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Bridge Service 

Nummer 548, 9 januari 2014 
 
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 549444440 (met IBAN: NL76ABNA0549444440), t.n.v. 
R.A.M. Stravers. Maar dan wel uitsluitend over reeds gepubliceerd werk!  
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. 

 

Voor de minder ervaren spelers 
We lopen in de Bridge Training door de stof die ook in de tv-cursus wordt 
behandeld. Maar wel in een andere volgorde. 

 
Tot en met dit nummer hebben we behandeld 

Bridge Training 
542  28 november De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog) 

 543 5 december Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden? 
     Manchebonus 
     De antwoorden op de 1-opening in een kleur 

544 12 december 2e bieding openaar 
 545 19 december 2e bieding openaar, ook met sterke handen 
 546 26 december Van kijken naar zien 
     Bieden na de 1♣-opening 
 547 2 januari  1-opening in een kleur: even aanstampen! 
 548 9 januari  1SA-opening met het vervolg 
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1SA-opening met het vervolg 
 
We pakken met de 1SA-opening het gemakkelijkste biedhoofdstuk bij de kop! 
 
Waarom het gemakkelijkst?  

Omdat je alleen enkele regels hoeft te onthouden en toe te passen. Als je dat 
doet eindig je automatisch in het ideale eindcontract! 

 
De 1SA-opening 

Kracht:  15-17 plaatjespunten 
Verdeling: 4-3-3-3, 4-4-3-2 en 5-3-3-2 
 
Meer valt er niet te vertellen over de 1SA-opening! 
 
Wat weet je dus van je partner als hij opent met 1SA? 
• Dat je vrij exact zijn kracht weet. Als je rekent op 16 punten zit je er 

hoogstens één punt van af! 
• Dat partner in elke kleur minstens een 2-kaart heeft. 

 
Welke conclusies kun je trekken als partner opende met 1SA? 

• Dat je met 10 punten of meer heel graag de manche wilt (samen minstens 
25 punten). 

• Dat je met een 6-kaart harten of schoppen het liefst in die kleur speelt; 
partner heeft immers minstens een 2-kaart mee, is samen minstens acht. 

• Dat je met 8-9 punten alleen de manche wilt als partner 17 punten heeft 
en met 15 punten niet. 

• Dat je met 0-7 punten de manche uitsluit. 
 
De belangrijkste conclusie is echter dat jij als partner van de 1SA-openaar 
bepaalt wat er gaat gebeuren! Heel logisch, omdat jij al een redelijk concreet 
beeld hebt van wat partner heeft aan kracht en verdeling, terwijl hij helemaal 
niets weet van jouw kracht en verdeling.  
En wat ook een waarheid is als een koe, is dat je niet elkaars handen hoeft te 
weten om het meest aantrekkelijke contract te kunnen bieden: als één van 
beiden een goed beeld heeft van het gezamenlijke bezit, kan deze gelukkige 
het eindcontract op tafel leggen. 
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Bieden na partners 1SA-opening 
Partner Wij Met minstens zes kaarten in een hoge kleur en 0-7 punten. 
1SA  2♥* ♠ B 9 8 7 6 5 
2♠*  pas ♥ 2 

♦ 7 6 5 
♣ 5 4 3 

 
Wat gebeurt hier, hoor ik je denken!   

Nee, het 2♥-bod is geen tikfout! Na partners 1SA-opening bied je de 
kleur ónder jouw lange hoge kleur. Partner mag dan niets anders doen 
dan de aangrenzende hogere kleur bieden, dus jouw schoppenkleur. En 
omdat jij met je ene punt de manche uitsluit, pas je daarop! 
Zelfs als partner maar twee lage schoppenkaarten heeft, zal een 2♠-
contract meer slagen opleveren dan 1SA. In een 1SA-contract is je 
lange schoppenkleur waardeloos. In een schoppencontract blaas je 
echter wel degelijk een stevig partijtje mee! 
 

Als je in plaats van een 6-kaart schoppen een 6-kaart harten had 
gehad, had je na partners 1SA 2♦ geboden; de kleur onder jouw 
hartenkleur. En ook dan had partnerlief blindelings de 
aangrenzende hogere kleur, 2♥, moeten bieden. 

 
Omdat ons 2♥-bod niets zegt over onze hartenkleur, moet partner de 
tegenstander waarschuwen met het alertkaartje. De correcte uitleg is 
dan: ‘Belooft lengte schoppen; zegt niets over de kracht!’ 
De verplichte 2♠-reactie van partner moeten wíj alerteren. Dat zegt 
immers niets over partners schoppenbezit; hij kan twee schoppens 
hebben. 

 
Waarom zo moeilijk doen? Waarom bieden wij niet gewoon 2♠ 
waarop partner dan past? 

Het is een (groot) voordeel als de sterkste hand de leider is; dan heb je 
de uitkomst naar de kracht toe. 

  
 Neem deze zuidhand: ♠ H B 2 

  ♥ H 4 3 
  ♦ H B 10 3 
  ♣ A V 3 

Als west moet uitkomen levert dat vrijwel altijd een slag op. Leider zuid 
kan rustig afwachten wat er zoal ter tafel komt. Met een uitkomst in 
schoppen, harten of ruiten zal zijn heer zeker zijn van een slag, en start 
west met klaveren, dan zal ♣V beslist een slag winnen. 
 
Dat is anders als oost begint, en bijvoorbeeld ♣B op tafel legt. Met ♣H 
bij west ligt zuids ♣V dan op een hakblok… 
 
Een tweede voordeel is dat de partner van de 1SA-openaar de regie 
houdt; dat is vooral van belang bij sterkere handen. 
We zetten het bieden met een hoge 6-kaart of langer even op een rijtje. 
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Bieden na partners 1SA-opening met een hoge 6+kaart 
Partner Wij  Partner Wij 
1SA  2♦*/♥* 2♥*/♠* pas met 0-7 punten 
      3♥/♠ met 8-9 punten 
      4♥/♠ met 10-meer punten 

 
  Met 8/9 punten vragen we partner om de manche uit te bieden 
  als de kracht van zijn 1SA-opening maximaal (17 punten) is. 
 

Bieden na partners 1SA-opening met een hoge 5-kaart 
Partner Wij  Partner Wij 
1SA  2♦*/♥* 2♥*/♠* pas met 0-7 punten 
      2SA met 8-9 punten 
      3SA met 10-meer punten 
 
Met een hoge 6-kaart zijn we verzekerd van minstens acht 
troeven. Met een hoge 5-kaart staat dat niet vast; partner kán 
immers een 2-kaart hebben in onze kleur. Onze 5-kaart geven wij 
aan door in onze tweede beurt SA te bieden. Ook dan hoeft 
partner niet na te denken: met een 2-kaart mee kiest hij voor SA 
en met 3 of meer voor onze hoge kleur. 
Na ons 2SA-rebid vragen we partner niet alleen te kiezen voor SA 
of onze hoge kleur, maar ook voor wel of geen manche. Met het 
maximum kiest hij voor de manche! 
Met weinig punten (0-7) spelen we liever het troefcontract. 
 
Wij noemen deze afspraak: het bieden van de kleur ónder onze 
lange kleur: Jacoby Transfers, vaak afgekort tot: Jacoby of 
Tranfers 

 
Bieden na partners 1SA-opening met minstens één hoge 4-kaart 

Zonder hoge 5-kaart hebben we niets aan het Jacobygereedschap. 
Dan pakken we een heel ander stuk gereedschap uit onze 
gereedschapkist: Stayman! En met deze oudste biedconventie 
vragen we aan onze 1SA openende partner naar zijn hoge 4-
kaart(en). Dat doen we met 2♣*. 
Wel stellen we dat je minstens 8 punten moet hebben om 2♣ te 
bieden! 

 
En op 2♣* zijn vier antwoorden mogelijk: 
- 2♦*: ik heb geen hoge 4-kaart! 
- 2♥:  ik heb een 4-kaart in harten; 4-kaart schoppen niet 
                 uitgesloten. 
- 2♠:  ik heb een 4-kaart schoppen; géén 4-kaart harten. 
- 3♥/♠: ik heb een 5-kaart in deze hoge kleur. 
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Partner Wij  Partner Wij 
1SA  2♣*  2♦*  2SA met 8-9 punten 
      3SA met 10-meer punten 
    2♥  2SA/3♥ met 8-9 punten 
      3SA/4♥ met 10-maar punten 
 
Als partner jouw hoge 4-kaart noemt, is het alleen nog een 
kwestie van kracht: wel of geen manche. Met 8-9 punten nodig je 
partner met 2SA/3♥ uit om de manche uit te bieden met 
maximum kracht (17 punten). 

 
   Pikant detail  

   Westhand  West  Oost 
   ♠ H B 3 2  1SA  2♣* 
   ♥ A 9 8 7  2♥  3SA 
   ♦ A 3   ?? 
   ♣ H 10 3 

   Wat bied je na oosts 3SA-bod? 
 

Oost vraagt met 2♣ naar onze 4-kaart(en). Wij boden onze 
laagste hoge 4-kaart: 2♥. Uit oosts 3SA blijkt dat hij geen 4-kaart 
harten heeft, want dan had hij voor 4♥ gekozen in plaats van 
3SA. Toch moet hij een hoge 4-kaart hebben, omdat hij anders 2♣ 
niet van stal had gehaald. Dat moet dan een 4-kaart schoppen 
zijn. Dus biedt west na oosts 3SA 4♠! 

 
Bieden na partners 1SA-opening zónder hoge 4+kaart 

   Zonder hoge 4-kaart mikken we op een SA-contract.  
 
   Partner  Wij  
   1SA   pas met 0-7 punten 
      2SA met 8-9 punten 
      3SA  met 10- meer punten 
 Samenvatting Na partners 1SA-opening: 

 
Speelsoort 

• Kiezen we met een hoge 5-kaart of langer voor Jacoby Transfers; te 
beginnen met 2♦ of 2♥. 

• Vragen we met minstens één hoge 4-kaart naar partners eventuele 
hoge 4-kaart(en); dat doe we met 2♣. 

• Kiezen we zonder hoge 4-kaart of langer voor een SA-contract; door 
te passen of 2- of 3SA te bieden (biedhanden 9 t/m 11). 

Hoogte 
• Met 0-7 punten sluiten we een manchecontract uit. 
• met 8-9 punten laten we partner met 17 punten de manche bieden 
• met 10-meer punten bieden we zelf de manche. 

 
We gaan bieden met twee handen! Dat kan ook gefaseerd. Na uitleg Jacoby 
alleen de handen 1 t/m 5; na uitleg Stayman 6 t/m 8 en daarna 9 t/m 11. 
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Bieden na 1SA; west opent telkens 
Spel Westhand West Oost Oosthand 
1 ♠ H V B 2 

♥ 6 4 
♦ A B 8 4 
♣ A V 2 

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

2 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 
♦ A B 8 4 
♣ A V 2 

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

3 ♠ H 4 2 
♥ H 6 3 
♦ A B 8 4 
♣ A 9 2 

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

4 ♠ H V B 
♥ 6 4 2 
♦ A B 8 4 
♣ A 9 2 

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

5 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 
♦ A B 8 4 
♣ A 9 2 

  ♠ 5 4 3 
♥ H V 7 5 3 
♦ H 3 2 
♣ 6 5 

6 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 
♦ A B 8 4 
♣ A 9 2 

  ♠ 9 8 7 6  
♥ 3 2 
♦ H V 7 6 
♣ H V 3 

7 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 3 2 
♦ A B 
♣ A V 2 

  ♠ 8 3 
♥ A H 9 8 
♦ V 7 6 5 
♣ 5 4 3 

8 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 3 2 
♦ A B 
♣ A V 2 

  ♠ A 7 6 5 
♥ 8 7 
♦ 10 6 5 
♣ H B 4 3 

9 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 3 2 
♦ A B 
♣ A V 2 

  ♠ 4 3 
♥ 9 8 7 
♦ H V 9 8 7 
♣ H 8 7 

10 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 3 2 
♦ A B 
♣ A V 2 

  ♠ 4 3 
♥ 9 8 
♦ 9 8 7 6 
♣ B 10 9 8 7 

11 ♠ H V B 2 
♥ 6 4 3 2 
♦ A B 
♣ A V 2 

  ♠ V 5 4 3 
♥ H 9 8 7 
♦ 7 6 
♣ 9 8 7 
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Bieden na 1SA; west opent telkens 
Spel West Oost Toelichting 
1 1SA 

2♥* 
2♦* 
pas 

Oost heeft 6-kaart hoog: dus Jacoby! Hartencontract staat al 
vast. SA-openaar mag niet denkenl Gewoon braaf de 
aangrenzende hogere kleur bieden!  
Oost heeft minder dan 8 punten; manche uitgesloten. 

2 1SA 
2♥* 
Pas 

2♦* 
4♥ 

Oost heeft 6-kaart hoog: dus Jacoby! Hartencontract staat al 
vast. 
West biedt braaf 2♥, anders wordt hij over tafel gehaald . 
Oost heeft voldoende voor de manche, dus uitbieden! 

3 1SA 
2♠* 
Pas 

2♥* 
3♠ 

Oost heeft 6-kaart hoog: dus Jacoby! Schoppencontract staat 
vast; maar nog niet de hoogte. Alleen met 17 punten bij west 
is de manche verantwoord. Met 3♠ vraagt oost daarnaar. West 
is minimaal, moet dus passen. 

4 1SA 
2♥* 
4♥ 

2♦* 
3SA 

Oost heeft 5-kaart harten: dus Jacoby. Met 10 punten mee 
staat ook de manche vast. Maar door de 5-kaart harten weet 
oost nog niet of het een harten- of SA-manche zal worden. 4♥ 
is alleen aantrekkelijk als west minstens drie hartens mee 
heeft. Oosts 3SA-rebid belooft precies een 5-kaart harten, en 
minstens 10 punten. 

5 1SA 
2♥* 
pas 

2♦* 
2SA 

Als spel 4. Voor oost is onbekend of het een hartencontract 
wordt of SA. Ook de hoogte is nog onzeker; alleen de manche 
met een maximum SA-hand van west. Met twee hartens kiest 
west voor SA en met minimum kracht voor 2SA. 

6 1SA 
2♠ 
pas 

2♣* 
4♠ 

Met een 4-kaart hoog geen Jacoby maar Stayman! 
West belooft een 4-kaart schoppen. Oost heeft voldoende 
kracht voor de manche. 

7 1SA 
2♥ 
4♥ 

2♣* 
3♥ 
pas 

Met een 4-kaart hoog kiest oost voor Stayman. West belooft 
een 4-kaart harten, met daarbij mogelijk een 4-kaart 
schoppen. Oost heeft de hartenfit gevonden. Maar te weinig 
om de manche uit te bieden. West mag met 17 punten de 
manche uitbieden. 

8 1SA 
2♥ 
4♠ 

2♣* 
2SA 
pas 

West belooft een 4-kaart harten. Oost heeft te weinig kracht 
voor 3SA; biedt daarom 2SA. West is maximaal, heeft ook een 
4-kaart schoppen en weet dat oost met 2♣ minstens één hoge 
4-kaart moet hebben. Als dat geen harten is, moet dat ♠ zijn! 

9 1SA 
2SA 

2SA Zonder hoge 4-kaart of langer mikt oost op een SA-contract. 
Een contract in een lage kleur levert veel minder op. Daar 
komt bij dat als oost 2♦ zou bieden… west minstens een 5-
kaart harten verwacht en dan 2♥ zal bieden! 

10 1SA Pas 
 

Ook na partners 1SA mag worden gepast. 2♣ zou partner 
opvatten als Stayman, waarop hij braaf zijn hoge 4-kaart in de 
etalage zal zetten… 

11 1SA Pas 
 

Een mooie hand voor Stayman, maar te zwak. Om 2♣ in de 
ring te gooien moet je minstens 8 punten hebben! 

 
 
 
 



 
Bridge Service, Bridge Training 548 9 januari 2014, rob.stravers@upcmail.nl    8 
 

Troefcontract 
 
 ♠ H V B 6 5  Het eindcontract is 4♠, te spelen door zuid. 
 ♥ A 3 2   West komt uit met ♥V. 
 ♦ 6 5 4 
 ♣ 9 8    De eerste vraag luidt natuurlijk: hoe heb je 

met jouw partner deze handen uitgeboden? 
 ♠ 10 9 8    
 ♥ H 4    En de tweede: hoe probeer je dit contract te maken? 
 ♦ A H V 3 
 ♣ H B 10 7    
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Troefcontract 
 
 ♠ H V B 6 5 Het eindcontract is 4♠, te spelen door zuid. 
 ♥ A 3 2  West komt uit met ♥V. 
 ♦ 6 5 4 
 ♣ 9 8   Biedverloop 
     Noord    Zuid 
 ♠ 10 9 8   pas     1SA 
 ♥ H 4    2♥*: Jacoby voor schoppen 2♠* Verplicht 
 ♦ A H V 3   3SA: 5-kaart ♠ 10+ ptn. 4♠  Drie schoppens mee 
 ♣ H B 10 7    
 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Je telt allereerste de mogelijke verliezers. Dat is het overzichtelijkst vanuit de 
hand met de meeste troeven; in dit spel de noordhand. 
We tellen vier mogelijke verliesslagen:  
- ♠A;  
- één in harten; de derde hartenslag; 
- twee in klaveren; we gaan even uit van ♣AV achter ♣HB. 
 
Merk op dat we géén ruitenverslag tellen, omdat we uitgaan van de 
noordhand. Tegenover de drie lage ruitens heeft zuid immers ♦AHV 
klaarstaan. 
 
Meestal is het goed om in een troefcontract te beginnen met het ophalen van 
de ontbrekende troefkaarten. Daar moeten we in dit spel juist mee wachten. 
Neem de ♥V-uitkomst met ♥H, speel dan ♥4 naar noords ♥A, en troef dan in 
zuid noords ♥3 af! Daarmee sluit je een hartenverliezer uit! Nu pas ga je 
troefspelen. Als OW geen schoppens meer hebben sla je ♦AHV, en als de 
ontbrekende ruitens 3-3 zitten, is zuids laatste ruiten vrij. Daarop kun je dan 
een klaveren van noord opruimen, waardoor je maximaal één klaveren 
verliest. De kans is alleen heel groot dat OW meteen na ♠A klaveren 
speelden. Als west dat deed is dat heel aangenaam, naar ♣HB. Ook dan 
verlies je maar één klaverenslag. En als oost na ♠A klaveren speelde, leg je 
♣B. Met ♣V bij oost geef je dan ook maar één klaverenslag af. En anders 
twee. Maar dat mag; ook dan heb je je contract! 
 

Voor de meer ervaren spelers 
 
Biedvraag 
  West   Oost   Oosthand 
     1♥   ♠ A 8 6 
  2♥   ??   ♥ A H B 7 6 
        ♦ 2 
        ♣ H 9 8 7 
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Biedvraag 
Westhand  West   Oost   Oosthand 
♠ 9 7 5     1♥   ♠ A 8 6 
♥ V 9 3 2  2♥   3♣   ♥ A H B 7 6 
♦ 8 7 6 5  4♥   pas   ♦ 2 
♣ A 6         ♣ H 9 8 7 

 
Een regelmatig voorkomende situatie. Je sluit met de oosthand, ondanks het 
niet echt sterke 2♥-antwoord, de manche nog niet uit. Een manchepoging is 
echter niet afhankelijk van hoeveel punten west heeft (8-9) maar van een 
aansluiting in onze tweede kleur, klaveren. Dat kunnen we onderzoeken met 
3♣. Want nu we de hartenfit hebben gewonden, willen we uiteraard ook een 
hartencontract spelen! 3♣ vraagt dus niets anders dan: partner, als jij wat 
aansluiting hebt in mijn klaveren, durf ik de manche wel aan. 
 
Ja, en partner heeft inderdaad iets leuks in klaveren. Je gaat twee 
schoppenslagen verliezen en één ruitenslag. Je verliest geen klaverenslag 
omdat je in west twee klaveren zult troeven! 
 

Speelplan 
♠ B 6 5 4 
♥ V 9 7 
♦ 4 3 2 
♣ A 3 2 
 
♠ A H V 3 2 
♥ B 8 6 
♦ B 6 5 
♣ H 4 
 
Na 1♠ - 2♠ heb jij de eer om 2♠ te mogen spelen. 
West start met ♣V. Hoe ga je dit contract vrijwel zeker maken? 
 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing. 
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Speelplan  Overpeinzing 
 

♠ B 6 5 4 
♥ V 9 7 
♦ 4 3 2 
♣ A 3 2 
 
♠ A H V 3 2 
♥ B 8 6 
♦ B 6 5 
♣ H 4 
 
Na 1♠ - 2♠ heb jij de eer om 2♠ te mogen spelen. 
West start met ♣V. Hoe ga je dit contract vrijwel zeker maken? 
 
Een uiterst eenvoudig spel, waarop toch regelmatig ook gevestigde bridgers 
hun tanden stuk bijten. 
 
We tellen drie mogelijke hartenverliezers, drie mogelijke ruitenverliezers en 
één klaveren verliezer. Als we de derde klaveren troeven, houden we nog 
altijd zes rode verliezers over. Toch zouden we dit contract zeer waarschijnlijk 
kunnen maken, staat bij het vraagstuk… 
 
Laat mij één hint geven… Het leuke van de hartenkleur is, dat je daarin altijd 
een slag maakt als de tegenpartij die aanspeelt! 
 
Einde overpeinzing! 
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Speelplan  Overpeinzing 
 

♠ B 6 5 4 
♥ V 9 7 
♦ 4 3 2 
♣ A 3 2 
 
♠ A H V 3 2 
♥ B 8 6 
♦ B 6 5 
♣ H 4 
 
Na 1♠ - 2♠ heb jij de eer om 2♠ te mogen spelen. 
West start met ♣V. Hoe ga je dit contract vrijwel zeker maken? 
 
Neem de uitkomst met ♣H. Haal de ontbrekende troeven op, maak ♣A, troef 
♣3 en speel dan… ruiten!  
 
Je gunt OW drie ruitenslagen. Daarna moeten ze óf hun laatste ruiten spelen, 
in de dubbel renonce, aan de ene kant troef je, en aan de andere kant ruim je 
een harten op.  
Datzelfde doe je als OW klaveren terugspelen. Dus is harten hun enige 
alternatief… En als jij dan begint met het bijspelen van een lage harten, 
maak je altijd een hartenslag; hoe de ontbrekende hartens ook zitten! 

 

Lezers Mailen 
Lengte klaverenkleur na interventie. 

In Training nr. 546 heeft de Kerstman onze vrees voor een korte klaverkleur 
verminderd. Te vaak hielden mijn partner en ik rekening met een 2- of 3kaart 
klaveren bij een 1♣-opening binnen het Vijfkaart Hoog systeem. Nu blijkt dat 
er dan in 75% een 4+ kaart is. Maar hoe zit het als en na een voorbereidende 
klaverenopening een informatiedoublet of volgbod komt? 
   

Antwoord:  
Een geraadpleegde bolleboos op gebied van kansberekening kan geen 
percentage noemen, daarvoor zijn er te veel variabelen, maar wel is zeker 
dat het percentage van 75% dan beduidend hoger ligt. Bij een 
informatiedoublet na een 1♣-opening zijn er in die hand meestal weinig 
klaverens, en bij een volgbod in een andere kleur eveneens. Daardoor stijgt 
de kans dat de openaar een ‘echte’ klaverenopening heeft. Advies: 'In 
competitie mag je uitgaan van een 4+kaart klaveren bij de 1♣-openaar'! 
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5-kaart hoog achterhaald? 
Ik had zojuist een schoonzusje aan de telefoon. Zij volgt, samen met haar 
man, bridgelessen. Nu stelde zij, dat hun docent geen 5-kaart hoog hanteert 
omdat dit achterhaald zou zijn door de bridgebond. 
Zij leen dus “gewoon” openen met 4-kaart harten en schoppen. 
Nu ben ik benieuwd naar jouw standpunt. 
 

Rob: 
Dat de bridgebond 5-kaart hoog achterhaald zou vinden, moet een 
misverstand zijn. In de nu lopende tv-bridgecursus wordt namelijk aan de 
pure beginners 5-kaart hoog geleerd. En dat is een cursus waar de NBB 
volledig achter staat. 
 
Mijn standpunt over 4-kaart hoog en 5-kaart hoog is dat met beide systemen 
uitstekende resultaten kunnen worden behaald. Beide systemen hebben voor- 
en nadelen. En mijn advies is om het systeem te kiezen dat jou en jouw 
partner het beste gevoel geeft. 

 
Voorrang voor hoge kleur? 

Even een klein vraagje over de bieding nr.3 in de vorige Training: 
Als partner opent in een lage kleur, moet je dan altijd antwoorden in een 
biedbare HOGE kleur? In volgorde zou ruiten namelijk aan de beurt zijn. 
Geldt dit bieden van de hoge kleur i.p.v. ruiten ook bij vierkaart hoog? 
Hartelijke groet van 'blondje'(=grijs) Hanna. 

 
Ik (Rob) gaf als bieding: 

3 1♣*  1♥  ♠ 6 5 
 2♥  ??  ♥ H V 5 4 
     ♦ H 10 7 6 
     ♣ 6 5 4 

Antwoord Rob: 
Dat is gewoon een ordinaire vergissing van deze grijsblonde schrijver, Hanna! 
De normale eerste reactie op 1♣ moet inderdaad 1♦ zijn. Zowel met 5-kaart 
als met 4-kaart hoog.  
Er zijn wel spelers die met deze hand graag voorrang geven aan het bieden 
van de hoge kleur. Het 1♥-bod sluit dan een 4+kaart ruiten niet uit en 1♦ 
ontkent een hoge 4-kaart. 
 
Er had dus moeten staan: 

3 1♣*  1♦  ♠ 6 5 
 1♥  2♥  ♥ H V 5 4 
     ♦ H 10 7 6 
     ♣ 6 5 4 
Met 6-7 punten mag je op partners rebid van 1♥ passen. Met deze 
mooie 8-punter mag je 2♥-bieden, en 3♥ met 10-11. 
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Stayman of Jacoby? 
Als mijn partner 1SA opent, moet ik met een hoge 5-kaart, of langer, de kleur 
bieden ónder mijn hoge kleur (Jacoby). 
Met één of twee 4-kaarten moet ik Stayman van de plank trekken en net 2♣ 
vragen naar partners hoge 4-kaart. 
 
Mag ik twee biedkaartjes tegelijk neerleggen als ik een hoge 4- én een hoge 
5-kaart heb? 
 

Rob: 
Ik had zelf geen mooiere vraag voor deze aflevering kunnen bedenken! 
Hartelijk dank! 
 
Stayman doen we met 8 punten en meer. Mijn advies is om met een 5-4 in 
de hoge kleuren Stayman te doen als je voldoet aan de 8 puntenlimiet. 
Heb je minder dan 8 punten, kies dan voor Jacoby. 
 
Ik geef een voorbeeld. 
 
West  Oost  Oosthand  Toelichting 
1SA  2♣*  ♠ V B 10 4 3 West ontkent een hoge 4-kaart; 
2♦*  2♠  ♥ A B 6 5  het heeft dan geen zin als oost 
    ♦ 6 5 4  dan nog een hoge 4-kaart gaat   
    ♣ 9   bieden. 2♠ moet dus wel een 5- 
       Kaart zijn. Het is nu aan west om 

het af te maken. Met een 3-kaart schoppen mee en 17 
punten mag hij 4♠ bieden, en met een 2-kaart 
schoppen en 17 punten: 3SA. Is west minimaal (15 
ptn.) dan past hij met een 3-kaart schoppen en biedt 
hij 2SA met een 2-kaart. 
 
Als oost zelf 10+ ptn. had gehad, had hij in plaats van 
2♠ 3♠ geboden*. 
 
 

Voor de fijnproevers heeft Kees Tammens een vrij compleet 
 overzicht gemaakt voor het bieden na partners 1SA-opening. 
 
Wil je die ontvangen? Mail die wens dan naar mij: rob.stravers@upcmail.nl 
 
 

 
  
 
 
 
 


