, ik 
heb deze opening toevallig gisteren op onze cursus geleerd. En ik ben daar 

heel blij mee, omdat die meteen duidelijkheid geeft over mijn kracht. Ik laat 
hem dus staan.’ 

 

‘Wie ben ik dan om daar tegenin te gaan, hoe gaat het trouwens verder als 
wij daar allemaal op passen?’, merkte ik voorzichtig op.  

 
‘Daar hoef je niet bang voor te zijn. We leerden gisteren ook dat de partner 

daar nooit op mag passen!’, waarop de doubleerder vol vertrouwen een knikje 
aan zijn partner gaf. Maar die keek (gelukkig) toch ook redelijk verbaasd … 
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Wat kun je bieden na een opening van de tegenpartij 

van 1 in een kleur? 
 

1SA: belooft 15-17 punten, SA-verdeling én opvang in de openingskleur. 

 
2 in de openingskleur van de tegenpartij: het sterkste bod, dat doe je 

met handen waarmee je denkt aan de manche. Zonder opening van de 
tegenpartij was je begonnen met een zeer sterk openingsbod, zoals 2.  

 
Blijven over: het volgbod in een kleur en het informatiedoublet.  

 
Die hebben een link naar elkaar. We onderscheiden namelijk twee 

informatiedoubletten: gewoon en sterk. 
 

Als je volgbod in een kleur maximaal 16 punten belooft, ligt de kracht van het 
sterke doublet daarboven: 17-19 punten.  

 
Volgbod in een kleur  

- op 1-hoogte: 7-16 punten; 

- op 2-hoogte, zonder sprong: 10-16 punten. 
 

Daar kún je aan toevoegen: mét sprong 11-16 punten met 6-kaart.     

 

 

Het informatiedoublet (op 1-opening in kleur) belooft openingskracht. 
 

Een doublet op de 1-opening in een kleur van de tegenpartij belooft 
minstens openingskracht: 

 
- 13-16 punten met minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren.  

Deze 3+garantie in de ongeboden kleuren is noodzakelijk, omdat de 
doubleerder daarna op elk bod van zijn partner dat geen kracht belooft, 

moet passen. 

 
- óf 17-19 zónder 3+garantie in de ongeboden kleuren. 

Met déze kracht heeft de doubleerder géén pasplicht na een niet 
krachttonend bod van zijn partner. 

 
Met een mooie sterke 5+kaart en:  

o 7-16 punten, kies je voor een volgbod;  
o met 17-19, plaats je een doublet en bied je daarna die kleur; 

o als je partner maar 1 à 1½ slag moet meebrengen voor de manche, 
bied je de kleur van de tegenpartij.   
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De partner van de doubleerder   Een paar vuistregels  
 

 Met 0-8 punten mag je nooit passen.  

Eén uitzondering: je mag wél passen als je rechtertegenstander dat níét 
deed. Want dan komt je partner nog een keer aan de beurt. Na een bod 

of redoublet mg je dus met 0-8 punten passen.  
 

 Met 6-9 zónder hoge 4-kaart en opvang in de openingskleur bied je 1SA; 
met 10-11 2SA. 

 
 Met 9-11 punten spring je in een kleur*.  

De doubleerder mag/zal passen met 12-13 punten. 
 

 Met 10+ en minstens één hoge 4-kaart bied je de kleur van de 
tegenpartij 

 
 Met 10+  

o mag je passen als je verwacht dat gedoubleerd tegenspelen lucratiever 

uitpakt dan zelf spelen.  
    Let daarbij vooral op de kwetsbaarheid. 

 
 Met 12+  

o bied je meteen de manche.  
o Weet je nog niet welke manche, dan doe je een mancheforcingbod:  

de openingskleur van de tegenpartij of een dubbele sprong 
in je kleur).  

 

Tip van Bep Vriend en Anton Maas voor de fijnproevers 

Op partners doublet bied je met een zwakke hand en twee hoge 4-kaarten je 

laagste kleur (). 

Maar, met bepaalde kracht kun je daar een uitzondering op maken. 

 
Bep & Anton: 

Interessant is wanneer je met een 4-4 in de hoge kleuren niet 1 maar 

1 antwoordt. Na 1/ - doublet – pas, doe je dat met een 

‘tussenhand’. Iets als:   Hxxx 

 Hxxx 

 xxx 

 xx 

Als je 1 biedt, zit je daarna lastiger als de tegenpartij bijvoorbeeld 2 

biedt. Daar wil je, tegenover een partner met een informatiedoublet, 

niet op passen. Het handigst is om met dergelijke handen op partners 
doublet 1 te antwoorden; na 2 kun je 2 bieden, waarna partner-

doubleerder kan kiezen.  
 

‘Zal partner-doubleerder na het 2-rebid dan niet een 5-kaart schoppen 

verwachten?’ denk je misschien.  

Nee, want met een 5-kaart schoppen heb je de fit al gevonden; partner belooft 
met zijn doublet immers een 3+krt in alle kleuren. Dan kun je schoppen herhalen. 
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Is je gereedschap op orde en klaar voor gebruik? Dan moeten de volgende 

biedvraagstukken iets moois opleveren. 
 

In de volgende zeven vraagstukken is alleen de zuidhand telkens anders. 

We beginnen met deze twee.  
 

 

1. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
?? 

 10 7 5 

 B 9 7 

 B 7 5 3  

 9 7 6 

?? 
 

 

 

2. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
?? 

 9 7 5 3 

 9 7 5 3 

 3 

 A V 5 3 

?? 

 

Heb je je biedkaartjes gekozen? Dat doe ik op de volgende pagina. 
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Mijn biedingen 

 

1. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

pas 

 10 7 5 

 B 9 7 

 B 7 5 3  

 9 7 6 

1 (max. 8 ptn.) 

 

Hoe mooi bridge ook is, met deze zuidhand voelt zuid zich na partners 

doublet absoluut niet gelukkig! Je zult moeten kiezen uit drie kwaaien. 
 

 Passen moet zuid echt uitsluiten. Want partner noord is waarschijnlijk zeer 
kort in ruiten. West zal zijn ruitencontract vrijwel zeker maken. Waarbij 

elke overslag hem een bonus oplevert van 100 punten; kwetsbaar zelfs 

200 punten per overslag! 
 

 1SA, vanwege de opvang in ruiten, is eveneens te riskant. Noord rekent 
dan op 6-9 punten, en dat kan rampzalig uitpakken als hij een hand heeft 

van rond de 16 punten. Want dan gaat noord toch ‘vissen’ met 2SA. 
 

 1; daarmee beloof je één harten meer dan je hebt. Maar de kracht klopt 

helemaal. Toegegeven: partner kán ook een 3-kaart harten hebben. Kleine 

kans dat OW passen en je inderdaad 1 moet spelen. Dat doe je dan dán 

wél ongedoubleerd. Want als op 1 een strafdoublet volgt, kun je nog 1 

proberen. 
 

 

2. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

pas!!! 

 9 7 5 3 

 9 7 5 3 

 3 

 A V 5 3 

1(max. 8 ptn.) 

Zuid heeft te weinig kracht voor een sprong; hij kiest voor 1.  

Noord moet passen (belooft 13-16 punten).  
Als noord nu 1 biedt, belooft hij minstens 17 punten. Dan heeft zuid met 

deze mooie verdeling geen keus: 4!  

 

Als fijnproever mag je met de zuidhand 1 bieden, en na 2 desgewenst 

2. Daarmee beloof je twee hoge 4-kaarten, want met een 5-kaart  bied je 

geen 2 meer. Dan pas je vanwege de 5-3-fit in ! 
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3. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
?? 

 H 5 3 

 9 7 5 

 H B 3 

 9 7 5 3  

?? 
 

 
 

 

4. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

?? 

 H 9 7 3 

 A 9 5 3 

 5 3 

 V 9 7 

?? 

 

 

 
 

5. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
?? 

 H 9 5 3 

 V B 7 5 3 

 7 3 

 A H 5 

?? 
 

 



Bridge Training 829, 12 maart 2020, robstravers@xs4all.nl 

    7 

 

Mijn biedingen 

 

3. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

pas 

 H 5 3 

 9 7 5 

 H B 3 

 9 7 5 3  

1SA (6-9 ptn.) 

 

Hamerstuk! Zuid ontkent een hoge 4-kaart en belooft 6-9 punten met opvang 

in de openingskleur van west. Door het 1SA-bod van zuid mag noord nu ook 
met minder dan 17 punten iets anders doen dan passen. Maar met deze 

dertienpunter heeft noord niets, maar dan ook helemaal niets aan het 1SA-
bod toe te voegen! 

 

4. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

2 

 H 9 7 3 

 A 9 5 3 

 5 3 

 V 9 7 

2(10+) 

pas  

Zuid liegt een puntje, uitgaand van een 4-4-fit is hem dat met de doubleton 

ruiten vergeven. 
Noord is minimaal; beslist geen reden voor een sprong. 

 

5. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

2

pas 

 H 9 5 3 

 V B 7 5 3 

 7 3 

 A H 5 

2(12+) 

4 

 
Noord belooft met zijn doublet 13+ met minstens een 3-kaart in de 

ongeboden kleuren. Zuid zou meteen 4 kunnen bieden (noord garandeert 

immers minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren). Omdat een 4-4-fit in 
de troefkleur soms een slag meer oplevert dan een 5-3-fit, kan het 2-

onderzoek geen kwaad. 
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6. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
??

 V 7 

 A B 9 

 B 10 9 6 5

 A V 3 

?? 

 
 

7. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
??

 7 2 

 A B 7 6 5 

 3 2 

 A 7 5 3 

?? 
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Mijn biedingen 

 

6. West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 

??

 V 7 

 A B 9 

 B 10 9 6 5

 A V 3 

pas!! 

Deze zuidhand is een ideale hand om wél te passen op partners doublet! 

Toegegeven: 3SA zul je wel maken, maar hoeveel slagen denk je dat west zal 
winnen in zijn 1-contract? Hij mag blij zijn als hij drie slagen maakt. 

 
Waarom staan er ‘??’ onder noords doublet? Noord komt toch niet meer aan 

de beurt, denk je waarschijnlijk. Klopt, maar het is heel belangrijk dat noord 

zich realiseert dat zuid met zijn pas niet alleen lengte belooft in ruiten, maar 
vooral ook kracht.  

 
Als het bieden gaat: 

 
West  Noord Oost  Zuid 

 1  doublet pas  pas 

 redoublet    ?? 

 
moet noord niet de fout maken om 1 te bieden! Want daarmee verbreekt 

noord de betovering van zuids omzetting in een strafdoublet! Noord kan 
rustig passen en kijken wat er dan gebeurt. Heel goed mogelijk dat oost nu 

zijn heil zoekt in schoppen. En dan is het aan noord om dat van een 
strafdoublet te voorzien. 

 
Advies: neem geen genoegen met kouwe kip als je tegenstanders een 

entrecote serveren! 

 

7. West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  ?? 

pas  ?? 

 Noordhand Zuidhand 

  A B 8 6 

 H 10 8 

 A 4 

 B 10 8 4 

doublet 
pas

 7 2 

 A B 7 6 5 

 3 2 

 A 7 5 3 

2(9-11 punten met 4+ in ) 



 
Zuid belooft een 4-kaart harten. Noord is te zwak om de manche vol te 

gooien. Met 15-16 punten mag noord 4 bieden. 



Bridge Training 829, 12 maart 2020, robstravers@xs4all.nl 

    10 

 

Vier rebids van de doubleerder 

 
West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  1) 1 

pas  ??    2) 1SA 
3) 1 

4) 1

 

Hoe ga je met noordhand 1 en noordhand 2 om met zuids reacties op jouw 
informatiedoublet? 

  
Met noordhand 1  Met noordhand 2 

 H V B 4      H 2   

 A B 6 5     A H B 10 8 5 

 3 2      H 6 5   

 A H 3     A 3    

 
Merk op dat noord géén 3-kaart heeft in de drie ongeboden kleuren.  

En dat mag, omdat noord een sterk doublet heeft (17-19 punten). Deze drie 
noordspelers zijn door die kracht niet verplicht om te passen op een zwak bod 

van partner. 
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Mijn vier rebids 
West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  1) 1 

2) 1SA 
3) 1 

4) 1

Hoe ga je met noordhand 1 en noordhand 2 om met zuids reacties op 

jouw informatiedoublet? 
  

Met noordhand 1  Met noordhand 2 
 H V B 4      H 2 

 A B 6 5     A H B 10 8 5  

 3 2      H 6 5 

 A H 3     A 3 

 
Noord Zuids bod  noordhand 1 noordhand 2 

doublet 1) 1   2   2 

doublet 2) 1SA   3SA    2 

doublet 3) 1    1   1 

doublet 4) 1   2   3 

 
1) Noordhand 1 2 stelt de schoppenkleur vast én belooft 17-19 punten. 

Zuid kan nu al met 7-8 punten de manche uitbieden. 
    Noordhand 2 2 meldt minstens een 5-kaart harten met 17-19 punten. 

Zuid biedt met 6-7 punten 2SA, en met 8-9 3SA.  
 

2) Noordhand 1 Zuid belooft 6-9 punten mét opvang in klaveren. Met deze 
mooie 18 punten is 3SA verantwoord. 

    Noordhand 2 Met 2 vertelt noord dat hij sterke hartenhand heeft. 

 

3) Noordhand 1 Als zuid met 0-8 punten en meer 4-kaarten zo goedkoop 
mogelijk een 4-kaart biedt, sluit het 1-bod een hoge 4-

kaart niet uit. Dan is het 1-rebid goed. Maar als zuid met 

meer 4-kaarten zijn hoogste 4-kaart biedt, sluit het 1-bod 

een hoge 4-kaart uit. Dan kan noord (met zijn opvang in 

klaveren) beter 1SA bieden. 
     Noordhand 2 Noord meldt zijn sterke hand met lengte in harten. 

 
4)  Noordhand 1 De hartenfit lijkt gevonden. Noord vertelt ook zijn 17-19 

punten. 
     Noordhand 2 Na zuids 1-bod, dat zelfs nul punten niet uitsluit, mag 

noord natuurlijk wél een extra sprong maken. Zelfs met vier 
lage harten bij zuid zónder V, wordt deze dame dan toch 

zeer waarschijnlijk opgevangen. 
 

Zuid moet alert zijn op noords kracht na een andere biedactie dan ‘pas’. 
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Drie rebids van de partner 
 

West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  1 

pas  1  pas  ?? 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 

 7 3 2    8 6 2    B 9 8 2 

 H 5 4 3    9 5 4 2    9 8 7 6 

 9 7     H 10 2    6 2 

 B 5 4 3     10 7 5    A V 4 

 
Wat is je tweede bod met deze drie zuidhanden? 
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Mijn drie rebids als partner 
 

West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet pas  1 

pas  1  pas  ?? 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3 

 7 3 2    8 6 2    B 9 8 2 

 H 5 4 3    9 5 4 2    9 8 7 6 

 9 7     H 10 2    6 2 

 B 5 4 3     10 7 5    A V 4 

 
Wat is je tweede bod met deze drie zuidhanden? 

 

Vooraf: 
Als de doubleerder na partners zwakke bod iets anders biedt dan pas, 

belooft hij een sterk spel. Je mag dan rekenen op 17-19 punten. Niet 
veel meer, omdat hij met een (semi)mancheforcing hand niet voor een 

informatiedoublet kiest, maar voor een bod in de openingskleur van de 
tegenpartij. 

 
Dit betekent dat je met een zeer zwak spel (0-5 punten) in je tweede 

beurt mág passen als de doubleerder met zijn rebid een sterk doublet 
belooft. 

 
Zuidhand 1 

Het 1-rebid belooft kracht, 17-19. Dat sluit een manchecontract uit. Je 

kunt/moet met een gerust hart passen. 

 

Zuidhand 2 
Ook met deze hand pas je: partner noord heeft waarschijnlijk minstens 

een 5-kaart schoppen. Maar ook met het maximum van 19 punten lijkt 
4 een utopie. H is weinig waard, gezien de 1-opening achter je, en 

in een schoppencontract neem je niet echt een leuke aftroefkans mee. 
 

Zuidhand 3 
4! Zonder enige twijfel. Noord heeft waarschijnlijk een 5+kaart 

schoppen met 17-19; de schoppenfit is dus gevonden. En met samen 
24 punten en een leuke fit … 

 

Alternatiefjes 
 

West  Noord Oost  Zuid Zuid  Zuidhand Zuidhand 
        A   B      A      B 

1  doublet pas    ??   ??   H 6 4  H 9 3 2 

 A V   A B 8 3 

 V 9 4 3  6 2 

 V 7 6 2  A B 9 
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Alternatiefjes 

 

West  Noord Oost  Zuid Zuid  Zuidhand Zuidhand 

        A   B      A      B 
1  doublet pas    3SA   2   H 6 4  H 9 3 2 

 A V   A B 8 3 

 V 9 4 3  6 2 

 V 7 6 2  A B 9 

 

Met beide zuidhanden heb je voldoende kracht voor de manche. Maar welke? 
 

Een enkele sprong in een kleur belooft 9-11 punten. Daar mag de 
doubleerder met minimale kracht op passen.  

 
Zuidhand A heeft opvang in de ruitenkleur. Zónder hoge 4-kaart en mét 

opvang in de kleur van de tegenpartij ligt een SA-contract voor de hand. Met 
13 punten mee maak je het meteen af met 3SA. 

 
Zuidhand B heeft twee hoge 4-kaarten. Omdat je niet kunt uitsluiten dat 

noord in één van de hoge kleuren slechts een 3-kaart heeft, wil je graag meer 
weten over noords verdeling. Dat vraag je met 2 (de geboden kleur van de 

tegenpartij). Noord zal nu zijn langste hoge kleur bieden, en die kleur geef jij 

dan de manchestatus! 
 

2 in kleur tegenstander met 10+ 
Gangbaar is om de kleur van de tegenpartij te bieden met 13+ als je twijfelt 

tussen een SA-, - en -contract . 

 

Maar je zou die grens ook kunnen verlagen naar 10+. Samen met openaar 
heb je dan minstens 23 punten, net zoveel als het minimum van de 

Staymanbieder na partners 1SA-opening … 
 

Hoe pakt dat uit? 
 

West  Noord Zuid 
1  doublet 2: 10+, vraagt naar langste hoge kleur. 

 
2/  2SA: geen 4-kaartin die kleur; 10-11 ptn. 

3SA: geen 4-kaart in die kleur; 12+ 

 
3/: 4-kaart mee; 10/11 ptn. 

4/: 4-kaart mee; 12+  
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Lezers mailen 

 

Is er een weg naar slem? 

Ik heb een vraag over onze bieding. 

 
   B 8 4 3 

 3 

 H B 5 3 

 B 8 6 5 

 H      A 5    

 V B 8 4     A H 10 7 6 5 2 

 A 6 4      V 10 

 H V 7 4 3     A 2 

 V 10 9 7 6 2 

 9 

 9 8 7 2 

 10 9 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 
 

Wat is de betekenis van partners 3 - een dubbel sprongvolgbod??? 

 

Ik dacht een 7+krt met 12+pt en bied 4.       

Partner gaf volgens haar heel sterk aan, met meer dan 16+ en vond dat 
ik meer had moeten bieden met mijn 4-kaart ! 

 
Mijn reactie: 

‘Partner jij weet hoeveel punten wij ongeveer samen kunnen hebben; dan 
had jij toch nog 4SA kunnen bieden om azen te vragen enz. en waren we 

mogelijk op slem uitgekomen. 

En toen wisten we het niet meer … 
 

Het gaat ons er niet om wie er gelijk heeft, maar wij weten het niet en willen 
graag jouw visie/uitleg. 

 
Er is gespeeld:  

1 x 4 + 2  door OW 

2 x 4 + 3  

2 x 5 + 2 

Niemand heeft slem geboden … 
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Rob: 

Met deze sterke oosthand begin ik het liefst met het bijbod van … 1. 

Daarmee geef ik partner west alle ruimte om meer te vertellen over zijn 

kracht en verdeling. En dat pakt in dit spel heel mooi uit. De 4-kaart 

harten, de kracht en de mooie verdeling rechtvaardigen een rebid van 
3. Ja, en dan denkt oost eerder aan 7 dan aan klein slem! Door de 

beloofde 4-kaart harten hoeft west niet eens V mee te nemen: die valt 

dan gegarandeerd onder AH. 

 
Na wests 2 kan oost het bieden van controles starten en/of naar de 

azen vragen. En met alle azen in eigen beheer en extra openingskracht 
moet 7 een vrij kansrijk contract zijn. 

 
 

In één adem kun je niets herstellen 

Onlangs kwam ik het volgende probleem tegen. 

 

In een spel speelde de tegenstander links van de leider een harten voor. 
De leider zei: "Harten negen, oh nee harten heer", in dezelfde adem. 

Er werd geen arbiter geroepen. 
Toen het spel was afgelopen en opgeborgen, maar het volgende spel nog niet 

was begonnen (wel waren de kaarten er door drie spelers al uitgehaald om te 
sorteren, bedacht de voorspeler van de harten dat eigenlijk 9 gespeeld was. 

 
Hij vroeg de arbiter (in nette bewoording) of er nog gecorrigeerd kon worden. 

De (toenmalige) leider zei direct dat hij inderdaad eerst hartennegen zei en 
daarna: ‘Oh nee, hartenheer’. 

 
Mag dit nog gecorrigeerd worden? 

 

Rob: 

Op het moment dat de leider ‘Hartennegen’ zegt, en hartennegen ligt op 

tafel, geldt hartennegen als gespeeld. Als een tegenspeler het niet eens 
is met de wijziging van hartennegen in hartenheer, nodigt deze gigant 

op dát moment de arbiter uit. Die had dan verteld wat ik nu schrijf. Dat 
is niet gebeurd. Na de wijziging in hartenheer is door allen 

doorgespeeld. Daarmee is het correctiestation gepasseerd, en terecht. 
Grote kans dat handhaving van hartennegen tot een heel ander vervolg 

had geleid. Het leerpunt is dus om direct na een handeling die niet goed 
lijkt, de arbiter uit te nodigen. 
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Alerteervraag 

In het nieuwe boekje De Hogenkleurenfit worden het klassieke en het 

moderne antwoordschema genoemd. 
Het klassieke schema wordt bij onze club algemeen gespeeld.  

Moet ik alerteren als ik het moderne schema ga spelen? Of moet ik dat 
overlaten aan de eigen verantwoordelijkheid om er zelf naar te vragen door 

de tegenstanders?  

 

Rob: 

Laten we eerst kijken naar het moderne schema van Bep Vriend: 

 
Veel studie is niet nodig: al deze biedingen moeten worden gealerteerd. 

 
 3/, maar alleen als de tegenstanders een andere kracht kunnen 

verwachten. 
 2SA en 3SA omdat de tegenstanders geen steun in de openingskleur 

verwachten. 
 4/ omdat dat geen interesse toont in de geboden kleur. Wie zei 

iets over een alerteerverbod boven 3-hoogte? Niemand? Dan is het 
goed. Voor de eerste biedronde, en die begint met het (1/) 

openingsbod, geldt namelijk geen limiet!  
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Twee paarden? 

Zuid gever / OW kwetsbaar 

 
 H 10 7 6 5 

 A 9 

 4 2 

 H 5 3 2 

 A V 3    B 8 

 8 5 4 2    V B 10 7 

 H 10 9    A V B 8 7 

 A V 8    B 9 

 9 4 2 

 H 6 3 

 6 5 3 

 10 7 6 4 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      pas 

1SA  2  doublet pas 

pas  pas 

 
2:   niet gealerteerd. 

Doublet: volgens systeemafspraak straf 

 
Voordat oost start, zegt noord: ‘Had mijn 2 niet gealerteerd moeten 

worden? Dit is Multi Landy: 5-kaart schoppen met een 4+kaart laag.’ 
Hierop zegt oost: ‘Ik behoud mij mijn rechten voor. Als ik deze informatie 

meteen had gekregen, zou ik anders hebben geboden.’ 
Resultaat: 2 gedoubleerd –2. 

 
Oost vraagt nu arbitrage.  

 
Verweer van Oost: ‘Na de juiste uitleg had ik 3 geboden, volgens ons 

systeem vraagt dat naar de ongeboden “hoogste” kleuren; hier dus harten en 
ruiten. Speler west had dan 3 geboden, waarna oost het bieden sluit met 

4. 

 

Resultaten op dit spel: 
3C door oost 

2 doublet –2 door noord 

3SA C contract door west 

4C door west  2x 

3SA+1 door west 2x 

 

Arbiter beslist: Alert niet gegeven, overtreding van zuid. Oost heeft het recht 
om te vragen naar de betekenis van de bieding van 2. Tevens is 2 echt, 

een 5-kaart schoppen. 
Arbiter beslist de score te handhaven.  

Hiertegen tekent oost protest aan. 
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Rob: 

Mijn eerste vraag aan oost zou zijn: ‘Waar ben je het niet mee eens?’ 
 

Want, je hebt twaalf punten, je partner 15-17. Je weet dus – ook 

zónder bieding van noord – dat NZ samen 11 tot 13 punten hebben. 
Noord biedt 2, waarmee je mag rekenen op minstens een 5-kaart 

schoppen. Grote kans dat alle ontbrekende punten achter openaar west 
zitten.  

 
Het enige verschil tussen wel en geen correcte uitleg is, dat de correcte 

uitleg een 5-kaart schoppen met een lage 4+kaart belooft. En dat het 
2-bod zónder alert géén lage 4+kleur belooft en (daardoor) een (veel) 

grotere kans op een langere schoppenkleur. 
 

Daardoor ligt het voor de hand dat juist na het 2-bod – zónder alert en 

correcte uitleg – het nog aantrekkelijker is om naar een hartenfit te 

zoeken dan na de Multi Landy uitleg.  
 

Ik zeg niet dat oost na een correcte uitleg eveneens had gepast. 
Waarom zou hij daarover liegen? Hij heeft alleen de grote pech de 

schijn tegen te hebben. Dus sta ik volledig achter de uitspraak van de 

arbiter.  
 

Natuurlijk staat het oost vrij om daartegen in beroep te gaan. Maar het 
is dan wel zaak om daarbij concreet aan te geven waarom het zónder 

de juiste uitleg aantrekkelijker zou zijn om te passen dan na de Multi 
Landy-verklaring. 

 
Ron: 

Op zich eens met Rob, alleen beweert oost dat hij 3 (Stayman) zou 

hebben geboden als hij de juiste uitleg had gehad, en dus niet zou 

hebben gepast. 
Maar de redenering van Rob blijft gelijk: bij alleen schoppen is de kans 

op een zeskaart met de punten achter de leider groter dan bij een Multi 
Landy en dan zou ik juist de behoefte hebben om een hartenfit te 

zoeken of te kijken of 3SA mogelijk is. Uiteindelijk moet hij 4 down om 

beter te scoren ten opzichte van een manche voor OW. 
Dit lijkt me typisch een geval van achteraf naar de kaart toe redeneren 

en daar gaan we niet in mee. 
Ook ik geef de arbiter gelijk door het resultaat te laten staan. 
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Spelregelvraag van vorige week (27) 
 

Welke stellingen zijn correct? Je mag méér stellingen als correct 
aangeven. 

 
a. Je moet het altijd melden als je partner jouw bieding verkeerd uitlegt. Na 

de afsluitende pas als je leider of dummy wordt, na de 13e slag als je moet 
tegenspelen. 

 
b. Je hoeft het niet te melden als je ziet dat je partner heeft verzaakt. 

 
c. Als je dummy bent, mag je het direct melden als je ziet dat de verkeerde 

tegenstander aanstalten maakt om voor te spelen. 

 
d. Als leider mag je eisen dat je tegenstanders hun gespeelde kaarten in de 

juiste richting leggen. 
 

e. Je mag aan het begin van een ronde je tegenstanders verbieden om te 
alerteren. 

 
f. Als je denkt na partners 1SA-opening 2 te hebben geboden, en je door de 

uitleg van je partner: ‘Dat belooft minstens een 5-kaart schoppen’, ziet dat 
je 2 hebt neergelegd, heb je het recht die grijpfout te corrigeren. 

 

 
Als je alle stellingen als correct aangaf, behalve stelling d, mag je 10 punten 

noteren: stelling d gold namelijk tot de nieuwe Spelregels van 2017. Nu geldt dat 
alle spelers erop mogen wijzen dat een gespeelde kaart in de verkeerde richting is 

gelegd. En dat je dat mag zeggen zolang jij of je partner geen kaart heeft gespeeld 
in de volgende slag.  

 
Als je stelling d ook koos, trek je 2 punten af, alle andere zijn goed voor +2 

punten. 
 

Toelichting op stelling f: alleen de WL kan je toestaan je grijpfout te corrigeren. 
En die toestemming mag de WL alleen geven als hij overtuigd is van die grijpfout. 

Bij de minste twijfel moet hij jou daar het nadeel van geven.    
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Spelregelvraag 28 
 

Zuid is Gever 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2  Zuidhand 3  Zuidhand 4 

 V 8 7 6 5 2   H 9 8 7 6 5 4   A 3     H V 7 6 

 A 2     A 2     H 9     V B 9 8 7 

 B 9 8 7    7     A V 10 9 4 3   - 

 9     8 7 6    B 10 9     8 7 6 5 

 
De vier openingen met uitleg: 

2    2    1SA    2 

Muiderberg   Zwakke twee  15-17 punten  Muiderberg 

        met SA-verdeling 
 

Vraag:  
Welk NZ-paar, of NZ-paren, is/zijn in overtreding? 

 
 

 

Je hoeft geen antwoord op te sturen; ik houd niets bij! 
 

Je kunt wel weddenschappen afsluiten en/of een spelregelcompetitie 
opzetten. 

 
Volgende week geef ik mijn antwoord.  

 

 


