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Nr. 798 van 1 augustus 2019 
 

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, Ron Jedema, 
Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers 

(eindredactie) 

 

De vakantiemaanden juli en augustus doen we alles in gepaste rust. We beperken 
ons tot de behandeling van drie ontvangen lezersvragen. 

 
Wel zal ik ons antwoord op de volgende pagina zetten, zodat jij – als training – in 

alle vrijheid eerst jouw visie kunt bepalen. Veel plezier ermee! 
 

Maar … ook in dit vakantienummer pikken we een onderwerpje mee:  

 

Biedangst met nul punten? 

 
Heb jij dat gevoel ook? De overtuiging dat je zonder punt in handen in alle situaties 

moet passen? 
 

Spel 1 

Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  pas  1  pas   8 7 6 2 

1  1SA*  pas  ??   7 6 5 

 9 8 4 3 

 7 6 

 

Partners 1SA alerteerde je. Met 1SA meldt noord minstens een 4-kaart in de 
twee ongeboden kleuren. Openingskracht kan hij niet hebben, want dan was 

hij niet begonnen met een pas. Wat doe je in je tweede beurt? 
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Spel 1  Mijn bieding 

 

Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  pas  1  pas   8 7 6 2 

1  1SA*  pas  ??   7 6 5 

 9 8 4 3 

 7 6 

 

Partners 1SA alerteerde je. Met zijn 1SA meldt hij minstens een 4-kaart in de 
twee ongeboden kleuren. Openingskracht kan hij niet hebben, want dan was 

hij niet begonnen met een pas. Wat doe je in je tweede beurt? 

 
Noord heeft maximaal 12 punten; OW samen dus minstens 28! Een duidelijke 

overmacht. Is dat een reden om te passen? Juist niet! Want tegen een 
overmacht aan punten kun je alleen slagen winnen met aftroevers. Bied 

daarom 2! Dan moet je inderdaad één slag meer maken dan het 1SA-

contract. Maar met een 4-4 of 5-4 schoppen maak je waarschijnlijk minstens 

twee slagen méér. Dat is dus al winst. Daar komt bij dat je het OW heel lastig 
maakt als west met overwaarde zit en nog niet weet waarin ze een gooi 

kunnen doen naar een manche- (of slem-)premie. 
 

Spel 2 
Noord gever / Niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

2*  pas  2*   8 7 6 5 

pas  2  pas  ??   8 7 6 5 4 

 - 

 7 6 5 3 

Noord 2 is sterk; jouw 2 wacht af. Noords 2 belooft 8/8½ slag in een 

schoppencontract. Voor welke bieding kies je in je tweede biedbeurt? 
 

Spel 3 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas  pas   5 4 

doublet 2  pas  ??   6 5 

 9 8 7 6 

 10 8 6 4 2 

Wat is jouw tweede biedkaartje? 
 

Spel 4 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet redoublet ??   8 7 6 5 3 2 

 6 5 4 2 

 2 

 4 3 

Vertel! Wat staat er op je tweede biedkaartje?  
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Mijn drie biedingen 

Spel 2 

Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2  pas  2*   8 7 6 5 

pas  2  pas  ??   8 7 6 5 4 

 - 

 7 6 5 3 

Voor welke bieding kies je in je tweede biedbeurt? 

 
Spel 3 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  pas   5 4 

doublet 2  pas  ??   6 5 

 9 8 7 6 

 10 8 6 4 2 

Wat is jouw tweede biedkaartje? 

 

Spel 4 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet redoublet ??   8 7 6 5 3 2 

 6 5 4 2 

 2 

 4 3 

Vertel! Wat staat er op je tweede biedkaartje? 

 

Spel 2 4! Ga gewoon uit van twee ruitenaftroevers. Met de acht slagen van 

partner noord zit je dan al op 10 slagen. 

 
Spel 3  2! Dat belooft geen kracht; dat vertelde je ook al met je pas. Omdat 

partners schoppen langer kán zijn dan de harten, spreek je met 2 

‘alleen maar’ je voorkeur uit. 

 

Spel 4 1! Er dreigt groot gevaar. Oost redoublet belooft in de regel minstens 

10 punten en kort in de openingskleur van zijn partner. Oost is dus 

duidelijk op oorlogspad; hij hoopt op een gedoubleerd tegenspelhapje.  
 

Je zou mogen passen; partner komt immers door het redoublet nog aan 
de beurt. Maar een beetje vooruitdenken kan geen kwaad. Welke kleur 

denk je dat partner noord zal bieden als west ook past? De kans op 1 

is vrijwel nihil, dat wordt beslist een kleur waarop jij niet zit te wachten. 

Na een gedoubleerd 2- of --contract moet je al naar 2.  

 

Je hoeft niet bang te zijn dat je partner kracht bij je verwacht, omdat je 
‘vrijwillig’ 1 biedt; want ook dit spel zal precies 40 honneurpunten 

tellen. En hij weet dat hijzelf met OW er al minstens 36 heeft. 
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Lezers Mailen 
 
Spel 3 van Bridge Training 781 

 

De uitkomst 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

2  pas  3SA  pas 

pas  doublet pas  pas 

pas 
 

Jouw zuidhand 
 V B 10 9 

 4 3 

 B 9 

 V 9 8 7 6 

 

Met welke kaart kom jij uit? 

 
Partner en jij boden geen kleur en het eindcontract is SA. Dan wil 

partner maar één ding: een uitkomst in dummy’s eerst geboden kleur: 
ruiten. 

 
Je hebt een 2-kaart, dus start je met de hoogste B! 

 
Ja, maar ik heb een gesloten 4-kaart in schoppen, denk je misschien. 

Dan geldt ook hier het vegelijfbeginsel: met je ruitenstart bewijs je je 
blinde vertrouwen in partners vraag om een ruitenstart.  

 
Als achteraf toch blijkt dat 3SA alleen strandt na een schoppenstart, en 

partner komt ietwat verwijtend over, dan kun je voorzichtig vragen hoe 

serieus je zijn wensen vanaf nu moet nemen … Is je partner fysiek 
sterker dan jij, wacht dan even met die grap als hij dichter bij de 

nooduitgang staat dan jij …  

 

In dit spel bleef ik even steken. Hier is/wordt het doublet volgens mij 

uiteindelijk een strafdoublet. Blijf je het dan toch een uitkomstdoublet 
noemen?? Of had het doublet in de 2e ronde (na de 2K geplaatst moeten 

worden? Een drukfout dus..? 
Het zelfde had ik eigenlijk met de spellen 4 en 5. Hier is toch sprake van 

strafdoublet, maar met tevens de functie van uitkomstdoublet (zo begrijp ik 
het). Is dat inderdaad zo? 
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Rob: 
Goed dat je dit even aanstipt.  

 

Een doublet op een kunstmatig bod, zoals op Stayman en Transfer, is 
zuiver een uitkomstdoublet, omdat de interesse van de tegenspelers 

uitgaat naar een heel andere troefkleur of naar SA. Daarom kun je dat 
moeilijk een strafdoublet noemen, het gedoubleerde bod wordt beslist 

niet het eindcontract. 
 

Een doublet op een SA-contract en in de gevonden troefkleur is wél een 
strafdoublet. Dat is immers het contract dat zal worden gespeeld.  

 
Het is goed om aan zo’n strafdoublet ook bepaalde uitkomstwensen te 

verbinden. En dat doen we dan ook. Maar het doublet noemen we dan 
wel in de eerste plaats een strafdoublet. 

 
 

 

Onterechte vraag? 

 V 10 9 6 

 H 5 2 

 B 9 7 2 

 6 4 

 8 7 2      H B 5 

 V 10 7 6 3     B 9 

 A 3       8 5 4 

 H 9 2      A V 10 5 3 

 A 4 3 

 A 8 4 

 H V 10 6 

 B 8 7  

 

  (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

1  pas  ?? ……………………………  vroeg of 1 echt was;  

antwoord: minimaal 3-kaart 

    1SA  pas 
pas  pas 

 
Mijn partner had natuurlijk met 1 moeten openen, maar dat doet er hier niet 

veel toe. 
 

Zeker niet uitgaande van onsportief spel van mijn tegenstandster (die ik al 
jaren ken), heb ik haar gezegd dat de vraag van haar niet terecht is (zeker 

niet als er een systeemkaart bij haar ligt), en om daarna SA te bieden. 
Graag jouw mening. 
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Rob: 

Ik ben uiterst voorzichtig met oordelen. Als mijn dinsdagmiddagpartner 
op de oostzetel had gezeten, zou er namelijk geen sprake zijn van een 

‘onterechte vraag’. Mijn partner stelt die vraag namelijk standaard na 

een niet gealerteerde 1-opening. En deze oostspeler ken ik niet. Als hij 

dat niet standaard vraagt, maar alleen met een leuke klaverenkleur in 

handen, zou dat een voorbeeld kunnen zijn van ongeoorloofde 
informatie. 

 
In plaats van het gegeven oordeel dat die vraag onterecht is, zou ik na 

afloop aan oost vragen waarom hij die vraag stelde. 
 

Het bieden van zuid én noord is inderdaad opmerkelijk. Zelf noem je al 
dat zuid met 1 had moeten openen. Maar een negatief doublet van 

noord – wat de 4-kaart schoppen belooft – lijkt mij eveneens voor de 
hand liggen. 

 
Wat is wijsheid? 

Op de club had een van mijn cursisten de oosthand. 

Haar partner had voorgepast en zij opende met 4, maar ging 1 down. 

Haar vraag was: ‘Had ik dit kunnen maken?’ Nee dus! 

Ik heb dit spel hedenmiddag in beeld gebracht en toegelicht. 
  

Zou je voor mij hier een logisch biedverloop aan toe kunnen voegen en ook 

wat de rol van de tegenpartij kan zijn. 
Op onze club spelen de meesten de Zwakke Twee. 

 
West gever / OW kwetsbaar 

 
   5 

 A 8 3 2 

 7 4 

 B 8 7 6 4 3 

 7 6 2     A H V B 10 9 4 3 

 V B 10 6 4    5 

 8 6 5     A 9 3 

 9 5      10 

 8 

 H 9 7 

 H V B 10 2 

 A H V 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas  4  pas 

pas  pas 
 

Twee vragen: 
 1. Is 4 de juiste opening? 

 2. Is dit contract te maken? 
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Rob: 
Zeker na een passende partner vind ik 4 een perfecte opening! 

Oost heeft alleen enorm veel pech met de verdeling van de overige 39 

kaarten.  
 Neem de hand van dummy: met drie klavertjes en twee ruitjes is 4 

al dicht! Want dan geeft oost een ruitenslag minder af. 
 Ook de hand van zuid werkt tegen; geen opgelegde hartenstart. Als 

NZ beginnen met het oprapen van twee hartenslagen, maakt oost 
zelfs 4+2. Oost troeft de tweede hartenslag, slaat A en steekt dan 

met 3 over naar dummy, waarna alle verliezers verdwijnen op 

VB10.  

 Alleen met ‘hulp’ van NZ is 4 te maken. Dat lukt als NZ van de 

ruiten afblijven en na AH (H door oost getroefd, die dan A speelt 

en 5), hun twee hartenslagen willen maken. 

 

Maar wie ben ik? Wat is het advies van Bep en Anton? 
 

Bep & Anton: 
Wij zouden waarschijnlijk 2 openen en als partner een zwak spel 

aangeeft 4 bieden. Onder de manche stoppen vinden we geen optie. 

Zoals Rob zegt: verwissel in de dummy de ruiten met de klaveren (of de 

ruiten met de harten) en 4 is dicht. Maar in de derde hand is 4 

openen een heel redelijke keuze. 4 is niet te maken. 

 
We hebben wel kritiek op een andere speler. De 4e hand kan, met 18 

punten, absoluut niet passen op 4. Dit is 100% een doublet. Daarna is 

het aan noord. Vanwege de singleton schoppen kan 5 met noord 

denken we. Dat contract zit er gewoon in. Het alternatief is passen op 

het doublet voor 4 gedoubleerd eentje down. Nog steeds een mooi 

resultaat voor OW.  

 
 
 

 
 

 
 


