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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 639, 26 november 2015 
 
Redactie: 

Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Ad van Gemert,  
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

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

 

Volgen 
 

West 
1♦ 

Noord 
1♥ 

Oost 
pas 

Zuid 
?? 

 
Zuidhand A  Zuidhand B 
♠ 7 6 5   ♠ 7 6 
♥ H V 2   ♥ H 5 4 2 
♦ 3 2    ♦ 5 4 3 
♣ A V 6 5 4   ♣ H 10 8 5 

 
Voelt voor jou het bieden na het volgbod van jouw noordpartner als een oase 
van duidelijkheid, dan kun je meteen doorgaan naar Lezers Mailen!   
Tast je met je partner na elkaars volgbod - of informatiedoublet - regelmatig in het 
duister, dan kan het geen kwaad om jullie afspraken en de drie voorgestelde 
afspraken op deze twee handen los te laten. 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Ons volgbod in een kleur na een 1-opening in een kleur van de 
tegenpartij 

 
Afspraak 1  

Het volgbod in een kleur belooft minstens een 5-kaart met 7-16 punten. 
 
Met een vrij zwakke hand is de kans op tegenspelen het grootst. 
Omdat partner graag zijn vertrouwen bewijst in jouw 
biedtechniek, zal hij bij voorkeur in jouw kleur uitkomen. Daarom 
is het van groot belang dat juist met een zwak volgbod de 
meeste punten in die kleur zitten. Anders zou je met jouw volgbod 
meer de tegenpartij van dienst zijn dan jouw eigen koppel!   

 
Afspraak 2  

Met minstens drie troeven mee en minstens 10 punten bied je de kleur 
van de tegenpartij. Met 7-11 punten zal openaar zijn kleur zo laag 
mogelijk herhalen. Met 12-14 biedt hij sterker (sprong in volgkleur, 
nieuwe kleur of 2SA met opvang in kleur tegenpartij) en met 15-16 de 
manche.  

 
Afspraak 3 

Met samen minstens negen troeven en minder dan 10 punten bied je 3 
in partners kleur. Ja, ook met nul punten!  

 
Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat je 
je daar nooit een buil aan kunt vallen. Hoe meer je down 
gaat, des te meer punten de tegenstanders hadden kunnen 
winnen door zelf te spelen. Deze ‘wetmatigheid’ noemen we  
‘The Law’ (De Wet). Kwetsbaar tegen niet kwetsbaar mag je 
daarbij enige voorzichtigheid betrachten… . 

 
Met samen acht troeven en 6-9 punten bied je 2 in partners kleur. 

 
Welke biedkaartjes leg je na partners volgbod van 1♥ op tafel met de 
gegeven twee zuidhanden? 

 
West 

1♦ 
Noord 

1♥ 
Oost 
pas 

Zuid 
?? 

 
Zuidhand A  Zuidhand B 
♠ 7 6 5   ♠ 7 6 
♥ H V 2   ♥ H 5 4 2 
♦ 3 2    ♦ 5 4 3 
♣ A V 6 5 4   ♣ H 10 8 5 
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De antwoorden 
 

West 
1♦ 

Noord 
1♥ 

Oost 
pas 

Zuid 
?? 

Zuidhand A  Zuidhand B 
♠ 7 6 5   ♠ 7 6 
♥ H V 2   ♥ H 5 4 2 
♦ 3 2    ♦ 5 4 3 
♣ A V 6 5 4   ♣ H 10 8 5 

 
Hand A: 2♦*; minstens drie hartens mee en 10+. 

 
*Omdat 2♦ geen interesse toont in de ruitenkleur, moet je dat 
bod alerteren. 

 
Hand B: 3♥; 6-9 punten met 3-kaart ♥, of 0-9 met minstens 4-kaart ♥. 
 
‘Cue’  

Een bod in de kleur van de tegenpartij heeft een indrukwekkende 
naam: een ‘cue’. Alleen dáárdoor voelt het al goed om de kleur van de 
tegenpartij te bieden .  
[Spreek uit: kjoe], ook wel cuebid [kjoebit.] 

 
 

Drie biedseries gevraagd 
 
Westhand  A Zuid  West Oost   Oosthand A 
♠ H 4 2  1♦  ?? ??   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   ?? ??   ♥ H 4 3 
♦ B 3         ♦ H 7 6 
♣ B 6 5        ♣ 10 9 7 4 2 
 
Westhand  B Zuid  West Oost   Oosthand B 
♠ H 4 2  1♣*  ?? ??   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   ?? ??   ♥ A 6 5  
♦ A 3         ♦ V B 7 6 5 
♣ H 6 5        ♣ V 9 3 
 
Westhand  C Zuid  West Oost   Oosthand C 
♠ H 2   1♦  ?? ??   ♠ V 4 3  
♥ V B 10 9 8   ?? ??   ♥ A 4 3 
♦ H 3         ♦ V 9 8 
♣ A V 6 5        ♣ H 7 4 3 
 



Bridge Service, Bridge Training 639, 26 november 2015, rob.stravers@upcmail.nl    4 
 

De drie antwoorden 
 
Westhand  A Zuid  West Oost   Oosthand A 
♠ H 4 2  1♦  1♥ 2♦*   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   2♥ pas   ♥ H 4 3 
♦ B 3         ♦ H 7 6 
♣ B 6 5        ♣ 10 9 7 4 2 
 

West is minimaal en biedt zijn kleur daarom zo laag mogelijk. Daarmee 
is voor oost duidelijk dat een gezond manchecontract kan worden 
geschrapt. 

 
 
Westhand  B Zuid  West Oost   Oosthand B 
♠ H 4 2  1♣*  1♥ 2♣*   ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8   3♥ 4♥   ♥ A 6 5  
♦ A 3     pas    ♦ V B 7 6 5 
♣ H 6 5        ♣ V 9 3 
 

West belooft met zijn sprong 12-14 punten. Met 10 -11 punten mag 
oost daarop passen, met extra kracht biedt oost de manche. 

 
 
Westhand  C Zuid  West Oost   Oosthand C 
♠ H 2   1♦  1♥ 2♦*   ♠ V 4 3  
♥ V B 10 9 8   4♥ pas   ♥ A 4 3 
♦ H 3         ♦ V 9 8 
♣ A V 6 5        ♣ H 7 4 3 
 

Met deze westhand heeft west genoeg aan 10 punten bij oost, dus biedt 
hij direct de manche uit. 

 
 
Nog twee biedseries  

 
Westhand  D Zuid  West Noord Oost  Oosthand D 
♠ H 4 2  1♣*    ??  2♣    ??  ♠ 5 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ 7 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ 9 3 
 
 
Westhand  E Zuid  West Noord Oost  Oosthand E 
♠ H 4 2  1♣*    ??  2♣    ??  ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ A 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ V B 
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De antwoorden van die twee biedseries  
 
Westhand  D Zuid  West Noord Oost  Oosthand D 
♠ H 4 2  1♣*    1♥  2♣    3♥  ♠ 5 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ 7 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ 9 3 
 

Samen negen hartens, dus alle ruimte voor ‘De Wet’!  
In deze situatie belooft dat maximaal 9 punten; met 10 punten en 
minstens drie hartens mee had je de kleur van west geboden… 

 
 Opgelet! 

Als je partner gewoon 1♥ opent, dus niet met een volgbod, dan bied je 
NIET meteen 3 in die kleur als je samen negen troeven telt. Je biedt 
dan met 6-9 punten 2♥. Je laat de tegenstanders dan alleen geen 
contract spelen onder 3♥. Mochten ze 2♠ of 3♣ bieden, dan werp jij 3♥ 
in de ring.   
 

 
Westhand  E Zuid  West Noord Oost  Oosthand E 
♠ H 4 2  1♣*    ??  2♣  doublet ♠ A 3 
♥ V B 10 9 8 pas    ??  pas    ??  ♥ A 6 5 2  
♦ A 3          ♦ 10 9 7 6 5 
♣ H 6 5         ♣ V B 
 

Nu heb je wél voldoende kracht voor ‘het cuebid’. Maar noord is je voor.  
Als je geen andere betekenis hebt afgesproken voor het doublet, kun je 
dat nú gebruiken. Ook nu bied je niet meteen 3♥. Eerst geef je je 
kracht (10+) aan met 2♣. En als partner het met 2♥ voor gezien houdt, 
kun je met NZ altijd nog het gevecht aangaan met 3♥. 
 

Het informatiedoublet (op 1 in een kleur) verdelen we in: 
a. gewone kracht: 12-16 punten; 
b. veel kracht: 17+. 
 
Als je partner dan passief antwoordt, dus maximaal 8 punten belooft, moet je 
met:  

a. gewone kracht passen.   
b. met veel kracht níét passen. 

 
Dat betekent dat je met gewone kracht alle biedingen van partner moet 
kunnen verdragen. Anders ‘past’ dat niet echt lekker . 

 
Met véél kracht mag je elke verdeling hebben, omdat je dan na partners bod 
in ieder geval nog een bod zal doen. 
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Lezers Mailen 
De kracht van 1SA 

Afgelopen week ging de bieding van dit spel als volgt. Wij waren OW. 
      (ik)  
West  Noord Oost  Zuid 
pas  1♦  pas  pas 
1SA  2SA  3♣  pas 
Pas  pas 
  
Mijn partner west was "boos" dat ik 3♣ bood als Stayman. Ik verwachte 15-
17 punten bij hem met een dekking in ruiten. 
Hij stelde dat 1SA in de 4e hand 11-14 punten belooft en dat ik daarom had 
moeten passen. 
Maar het is toch zo dat 1SA in de 4e hand met 11-14 als openingsbod kan, 
maar toch niet als volgbod.  
Kunnen jullie mij op weg helpen? 

Spel 24 
W/N 

A94 
AVB 
HV83 
VB9 

  

B75 
7632 
A94 
A87 

N 
W O 

Z 
 

H32 
H954 
102 
H1062 

  

V1086 
108 
B765 
543 

  

 

 
 Rob: 

Deze vraag is op het lijf geschreven van Ad van Gemert. 
Ik neem overigens aan dat de eerste pas van west een tikfout is; 
anders zou het met zijn 1SA 10-12 hebben beloofd…  
En als je partner inderdaad boos werd, ging híj in ieder geval vreselijk 
in de fout! 

  
 Antwoord vragensteller: 

Nee, geen tikfout. Hij paste in zijn eerste bieding. Ik merk nu echter dat 
ik had kunnen weten dat hij geen 15-17 punten had anders had hij wel 
met 1SA geopend. 
Mijn 3♣ ging trouwens 2 down en was toch goed voor 60%. Voor de 
goede orde wij spelen in de C-lijn (laagste lijn). Bridgen is prachtig 
maar ook moeilijk! 
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  AdvG: 

Op verzoek van Rob reik ik je enkele gedachten aan. 
Allereerst het bieden van je ‘boze’ partner op de stoel van West. 
Het is inderdaad gebruikelijk dat in de ‘uitpaspositie’ een 1SA-bod 
ongeveer 11-14 punten belooft, maar die heeft West niet, ik zie er maar 
9. 
Een pas lijkt me dan beter, en noord kan dan het nietige en weinig 
lucratieve contract van 1♦ gaan spelen, zo’n laag contract in een lage 
kleur brengt niet veel op. 
Maar stel dat west ietsje sterker is en toch 1SA volgt, dan moet jij als 
oost verder passen met je zwakke verdeelde hand. 
Geen conventies doen dan. 
 
Bij zo’n zwak 1SA-volgbod in de uitpaspositie is het gebruikelijk geen 
conventies te spelen, dus geen Stayman en Jacoby. 
Als je wat meer wilt weten wanneer je na 1SA wél of géén conventies 
speelt, probeer dan het decembernummer 2014 van BRIDGE Beter te 
krijgen of te lenen. Op pagina 16 staat een leerzaam artikel van Berry 
Westra ‘System on or system off’ waarin hij deze vraag van wel of geen 
conventies na 1SA behandelt. Heel leerzaam artikel. 
 
Trouwens, het is een aardig nuttig bridgeblad. Ken je het? Als je het 
niet kent, kan ik mogelijk wel enkele proefnummers voor je regelen. 
En als je je abonneert heeft dat beslist twee grote voordelen. 
Ten eerste vlieg je dan in korte tijd van de C-lijn naar de B.  
Maar ten tweede, en nog belangrijker: je kunt dan iedere maand Robs 
fraaie baard bewonderen. 

 
  Licht gevraagd… 
Wil je graag twee spellen voorleggen waarbij onze neuzen niet dezelfde kant op 
gericht waren. 
Zou jij een lichtje kunnen laten schijnen? 
 
Zuid gever / niemand kwetsbaar 
   (Ik) 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid  Oosthand   
♠ H B 9 6 5 3       pas  ♠ A V 
♥ A H 5 3  1♠  2♦  3♣  pas  ♥ 10 4 
♦ V 10  3♠  pas  4♣  pas  ♦ A 4 
♣ 5   pas  pas      ♣ H V 10 9 7 3 2 
 
Als west zag ik niet dat 4♣ een controle was; zag dit als lange klaveren. Wij spelen 
5-kaart hoog. Hoe kunnen we dit beter bieden? 

 
Rob: 

Best lastig, dat 2♦-tussenbodje van noord . Oosts nieuwe kleur op 3-hoogte 
belooft in ieder geval voldoende kracht voor een manchecontract.  
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Controlebiedingen doe je alleen als de troefkleur is vastgesteld. Daar is na 
wests 3♠ nog geen sprake van, waardoor ik ook het 4♣-bod zou opvatten als 
een zeer lange aantrekkelijke klaverenkleur. 
 
Omdat west met zijn schoppenrebid minstens een 6-kaart schoppen belooft, 
kan oost met zijn twee tophonneurs in schoppen 4♠ bieden. En als oost een 
schoppenslem niet uitsluit; met twee azen bij west is die kans super groot, 
kan oost beter elk misverstand voorkomen door het initiatief te nemen met 
een vraag naar het aantal azen. 
 
West zou na oosts 3♣ ook 3♥ kunnen bieden, waarna oost voor 3♠ kan 
kiezen. In dit spel maakt het 3♠-rebid van west het voor oost een stuk 
gemakkelijker om in het juiste contract te belanden. 
 

Zuid gever / allen kwetsbaar 
 
Noordhand West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
♠ 8 4         pas  ♠ 9 7 6 2 
♥ 8 2   1SA  4♣  doublet pas  ♥ V 10 6 4 
♦ 10 9  pas  pas      ♦ H B 6 4 
♣ A H B 9 8 5 3         ♣ 7 
 
Na 1SA bieden wij Multi-Landy. 4♣ ging -3 voor -800… 
 
Rob: 

4♣ vind ik kwetsbaar redelijk riskant. Ik zou passen - tegen een SA-contract 
heb je een leuke kleur om mee uit te komen - in de tweede beurt zonder 
sprong klaveren bieden als het toch de kant opgaat van een kleurencontract. 
 
En wil je wél meteen storen, dan moet 3♣ voldoende zijn.  
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Wel of niet OI? 
Problemen op het gebied van ethiek vind ik bijzonder lastig. 
Het volgende doet zich voor: 
 

♠ A V 8 6 5 
♥ A H 
♦ V 9 
♣ A 9 3 
 
♠ 10 7 3 2 
♥ V 5 
♦ A 10 7 
♣ 7 6 5 4 

 
OW passen; het bieden van NZ: 
 
Noord Zuid 
1♠  Stop 3♣ (niet gealerteerd) 
… 5♣  ?? 
 
Twee vragen: 
1 Mag Zuid nu nog 5♠ bieden? 

Zuid voerde aan dat hij vanaf het begin van de bieding van plan was in 
een ♠-contract te belanden. Hij weet dat noord het 3♣-bod verkeerd 
heeft geïnterpreteerd. Is dat in dit geval ongeoorloofde informatie welke 
hem dwingt op 5♣ te passen? 
 
Zou het verschil uitmaken wanneer zuid slechts een singleton ♣ gehad 
zou hebben onder het motto: “Ik steek mijn kop niet vrijwillig in de 
strop”? 
 
Als oost doubleert, mag hij dan nog corrigeren naar 5♠? 

 
2 NZ hebben op hun conventiekaart staan: excluding azenvraag (bod 
 boven 4SA) 

Als zuid nu 5♠ biedt en noord ontwaakt op dat moment; kan hij dan 
niet verplicht worden te antwoorden op 5♠ als excluding azenvraag 
(aantal azen m.u.v. ♠Aas)? 
  
We wachten vol spanning je antwoord af. 

 
 Rob: 

Vanaf noords 1♠-opening staat voor zuid één ding vast: hij wil een 
schoppencontract. Het niet alerteren van het 3♣-bod spreekt al 
duidelijke taal: noord is de betekenis van 3♣ (vier schoppens mee en 6-
9 punten) even kwijt. Dat is voor zuid ongeoorloofde informatie. Maar… 
als noord vervolgens 5♣ biedt, is ook zónder de OI van het niet 
alerteren voor zuid duidelijk dat noord het Bergen Raisesspoor even 
kwijt is. En deze legaal verkregen informatie heft dan de verboden 
informatie van het niet alerteren volledig op. 
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Zuid mag zonder gewetensbezwaar 5♠ bieden, in de hoop dat partner 
noord dan ontwaakt; ongeacht het aantal klaveren van zuid of een 
strafdoublet van OW.  
 
Dan jouw tweede vraag. Noord heeft geen enkele vorm van OI; dus kun 
je noord ook niet verplichten op een bepaalde wijze om te gaan met 
zuids 5♠-bod. Zuid kan alleen maar hópen dat noord een Bergen 
Raisesvisioen krijgt vóórdat hij zijn volgende bieding doet…  
 
 

Het juiste biedgesprek 
Dag Rob, 
  
Is het mogelijk om op bijgeleverd spel de juiste bieding of hoe het verloop 
zou moeten/kunnen zijn te geven. 
Vanmiddag hebben zes paren dit spel gespeeld en eindigden allen in een 
ander contract. 
Allen spelen een eenvoudig biedsysteem Acol met 5-kaart hoog. 
 
West gever / niemand kwetsbaar / OW passen 
 

♠ 64 
♥ AHB964 
♦ H92 
♣ 42 

 
♠ A985 
♥  
♦ B6 
♣ AVB10875 
 

Wel was bij ieder de opening 1♥ door noord. 
Antwoordende hand zuid was bij de een 2♣; bij de ander 1♠ met daarna 3♣. 
Verder ken ik de biedingen niet. 
Ze willen wel allen graag weten hoe te bieden en wat het beste contract is. 
 
De drie NZ-resultaten: 6♣-2; 4♥-2; 3SA C. 
 

 Rob: 
Over de 1♥-opening zijn we het allemaal eens. Het eerste dilemma is 
voor zuid. Moet je je 4-kaart schoppen eerst noemen? Vanwege zuids 
(openings)kracht, kan zuid zich permitteren te beginnen met 2♣.  

Ongeacht of noord sterk of zwak reageert op 2♣, zuid 
kan door zijn kracht in zijn tweede beurt altijd zijn 
schoppenkleur bieden. Anders gezegd, zuid is sterk 
genoeg om ´revers´ te bieden! Dus noteren we: 

1♥  2♣ 
2♥  2♠ Zuid biedt met 2♠ ´revers´; Hij passeert op 2-hoogte 
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met een nieuwe kleur zijn eerst geboden 
(klaveren)kleur. Maar dan? De bal ligt nu weer bij 
noord. 

  
Noord mag vanwege de beloofde kracht van zuid in 
ieder geval niet passen. Omdat NZ 5-kaart hoog 
spelen, heeft noord met 2♥ zijn 6-kaart al verteld. 
Zuids klaveren- of schoppenkleur steunen is ook niet 
echt aantrekkelijk, waardoor 2SA het beste voelt, ook 
door de ruitenopvang. 
 

2SA   Het hangt nu helemaal van zuid af wat het 
eindcontract gaat worden. Als de klaveren lopen 
gebeurt er iets heel moois met de klaverenkleur. Een 
renonce in een SA-contract wordt in de regel 
afgeraden. Maar… we hoeven met deze klaverenos 
niet van de hartenkleur te leven, en met partners 6-
kaart hoeven we ook niet bang te zijn dat OW daar 
even doorheen gaan rossen. Mijn voorkeur gaat 
daarom uit naar het eindcontract van 3SA. Dat is 
inderdaad niet risicovrij, maar… bedenk dat er ook 
risico´s zitten aan een gemist manchecontract!  
 
Ben je wat angstiger voor een downslag dan voor een 
gemiste manchepremie, dan kun je het veiligst 3♣ 
bieden.  
 
Dan weet noord dat je 3SA niet aandurft ondanks je 
kracht, omdat de kleuren niet aansluiten. 
 

AdvG:  
Ik ben het helemaal met Robs heldere betoog eens. Met zijn 
biedverloop en zijn contract van 3SA. Ook ik zou dat bieden. 
Bedenk dat schoppenaas een waardevol bezit is bij het 
vrijspelen van de klaverenkleur als daar de heer niet goed 
zit. 

  
Wel of niet alerteerplicht voor echte kleur? 

Sinds een maand speel ik met mijn partner het zwakke sprongvolgbod. 
Wij alerteren dat altijd. 
Volgens anderen hoeft dat niet; als de kleur echt is hoef je kracht en/of 
lengte niet te alerteren, roepen bridgers die suggereren dat zij het weten. 
  
Hoe hoort het/moet het volgens de spelregels? 
  
Nu wij dit spelen, dat zwakke sprongvolgbod, belooft een gewoon 
sprongvolgbod een normale opening (in de range openen volgens de 
regel van 20 tot en met 15 HCP). 
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Rob: 
Het antwoord op deze - overigens veel voorkomende - vraag staat op 
pagina 18 van de Gids voor bridge en in de Alerteerregeling. Ik 
citeer uit de Alerteerregeling: 
 

Welke biedingen moet u alerteren? 
• U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de 

tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. 
Dit is de hoofdregel. 

• Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben. 
• Openingen van 1♣ en 1♦ indien deze niet ten minste een driekaart 

beloven. 
• De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan 

bevatten. 
• Redoubletten, voorzover die niet duiden op kracht. 

 
Van belang is het eerste punt, de zogenaamde hoofdregel. Een bod dat 
alleen interesse toont in de geboden kleur hoeft niet te worden 
gealerteerd. Behalve als je kunt vermoeden dat de tegenstanders een 
andere betekenis (waarde) verwachten. 
 
West  Oost 
1♣*  2♣ 
 
Als OW 1♣ spelen vanaf een 2-kaart is 1♣ alerteerplichtig. Daar zullen 
vriend en vijand het over eens zijn. Als oost daarop 2♣ biedt, en 
daarmee 6-9 punten belooft en minstens een 5-kaart klaveren, hoeft 2♣ 
niet te worden gealerteerd. 
 
Maar… … als OW Inverted Minors spelen, en 2♣ echte klaveren belooft 
en minstens 10 punten, is dat vanwege de hoofdregel alerteerplichtig. 
Stel nu dat OW voor aanvang van de ronde hun tegenstanders 
vertelden over deze afspraak, dan ligt het voor de hand dat ze de 
betekenis van 2♣ weten en vervalt daardoor de alerteerplicht. Niet 
natuurlijke biedingen moet je wél alerteren; ook als die vooraf zijn 
verteld in een ‘pré-alert’. 
 
  
 
 
 

 


