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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 593, 18 december 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.nl 

 
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. 

 
Voor de minder én meer ervaren spelers. 
 
In Bridge Training 556 (6 maart van dit jaar) legden we de sterke opening onder de 
loep. Verschillende lezers voegden die toe aan hun biedpakket. Omdat ik toevallig 
in één week van twee verschillende lezers enkele vragen kreeg over het bieden ná 
de 2♣-opening, heb ik toegezegd daar een Bridge Training aan te zullen wijden. 
Welnu, die toezegging kom ik in deze Training graag na!   

 
Achtereenvolgens kijken we naar:  
 

• Sterke openingen 
 

• Sterke handen waarmee we wel én liever niet openen met 2♣. 
 

• Na partners 2♣-opening. 
 

• Een biedtoets.

http://www.bridgevraagbaak.nl/�


Bridge Service, Bridge Training 593, 18 december 2014, rob.stravers@upcmail.nl    2 
 

 

Sterke openingen 
 
Heel lang geleden kenden we maar één openingsbod zonder maximumkracht: 2♣. 
De openingen 2♦, 2♥ en 2♠ waren toen ook wel sterk, maar gelimiteerd.  
Inmiddels zijn we aangeland in het tijdperk van gecombineerde openingen, zoals: 
de 2♣-opening die een sterke opening belooft, óf zwak is met lengte ruiten! Berucht 
en beroemd is de Multi 2♦. Wie hiermee opent heeft in de meeste gevallen een 
(zeer) zwak spel met een hoge 6-kaart, maar sluit ook een zeer sterke hand niet uit 
met een SA-verdeling of een sterke lage kleur. 
 
Ook de 2♣-opening kent verschillende soorten:  

- een sterk spel, óf zwak met lengte ruiten; 
- een sterk spel, of zwak met minstens een 4-kaart in de beide hoge kleuren; 
- een semi-forcing hand; dus 1 à 1½ slag te weinig voor de manche; met de 
 manche in handen wordt dan 2♦ geopend. 
- een sterk spel, minstens semi forcing of sterker; dus zonder maximum. 

  
En die laatste 2♣, dus minstens semi forcing, pakken wij in deze Training bij de 
kop! 
 
Dankwoord 

Ik liet Anton Maas meekijken, en heb op zijn advies een paar versterkingen 
aangebracht. 

 
 
 

Sterke handen waarmee we wel én liever 
niet openen met 2♣. 
 
Omdat onze 2♣-opening wordt gebruikt voor grillige én SA-verdelingen, moeten we 
allereerst vaststellen wat de kracht is van die SA-handen. 
 
Als je 2SA opent met 20-22, open je 2♣ met minstens 23 punten.  
Spreek af dat openaars rebid van 2SA 23-24 punten belooft en 3SA minstens 25. 
 
En als je dan ook afspreekt dat je na zo’n SA-rebid Stayman toepast en Jacoby, 
begeef je je daarmee meteen op bekend terrein. 
 
Met een SA-verdeling en veel kracht kan het dan niet snel misgaan.  
Met grillige sterke openingshanden kan dat anders liggen.  
 
Op de 2♣-opening zal partner in de meeste gevallen 2♦ bieden. Het voordeel van 
2♦ is dat je de openaar alle ruimte geeft zijn verdeling aan te geven. Vooral omdat 
een 2- of 3-kleurenspel niet is uitgesloten, is het goed om af te spreken dat een 
rebid van 2♥ of 2♠ in ieder geval ronde forcing is, zodat de openaar daarna zijn 
eventuele andere (kleur)en kan noemen. 
 
We gaan een paar handen bekijken. 
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♠ A H V 7 6 5 4 3 
♥ A V 9 
♦ 3 2 
♣ - 

Deze hand telt slechts 15 punten. Maar zonder 4-kaart 
schoppen bij één van de tegenstanders heb je vrijwel zeker 
de manche in handen. Zelfs als partner één punt meeneemt 
in de ‘persoon’ van ♥B, tel je al tien slagen. 
Open 2♣; na partners 2♦ bied je 4♠. 

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

Ook deze hand is mooi genoeg voor de manche in de vorm 
van 4♥. Je zou dus kunnen openen met 2♣ om na partners 
2♦ 4♥ te bieden. Daar zit wel één nadeel aan. Het is niet 
uitgesloten dat de tegenstanders meebieden; er zitten 
immers nog 28 punten in de andere handen. Er ontstaat dan 
een lastig dilemma als je partner een strafdoublet plaatst. 
Partner rekent door jouw sterke opening ook op 
verdedigende kracht. Op slagen dus die jij zult maken als de 
tegenpartij in hun kleur speelt. Het risico is echter groot dat 
je geen enkele slag meeneemt in het tegenspel. Dat minpunt 
voorkom je door te openen met 4♥… Dan rekent je partner 
wél op een eenzijdig spel dat hoogstwaarschijnlijk niets 
waard is in het tegenspel. 

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

Eveneens een hand waarmee je graag gaat voor de manche; 
ook met een zeer zwakke hand van je partner. 
En ook met deze 2-kleuren hand is de 2♣-opening af te 
raden. Wat moet je namelijk bieden als de tegenstander 
volgt met 4♠? Moet je dan gokken op 5♥ of op 5♣? 5♥ is een 
ramp met de hartens tegen en klaveren bij je partner. 5♣ 
kan net zo verkeerd uitpakken. Je kunt daarom het beste 
openen met… 1♥! Als de tegenstanders dan op het gaspedaal 
trappen met 4♠, kun je met een goed gevoel 5♣ in de ruif 
werpen. Partner weet nu alles over jouw hand en voldoende 
voor de juiste keus.   

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

Een uitstekende 2♣-opening. Op partners 2♦ bied je 2SA. Als 
je 2SA opent met 20-22 punten, moet de kracht van dit bod 
23-24 zijn. En als je daarop Transfers en Stayman/Puppet 
speelt, ben je meteen op vertrouwd terrein! 

♠ H V B 9 8 
♥ A H B 
♦ A V B 7 
♣ 8 

Ook deze hand leent zich uitstekend voor een 2♣-opening. 
Op partners 2♦ bied je je 5-kaart schoppen: 2♠. Ook zonder 
slag mee zal jouw partner de bieding in ieder geval nog één 
rondje openhouden. 

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

Na jouw 2♣ en partners 2♦ is deze hand mooi genoeg voor 
een 3SA-rebid! Met een uitkomst in schoppen, harten of 
klaveren heb je dat zelfs zonder een slag van partner in 
handen!  

♠ A H B 6 4 
♥ H V B 10 7 
♦ A 
♣ H V 

Open met 2♣. Na partners 2♦ bied je 2♠. Als partner daarop 
2SA biedt, wat nog steeds zeer zwak kan zijn, bied je 3♥. 
Partner heeft vervolgens het laatste woord. 
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Samengevat:  
• Met een hand waarin je toch wel minstens drie slagen maakt als de 

tegenpartij speelt, kun je veilig openen met 2♣. 
 

• Met relatief weinig punten en één lange kleur, open je meteen op 4- of 5-
hoogte (met de gedachte: zoek het effe lekker uit ). 

 
• Met een 6-6 of 7-6-verdeling en minder dat 20 punten begin je op 1-hoogte. 

 
• Met een 2- of 3-kleurenspel hoef je na partners 2♦-bod niet te springen. Als 

je na 2♦ een kleur biedt is dat in ieder geval forcing voor een ronde. 
 

Na partners 2♣-opening 
Als jouw partner met 2♣-opening opent, wat mínstens semi forcing of manche 
inviterend is, zal de manche te hoog gegrepen zijn als partner inderdaad niet 
de manche in handen heeft en jij geen slag meeneemt. 
 
Het kan echter heel lastig zijn om vast te stellen of je werkelijk geen slag 
meeneemt.   

  West   Oost  Oosthand 
    2♣*   2♦*  ♠ 2 
    2♠   ??  ♥ 7 6 5 
         ♦ 9 8 7 6 5 
         ♣ 8 7 4 2 

Oost neemt in een schoppencontract geen slag mee en zou - volgens de 
meeste boeken - mogen passen. Toch moeten we dat niet al te snel doen.  

 
 Als west inderdaad een eenzijdige schoppenhand heeft, bijvoorbeeld iets als: 

 ♠ A H V 10 4 3 
 ♥ 8 
 ♦ H V 2 
 ♣ H B 3 
wil je inderdaad niet hoger zitten dan 2♠. 
 
Maar… west kan ook (na 2♣ - 2♦ - 2♠) in handen hebben: 

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

Met deze hand is 4♥ kansrijk. Als oost na wests 2♠-rebid 2SA biedt (ronde 
forcing), komt west met 3♥. En dan mag oost wel degelijk erop rekenen dat 
hij minstens één (troef)slag meeneemt.  
 
Tip! 

Spreek af dat het 2SA-rebid van oost in deze situatie zwak is en forcing 
voor één ronde. Openaar zal dan (graag) zijn tweede kleur bieden, en 
zonder tweede kleur zijn eerste kleur herhalen. 
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Ook met een manche focing 2♣-opening en een 3-kleurenspel is het onhandig 
om na 2♦ te moeten jumpen. Omdat de ideale fit in de tweede of derde kleur 
kan zitten. 
 
Verdeling belangrijker dan punten 
 
  West    Oost  Oosthand 

   2♣*    2♦*  ♠ 9 8 7 5 4 2 
   2SA    ??  ♥ 4 3 
         ♦ 9 8 7 6 
         ♣ 8 

West belooft met 2SA een SA-verdeling. Ondanks het ontbreken van zelfs het 
laagst mogelijke plaatje mag je met deze oosthand toch wel voor 4♠ gaan. 
Het is goed om na het 2SA-rebid uit Jacoby en Stayman te kunnen kiezen. 
Dus bied je na partners 2SA 3♥*, om na partners verplichte 3♠* de manche 
vol te maken met 4♠! 

  
1e biedreactie op partners 2♣-opening: 
 
• Af te raden is 2SA als eerste bod, om twee redenen: 

1. Als de 2♣-openaar een verdeelde hand heeft, en het eindcontract SA 
is, komt de sterke hand op tafel en de uitkomst door de kracht heen 
(in plaats van naar de kracht toe). 

2. Als je de 2♣-openaar de ruimte geeft zelf SA te bieden in zijn tweede 
beurt, weet je meteen de kracht nauwkeurig én kun je desgewenst 
Stayman toepassen en Transfers. 

 
• 2♦ Omdat je nog niets weet van partners verdeling en iets over zijn 

 super kracht, is het goed om partner alle ruimte te geven met 2♦. 
 
• Alleen met een redelijk sterke kleur bied je die kleur: 

2♥/♠: minstens 5-kaart met minstens vijf honneurpunten in die kleur. 
3♣/♦: minstens 6-kaart met minstens vijf honneurpunten in die kleur.  
3♥/♠: minstens 6-kaart met minstens VB in die kleur.  
2♦: voldoet niet aan de voorwaarden van een andere reactie .  

Met 2♦ geef JE de 2♣-openaar alle ruimte om zijn 
kracht/verdeling aan te geven. 2♦ zegt dus niets over de kracht! 
Met tien punten zonder hoge 5-kaart of lage 6-kaart heb je 
immers geen alternatief.  

Vind je dit te moeilijk om te onthouden, bied dan standaard 2♦ na 2♣! 
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  West  Oost  Oosthand 
  2♣*  2♦*  ♠ B 9 8 7 6 
  2SA  ??  ♥ V 6 5 4 
      ♦ A 9 
      ♣ 7 6 
 

Na het 2SA-rebid gooi je Stayman (of Puppet) in 
de strijd. 

    3♣* 
  3♦*  3♠  Met Stayman ontkent wests 3♦ een hoge 4- 

Kaart. 3♠ moet dan wel een 5-kaart schoppen 
beloven, waarna openaar kan kiezen voor 3SA of 
4♠.  
De spelers die Puppet spelen hoeven we niets te 
vertellen. 
AdvG: En de echte Niemeijerspelers 
  (inclusief de ‘bierconventie’, dus  
  5-kaart ♠ en 4-kaart ♥) zullen  
  likkebaarden. 

 
  West  Oost  Oosthand 
  2♣*  2♦*  ♠ H V 4 2 
  2SA  ??  ♥ 4 3 2 
      ♦ A 10 7 6 5 
      ♣ V 
 

Ook met een SA-verdeling en voldoende kracht 
voor slem kan het geen kwaad met 2♦ te 
beginnen. Na partners rebid heb je een 
uitstekend beeld van diens kracht en verdeling 
waardoor jij de regie kunt nemen. Met deze 
hand staat voor jou klein slem al helemaal vast, 
en sluit je - met alle azen bij west - groot slem 
zeker niet uit. Na wests 2SA-rebid kun je 
beginnen met Stayman. 
 
Maar ‘brei’ niet te veel; daarmee geef je je 
tegenstanders alle kans om met een doublet om 
een uitkomst in die kleur te vragen.  

 

Biedtoets 
Er is natuurlijk veel meer af te spreken. Probleem is echter dat 2♣-openingen 
vrij dun zijn gezaaid. En als een bepaalde situatie weinig voorkomt, gaat het 
gemakkelijk mis als we dan na relatief lange tijd een hele lading afspraken uit 
het ijs moeten bikken. Het is immers niet voldoende als slechts één van beide 
partners precies weet wat is afgesproken… Sterker, dat is een redelijk sterke 
voorwaarde voor een natuurramp op de bridgetafel . 
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2♣ biedtoets 
Je kunt deze spellen met je vaste bridgepartner uitbieden. Daarbij vouw je de 
handen waarmee je partner biedt, naar achteren. En als je het achter je pc 
doet, met telefonisch contact, kun je de handen van je partner onzichtbaar 
maken door er een blad papier voor te hangen. 
 
Als je de toets hebt gedaan, doe je hem over een week nog een keer met de 
andere handen. 
 
Het spreekt vanzelf dat je deze handen ook mag bieden met heel anderen 
afspraken. En als je daarmee eveneens op de ideale eindcontracten komt, 
houd je die vast! 

 
West is telkens de openaar 
 
Westhanden Biedingen  

west 
Biedingen 
oost 

Oosthanden 

Spel 1 West 
♠ A H V B 4 3 
♥ 3 2 
♦ H V B 8 
♣ A  

  Spel 1 Oost 
♠ 9 8 7 
♥ H V B 5 4 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 

Spel 2 West 
♠ H 2 
♥ A H 
♦ A H V 
♣ H V B 10 9 7 

  Spel 2 Oost 
♠ B 7 6 
♥ B 10 9 8 2 
♦ 8 
♣ A 6 5 4 

Spel 3 West 
♠ A 3 2 
♥ A 
♦ A H V 2 
♣ H V B 4 2 

  Spel 3 Oost 
♠ H V 9 8 7 
♥ 4 3 
♦ 9 8 7 
♣ A 8 3 

Spel 4 West 
♠ A 3 
♥ H 10 7 6 
♦ A V B 
♣ A H V 3 

  Spel 4 Oost 
♠ 4 2 
♥ V B 9 8 
♦ H 5 4 3 2 
♣ 7 6 

Spel 5 West 
♠ V 2 
♥ A H V B 7 6 
♦ A H 
♣ A 8 7 

  Spel 2 Oost 
♠ H 10 9 8 
♥ 3 
♦ V B 4 2 
♣ B 10 9 3 
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Mijn biedingen 
 
Westhanden Biedingen  

west 
Biedingen 
oost 

Oosthanden 

Spel 1 West 
♠ A H V B 4 3 
♥ 3 2 
♦ H V B 8 
♣ A  

2♣* 
2♠ 
pas 

2♥ 
4♠ 

Spel 1 Oost 
♠ 9 8 7 
♥ H V B 5 4 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 

Oost belooft met 2♥ een 5+kaart 
harten met minstens vijf punten in 
die kleur.  

West biedt - uiteraard - zijn prachtige schoppenkleur. Door oost positieve 2♥-bod  
is de situatie manche forcing; west hoeft daardoor geen sprong te maken om zijn 
‘manche in handen’ te vertellen. 

Oost heef schoppens mee en niets 
meer dan dat hij al vertelde met 2♥. 
Als bekend is dat onder de manche 
niet mag worden gepast, vertelt het 
meteen uitbieden van die manche 
dat er verder niets (extra’s) is te 
melden. 
Met extra kracht had oost na wests 
2♠ voor 3♠ gekozen!  

 
Spel 2 West 
♠ H 2 
♥ A H 
♦ A H V 
♣ H V B 10 9 7 

2♣* 
3♣ 

pas 

2♦* 
5♣ 
 

Spel 2 Oost 
♠ B 7 6 
♥ B 10 9 8 2 
♦ 8 
♣ A 6 5 4 

Oost heeft te weinig kracht in de 
hartenkleur om meteen 2♥ te 
bieden. 

West heeft zonder slag bij partner geen manche in handen. Daar komt bij dat een 
sprong in klaveren de 3SA-grens passeert, terwijl dat een heel mooi contract zou 
kunnen zijn. Dus biedt west heel beheerst 3♣. 

Oost verwacht minstens twee slagen 
mee te nemen: ♣A en 
hoogstwaarschijnlijk een 
ruitenaftroever. Door wests hoge 
ruitens is een ruitenaftroever niet 
echt noodzakelijk . Maar… als 
noord niet start met schoppen, kan 
de leider op de drie hoge ruitens 
twee schoppens opruimen en een 
schoppen troeven.        
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Spel 3 West 
♠ A 3 2 
♥ A 
♦ A H V 2 
♣ H V B 4 2 

2♣* 
4SA 
7♠ 

2♠ 
5♦ (één aas) 
pas 

Spel 3 Oost 
♠ H V 9 8 7 
♥ 4 3 
♦ 9 8 7 
♣ A 8 3 

Door de garantie van minstens vijf punten in de geboden schoppenkleur, weet 
west dat oost minstens ♠HV moet hebben. 6♠ zit er in ieder geval in. En als oost 
dan toevallig ook nog ♣A meeneemt, zijn ‘veertien’ slagen voor het oprapen; mits 
de schoppens normaal verdeeld zijn. RKC-Blackwood-spelers kunnen met het 5♠-
antwoord op azen vragen die ♣A aangeven. Nog makkelijker! 
 
Spel 4 West 
♠ A 3 
♥ H 10 7 6 
♦ A V B 
♣ A H V 3 

2♣* 
2SA 
3♥ 
pas 

2♦* 
3♣* 
4♥ 

Spel 4 Oost 
♠ 4 2 
♥ V B 9 8 
♦ H 5 4 3 2 
♣ 7 6 

Het 2SA-rebid belooft 23-24 punten. Met Stayman belandt het verdere bieden op 
vertrouwd terrein. 
 
Spel 5 West 
♠ V 2 
♥ A H V B 7 6 
♦ A H 
♣ A 8 7 

2♣* 
2♥ 
3♥ 
pas 

2♦* 
2♠ 
3SA 

Spel 2 Oost 
♠ H 10 9 8 
♥ 3 
♦ V B 4 2 
♣ B 10 9 3 

West heeft zonder slag mee van oost geen manche in handen.  
Oost heeft opvang in de overige 
kleuren. Leuk als west toevallig nog 
een tweede kleur heeft… 
3♥ sluit dat uit. Zonder poppen zou 
oost passen; nu is 3SA een 
aantrekkelijke optie, 

Van west wordt na oosts 3SA eveneens de nodige beheersing verwacht om niet 
verder te gaan… . Met meer in handen had oost na wests 3♥ het initiatief 
genomen.  
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Inkoppers voor minder ervarenen 
 
Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid   
  1♥  1SA  pas   
3SA  pas  pas  pas   
 

Zuidhand 
♠ 10 9 8 7 
♥ H 8 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ 8 7 

 
 Met welke kaart kom je uit? 
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Spel 1  De beste uitkomst 
 

West  Noord Oost  Zuid   
  1♥  1SA  pas   
3SA  pas  pas  pas   
 
Met welke kaart kom je uit? 
 

   ♥ A B 10 4 3 
♥ 9 6    ♥ V 7 5  

Zuidhand 
♠ 10 9 8 7 
♥ H 8 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ 8 7 

  
 

♥2 is de aangewezen uitkomst! Start in partners kleur: 
• met je hoogste kaart:  

- als je in die kleur een 2-kaart hebt; 
- met twee of meer honneurs; 
 

• met je laagste kaart: 
 - met drie of meer kaarten in partners kleur. 
 

• Tegen een troefcontract kom je nooit uit onder het aas. Dus ook met 
drie of meer kaarten en partners kleur en het aas, start je met het 
aas!  

 
Merk op dat de leider zijn ♥V kan maken als je was begonnen met ♥H… 
 
Nu zou je kunnen denken dat oost opvang in harten moet hebben, met zijn 
1SA-bod na partners 1♥-opening. En dat daarom overweegt met schoppen uit 
te komen. Mijn oprechte advies: kom alleen uit in jouw eigen kleur als succes 
is verzekerd! Als namelijk achteraf blijkt dat oost zijn contract maakt dankzij 
jouw schoppenstart, en hartenstart tot down had geleid, is dat lastig uit te 
leggen. Je hebt het een heel stuk gemakkelijker als je uitkomst in partners 
kleur het 3SA-contract laat maken, en schoppenstart tot down zou hebben 
geleid. De reden van jouw hartenstart is dan immers jouw grote vertrouwen 
in je partner! 
 

Spel 2, West gever, OW kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1SA  Doublet pas  ??  ♠ B 7 6 5 
         ♥ H V 9  
         ♦ V 10 
         ♣ 10 9 4 3  
  
 Welk biedkaartje gebruik je met deze zuidhand?
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Spel 2, West gever, OW kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1SA  Doublet pas  Pas!!  ♠ B 7 6 5 
         ♥ H V 9  
         ♦ V 10 
         ♣ 10 9 4 3 
 

Als jouw partner met zijn doublet net als west de kracht en verdeling belooft 
van een 1SA-opening, gloort er iets moois aan de horizon… West is kansloos. 
Met deze gunstige kwetsbaarheid en minstens 23 punten tegen ga je niet 
zoeken naar een eigen SA- of schoppencontract.   
 

 
Spel 3 

♠ 4 3 2 
♥ A V B 7 5 
♦ A V 
♣ H 5 3 

 
♠ A H 
♥ H 6 4 3 2 
♦ 9 8  
♣ A V B 4 
 
Tegen jouw 6♥ start west met ♦6. 
 
Welke visie is de jouwe? 
a. Ik leg ♦A; ik ben niet vies van een overslag. 
b. Ik leg ♦V; ik ben niet vies van een overslag. 
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Spel 3  Als je niet vies bent van een overslag 
 

♠ 4 3 2 
♥ A V B 7 5 
♦ A V 
♣ H 5 3 

 
♠ A H 
♥ H 6 4 3 2 
♦ 9 8  
♣ A V B 4 
 
Tegen jouw 6♥ start west met ♦6. 
 
Welke visie is de jouwe? 
a. Ik leg ♦A; ik ben niet vies van een overslag. 
b. Ik leg ♦V; ik ben niet vies van een overslag. 
 
Voordat je je tong in beweging brengt tel je je mogelijke verliezers. 
 
Vanuit de zuidhand tellen we géén schoppenverliezer, geen hartenverliezer, 
geen klaverenverliezer (zuids ♣4 verdwijnt onder dummy’s grote 
klaverenbroer) en slechts één mogelijke ruitenverliezer. 
 
Voordat we ook maar denken aan snijden zoeken we naar andere 
reddingsvormen. En die is er! Nadat je de ontbrekende troeven hebt 
opgehaald maak je ♣H en zuids drie klaverentoppers. Zuid heeft één 
klaverenkaart meer dan noord. En welke kaart van dummy kunnen we op 
zuids vierde klaveren opruimen? Inderdaad: ♦V. Daarna troeven we zuids 
laatste ruitentje in dummy. Waar ♦H ook zit; je maakt altijd een overslag, 
zonder ruitensnit!   
 
 

Spel 4 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
♠ H 3   1♦  pas  1♥  pas 
♥ H V 9 3  ??   
♦ A B 9 8 7 
♣ 5 4 
 
Welk biedkaartje pak je als westspeler in je tweede biedbeurt? 
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Spel 4  Je tweede biedkaartje 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
♠ H 3   1♦  pas  1♥  pas 
♥ H V 9 3  2♥!!   
♦ A B 9 8 7 
♣ 5 4 
 
Welk biedkaartje pak je als westspeler in je tweede biedbeurt? 
 
Fijn dat partner oost jouw tweede kleur biedt. Over oosts kracht weet je nog 
niets; hij kan openingskracht mee hebben of nog méér. Maar ook minder; zes 
punten zijn eveneens niet uitgesloten. Daarom volsta je met het steunen van 
partners kleur. De hartenkleur staat nu vast; de kracht van partners hand 
bepaalt het eventuele vervolg.  

Lezers Mailen 

Inverted minors 
Heb pas een andere partner, en deze speelt inverted minor. 
Ik speel alles simpel met 5-kaart hoog, etc. 
Mijn vraag is: heb je toevallig goede duidelijke uitleg over inverted minor? 
 
AvG: 

Als je ‘inverted minors’ vertaalt kom je tot ‘omgekeerde lage kleuren’. 
Als je partner met één in een kleur opent, betekent volgens de 
klassieke biedtheorie:  
- een bijbod van twee in diezelfde kleur steun in die kleur en 6-9 

punten;  
- een bijbod van drie in die kleur 10-11 punten. 
 
Bij ‘inverted minors’ draai je die betekenissen om; 
- een bijbod op 3-niveau geeft dan 6-9 punten aan; 
- een bijbod op 2-niveau 10+ punten (ja, geen 10-11, maar 10+, dus 

forcing). 
En dit doe je dan alleen bij de lage kleuren, vandaar de naam ‘inverted 
minors’. 

Je schrijft dat jezelf vijfkaart hoog speelt. 
Als je het boekje ‘Berry’s vijfkaart hoog’ hebt, zie je op pagina 
116 een hoofdstuk over dit onderwerp. 

 
Tip 
Mocht je een conventie tegenkomen waarover je meer wilt weten, dan 
kun je Googlen, maar je kunt ook gaan naar www.bridgevraagbaak.nl  
Klik op de link ‘Bridgeconventies’. Dan krijg je een kort overzicht van 
vrijwel alle bridgeconventies. 
En ben je dan nog niet tevreden, klik dan op de naam van de conventie 
en je ziet een uitvoerige beschrijving daarvan. 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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 Verkeerde kleur geboden 
 
Bij het laatste spel van de ronde doet zich het volgende voor. 
West is dealer. 

Noord Oost Zuid West 
      pas 
  1SA pas 2♣* 2♥ 
  3SA pas pas pas 

  

Oost komt uit met ♥10.  Na het spelen zegt west tegen zijn partner ik 
was verbaasd dat je met harten uit kwam, i.p.v. met ruiten.  
Het blijkt dat west ruiten had willen bieden i.p.v. harten. 
Noord zegt vervolgens dat hij door de onbedoelde bieding van West niet 
in het goede contract is gekomen.  
Tijdens het bieden heeft niemand om uitleg van een bieding gevraagd.   
Wat zeggen de spelregels in zo’n situatie? 
 
Rob: 

West maakte een biedfout; dat is toegestaan in bridge. Sterker, de 
meeste tegenstanders zijn daar zelfs blij mee.  
Als west zijn verkeerde biedkaartje opmerkte vóórdat oost een bieding 
deed, dus vóór oosts 2e pas, en de arbiter overtuigd was van de factor 
‘onbedoeld’, had de arbiter west toestemming mogen geven om zijn 
onbedoelde bieding te corrigeren. 
 
Achteraf schijnt het in wests voordeel te zijn dat hij zijn fout niet heeft 
opgemerkt. Het is nu aan NZ om OW te feliciteren met hun geluk. Want 
zo’n fout levert meestal nadeel op voor de vergisser. 
En het is helemaal aan noord om zijn felicitatie te onderstrepen met een 
lekkere fles wijn of een bloemetje. 
Daarmee mag duidelijk zijn dat ik het volledig uitsluit dat deze 
noordspeler zou hopen op een aanpassing van het resultaat . 
 

 
Wel of niet stoppen? 

Ik open 1♠, partner: Stop, 4♠. Ik ging niet verder, maar zat 6♠ in. 
Ik dacht van 1 naar 4 is afmaken, dus stoppen. Wat is jouw mening? 
 
Rob: 

Normaal gesproken mag je erop rekenen dat de 4♠-bieder verwacht dat 
4♠ zal worden gemaakt tegenover een normale 1♠-opening. 
 
Als jij als openaar duidelijk meer hebt dan normale openingskracht, is 
het aan jou om de slemconventies uit het vet te halen. 
 


