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Nr. 788 van 23 mei 2019 
 

Voor ‘gewone’ bridgers 
 

Bied- en speeltechniek  
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties die elke 
‘gewone’ bridger 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, Ron Jedema, 
Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers 

(eindredactie) 

 

Even heerlijk bieden 
Bieden is al leuk! Wat mag je dan wel niet verwachten van ‘heerlijk bieden’? 

Dat wordt je heel snel duidelijk! 

 

Effe Snel 
 

Biedvraagstuk 
 West  Noord Oost  Zuid 

1  1  pas 

pas  1SA  pas  ?? 

 
Wat bied je in je tweede beurt met deze zuidhand? 
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Speelfiguur 

Je hebt in de andere kleuren in noord en zuid voldoende entrees 
voor de perfecte aanpak. 

 

Hoe speel je de schoppen aan als je twee schoppenslagen wilt 
maken? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Speelplan 
Zuid  Noord 

2SA  3SA 
pas 

 
 

 
Je bent leider in 3SA. 

 
West komt uit met 5. 

 
Je laat dummy 2 

bijspelen, oost legt B. 

 

Hoe probeer je je 3SA-

contract te maken?
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Effe Snel     De antwoorden 

 

Biedvraagstuk 

Bied 3SA! Het 1SA-rebid van noord belooft namelijk 18-19 punten, mét 
opvang in de door oost geboden schoppenkleur. 

  
In je eerste beurt kon je niets anders doen dan passen, omdat je met 1SA 

opvang in schoppen belooft, en met  2 of 2 minstens 10 punten. 

 

Maar … met nul punten had je ook gepast. Omdat jouw pas een (zeer) 
zwakke hand niet uitsluit, mag je partner in zijn tweede beurt alleen 1SA 

bieden met maximale openingskracht (18-19 punten). Zou hij dat doen met 
een zwakkere hand, dan is dat vrij riskant. Met deze wetenschap en jouw 8 

punten heb je geen enkel probleem, dus gooi vol die manche! 
 

Speelfiguur 
Speel 2 naar 9!  

Je wint twee schoppenslagen als west 10 heeft, met V en/of H. 

 

Kies je voor 2 naar B,   

dan kun je alleen twee schoppenslagen winnen als west H én V 

heeft. Dat is een kans van slechts 25%: 50% voor het goed zitten van 

het eerste plaatje, en nóg een keer 50% dat ook het tweede plaatje 
goed zit. 

 
2 naar 9 geeft meer kans op succes! 

Het alleen goed zitten van 10, is eveneens een kans van 50%. Maar 

de kans dat het tweede plaatje goed zit is nu twee keer zo groot, omdat 

dat zowel V mag zijn als H.   

 

Speelplan 
Dankzij de uitkomst kun je V meteen meetellen als vaste slag. Met A, A 

en vier klaverenslagen zit je dan al op zeven! Daar kun je twee slagen 
bijtellen als oost A heeft. Door tweemaal vanuit noord een lage ruiten te 

spelen naar HV, kan oost niet voorkomen dat H én V een slag winnen.  

 

Maak alleen niet de fout om na V over te steken met 9 naar V! Want dan 

gaat het mis als oost zijn A nog even ophoudt. Je wint dan een slag met H, 

maar je kunt niet meer naar dummy oversteken om een kleine ruiten naar V 

te spelen. Oversteken met A kan niet, omdat je dan na A alle schoppen 

naar je hoofd krijgt! 
Steek daarom de eerste keer over met B naar V (of 9 naar 10)!  

 
De ruiten geven meer kans op twee slagen dan de hartenkleur. In harten zou 

immers niet alleen 10 goed moet zitten, maar ook minstens één plaatje.  
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Even heerlijk bieden 
 

We beginnen rustig … 

 
Spel 1  Noord gever / Niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  pas  1   A 8 7 

pas  1SA  pas  ??   H 8 7 6 5 

         8 7 

         H 8 7 

 
Voor welke bieding kies je in je tweede beurt? 
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Spel 1  Noord gever / Niemand kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  pas  1   A 8 7 

pas  1SA  pas  ??   H 8 7 6 5 

         8 7 

         H 8 7 

 

Voor welke bieding kies je in je tweede beurt? 

 

Pas! 

Noords 1SA-rebid belooft 12-14 punten. Dan mag je met jouw 
tien punten (samen maximaal 24 punten) een manchecontract 

redelijk kansarm noemen.  
 

Maar … soms leven binnen de Redactie ook andere gedachten: 
 

Als noord een driekaart harten heeft, heb je ineens 11 punten. 
Agressieve bieders proberen daarom met 2 hun vijfkaart harten 

over het voetlicht te brengen. Dat kan wel eens op 2SA-1 
uitdraaien, maar wie niet waagt … 

 
 

 
Spel 2   West gever / OW kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  pas  pas  ??   V 2 

 10 5 

 A 

 A H V B 9 8 7 6 

Met welke biedactie open je het bal? 
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Spel 2   Biedadvies 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
pas  pas  pas  ??   V 2 

 10 5 

 A 

 A H V B 9 8 7 6 

Met welke biedactie open je het bal? 

 
Doe eens gek, bied 3SA! 

Je drie voorgangers pasten, de resterende 26 punten moeten dus 

redelijk gelijk zijn verdeeld. Dat geldt ook voor de kleuren, want 
met een grillige hand en rond de negen punten is passen redelijk 

uit de mode. 
Om 3SA te kunnen maken heb je negen vaste slagen nodig, en 

die héb je. Toegegeven je moet wel eerst even aan slag komen, 
maar die kans is vrij groot, met ook rond de acht/negen punten 

bij partner. 
 

Bedenk dat je tegenstanders geen enkele informatie hebben. 
Natuurlijk kun je rustig beginnen, maar bedenk dan wel dat één 

bodje van oost al voldoende kan zijn om de uitkomst aan te geven 
die jouw 3SA kansloos maakt. 

 
Spel 3  West gever / Allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  pas  ??   2 

 3 2 

 A H V B 7 6 5 

 A B 9 

 

Welke biedactie vertaalt nu het beste jouw gevoel? 
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Spel 3  Biedtip 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  pas  ??   2 

 3 2 

 A H V B 7 6 5 

 A B 9 

 

Welke biedactie vertaalt nu het beste jouw gevoel? 

 

Schrik niet: bied 3! 

Jaren geleden ving ik het volgende advies op van Berry Westra:  

- Als een tegenspeler een kleur bood; 

- en je partner nog niets; 
- en je een dichte lange kleur hebt; 

- en acht slagen voor het oprapen; 
- maar geen opvang hebt in de kleur van die tegenstander; 

- en 3SA wilt spelen als je partner wel opvang heeft in die kleur; 
bied dan de kleur van die tegenstander met een sprong! 

 
Als partner noord de hartenkleur kan opvangen, biedt hij 3SA. 

Zonder hartenopvang biedt hij de laagst mogelijke kleur, waarop jij past 
als dat jouw kleur is, en je anders jouw kleur biedt.   

 
Met een noordhandje als dit:   V B 6 5 

 H 7 6 

 4 3 

 7 6 5 4 

kan er dus iets heel moois gebeuren. 

 

Zonder hartenstop biedt noord 3, waarna jij veilig 4 biedt. Je loopt 

dus geen enkel risico; laat je helm gerust thuis . 

 
 

Spel 4  West gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  ??   V B 9 8 7 

 A 7 6 

 7 6 5 

 A B 

Welk biedkaartje til je uit je box? 
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Spel 4  De beste biedactie 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  ??   V B 9 8 7 

 A 7 6 

 7 6 5 

 A B 

Welk biedkaartje til je uit je box? 

 
Pas!! 

Partner noord belooft openingskracht. Daar komen jouw 11 

punten bij, mét je ‘schoppenos’. Dan wil je maar één ding: het 
1-contract van west naar de Filistijnen helpen. Al bij de tweede 

downslag weet je dat je die score (500 punten) nooit had kunnen 
halen met een manchecontract.  

 
Voor degene die denkt dat hij niet mag passen omdat partner 

noord informatie vraagt: Juist jouw pas geeft een uitstekend beeld 
van jouw hand: kracht en leuke schoppen tegen. Want zonder 

kracht en schoppen mag je van z’n lang-zal-ze-leven nooit 
passen.   
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Lezers Mailen 
 
Is 2SA-rebid met sprong even sterk als 2SA zonder sprong? 

Gisteravond vloog de bieding tussen mijn vrouw (noord) en mij (zuid) in spel 
12 behoorlijk uit de bocht. 

 
De bieding: West  Noord Oost  Zuid 

  pas  pas  pas  1♣ 

  pas  1  2♥  2SA(?) 

 

In concreto luidt onze vraag: “Belooft 2SA na de tussenbieding van oost net 

zoveel kracht als de 2SA-sprong zónder die tussenbieding (18-19)?” 

 

 Rob: 
Als zuids 2SA-rebid zónder oosts tussenbod 18-19 punten belooft, moet 

2SA na wél een tussenbod zéker 18-19 punten beloven, én opvang in 
de geboden kleur van de ‘vijand’.  

 

Daarna zal noord dan in alle rust 4 uitbieden … 

 

Maar let op! 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

pas  2  pas  2SA 

 

Het 2SA-rebid van déze zuid belooft géén extra kracht! 
Groot verschil met de eerste noord is dat deze noord minstens 10 

punten belooft; met 15 punten biedt zuid meteen 3SA. 
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4 wel of niet akkoord? 

Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

 AB 

 HB10964 

 A4 

 V63 

 985     HV1042 

 AV5     - 

 B1075     63 

 H109     AB8542 

 763 

 8732 

 HV982 

 7 

 
Ons bieden: 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
pas  1  1  2 

2  3  3  pas 

……pas 4  4  pas

pas  pas 

 
Resultaat contract 

 
Na dit biedverloop werd arbitrage door N ingeroepen en aan de scheidsrechter 

gevraagd of het 4-bod wel geoorloofd was na de denkpauze van west. 

De arbiter zei dat hij na het spelen zou bekijken of 4 is toegestaan. 

Reactie arbiter na afloop van de ronde: Ik keur het 4-bod goed, want er is 

vaker 4geboden. (Achteraf bij het zien van de frequentiestaat blijkt dat 

maar één keer meer te zijn.) 
Hiermee waren NZ het niet eens. Ze vonden dat door de denkpauze van west 

het erg aantrekkelijk werd om 4 te bieden. 

 

Frequentiestaat: 

2 x 4en 4 x 4

Op het andere spel waar 4 was geboden, ging het 3 down na uitkomst met 

B. Door de uitkomst van 7 werd 4 nu gemaakt. 

 

Wat zeggen jullie ervan? Correctie of niet? 

 

Ron: 
Oost kan gemakkelijk positief beïnvloed zijn door de denkpauze van 

west. In dat geval moet hij volgens art 16B een logisch alternatief 
kiezen. Daar is kennelijk een verschil van mening over. 
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De arbiter neemt de oosthand en schrijft het biedverloop op, zonder de 

denkpauze, tot aan het moment dat oost moet bieden. 
Hij legt dat voor aan 5 spelers van gelijkwaardig niveau en vraagt wat 

ze zouden bieden, op dat moment, met de oosthand. Veel spelers 

hebben natuurlijk het spel al gezien, maar je vraagt op de man af wat 
ze zouden bieden zonder de kennis van dit spel. Spelers zijn vaak 

opmerkelijk eerlijk. 
Als er twee spelers zijn die PAS kiezen, is pas een logisch alternatief en 

moet oost dus passen. Als (op 1 na) iedereen 4 schoppen biedt, is er 
kennelijk geen alternatief. 

 
Nog even een opmerking over de arbiter: 

- de arbiter is verplicht om bij twijfel (is het geval, want er staan twee 
partijen lijnrecht tegenover elkaar) een spelers-enquête te houden 

(zoals hierboven aangegeven). 
- Het is van geen enkele toegevoegde waarde om te kijken wat anderen 

hebben gespeeld. Aan die andere tafels is hoogst waarschijnlijk geen 
denkpauze geweest, dus de situatie is anders en het resultaat dus ook. 

 

Rob: 
De schoppenfit is na wests 2 gevonden en oost vond wests steun niet 

voldoende voor de 4-manche. Na noords 4-bod durft oost dat – nota 

bene kwetsbaar – wél aan. Als west had nagedacht na een hartenbod 

van zuid, zou oost – met zijn hartenrenonce – nog kunnen vermoeden 
dat west overweegt het hartencontract te doubleren.  

Als dat de situatie was, pleit ik ook voor een spelers-enquête.  
 

Maar in het gegeven biedverloop is die gedachte uitgesloten: west kon 
uitsluitend twijfelen tussen pas en 4.  

Daarmee stijgt de kracht van het eerdere 2-bod naar het absolute 

maximum. En dat is informatie waarvan oost zelfs niet de suggestie 

mag wekken dat hij die gebruikt. 
 

Ik zou daarom het 4-bod niet toestaan.  



 
Dummy maakt een overtreding. Wel of geen rechtzetting/straf? 

Een tegenspeler heeft een, inmiddels, voldongen verzaking gemaakt. Op dat 

moment roept de dummy tegen deze tegenspeler dat zijn verzaking 
voldongen is. 

 
De tegenspeler besluit de arbiter te roepen. Deze geeft als rechtzetting 

dat zij één slag over moeten dragen, indien zij - als overtredende partij - na 
deze niet gemaakte slag, nog een slag maken. 

 
Weet jij nog iets te zeggen over de rechtzetting m.b.t. deze overtredende 

dummy? Die had moeten wachten tot de 13e kaart gevallen was. 
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Rob: 

Leuk vraag, want over dit onderwerp waart veel verwarring rond. 
 

Om extra aantrekkelijk te beginnen: Nee, ik weet niets te zeggen over 

het wel of niet rechtzetten van déze overtredende dummy … 
 

Dat hangt namelijk af van diens ‘voorgeschiedenis’. Ik weet het: dit 
schept waarschijnlijk nog méér verwarring .  

 
Welnu; de spelregels onderscheiden twee soorten dummy’s.  

 
a. De dummy die al zijn rechten heeft, zowel de onbeperkte rechten als 

de beperkte. 
b. de dummy die alleen nog beschikt over zijn onbeperkte rechten. 

 

Als dummy na het bieden:  
- zijn hand uitwisselt met die van de leider;  

- even achter de leider gaat staan om diens spel te volgen;  
- óf naar een kaart in de hand van een tegenspeler kijkt,  

    verliest hij daarmee zijn beperkte rechten. 
 

Als dummy dan toch: 
- de leider waarschuwt niet uit de verkeerde hand te spelen, mag elk 

van de tegenspelers bepalen uit welke hand de leider moet 
voorspelen; 

- de leider vraagt of hij niet verzaakt, en de leider inderdaad 
verzaakte, moet de leider alsnog bekennen, maar geldt die verzaking 

als voldongen; 
- als eerste de aandacht vestigt op een overtreding van de tegenpartij, 

gaat het spel verder alsof er geen onregelmatigheid plaatsvond. Als 

de tegenpartij daardoor voordeel haalde, neemt de arbiter dat 
voordeel weg. Maar het nadeel voor de leider blijft staan! 

 
Met andere woorden: als dummy na het bieden minstens één van de 

drie overtredingen beging, en de tegenpartij wint een extra slag door de 
verzaking, levert de tegenpartij alleen die slag in, voor de leider blijft 

dat nadeel staan. 
 

En als dummy niet vooraf zo’n overtreding beging? Dan wordt de 
verzaking rechtgezet zoals dat anders ook zou gebeuren. En dummy 

heeft recht op een stichtend woord . 
 


