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                                                    Nr. 865  14 februari 2022 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

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, 

Mirjam Dierckxsens, Monica Vuister, Ron Jedema, Siger Seinen, 
Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 

Gepast passen 
 
We kennen het bekende spreekwoord ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’. Daaruit 

zou je kunnen concluderen dat, als je in bridge twijfelt tussen een bod of een pas, 
passen per saldo het meeste oplevert. 

 
Daarover durf ik geen uitspraak te doen. Het lijkt mij veiliger om de kaarten te 

laten ‘spreken’… 
 

Ik geef in deze aflevering geen overpeinzingen… 
 

Spel 1 Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

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

 H B 9 7 5 

 A B 5 

 8 6 4 

 
Wat doe je: spreken of zwijgen? 

a. pas 
b. 2 
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Spel 1 Mijn bieding 
 

Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

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

 H B 9 7 5 

 A B 5 

 8 6 4 

 

Wat doe je: spreken of zwijgen? 
a. pas = 2 punten 

b. 2  = 0 punten 

 
 

Met 10-15 punten mag je op 2-hoogte je 5+kaart bieden. Als oost had 

geopend met 1 is 2 zeker een verantwoorde actie. Maar na een 1SA-

opening is toch meer voorzichtigheid geboden. Oost belooft daarmee 15-17 
punten. Als noord wat mee heeft in harten, is SA tegenspelen waarschijnlijk 

veel leuker: je start met een kleine harten. Dat kan de opzet zijn van een 
waar feest als partner V meebrengt… 

 

 
 
Spel 2 Noord gever / Niemand kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  3  pas  ??   B 8 

 7 6 5 

 10 8 6 

 H 10 8 7 6 

Wat doe je: spreken of zwijgen? 
a. pas 

b. 4 
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Spel 2 Mijn bieding  
 

Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  3  pas  ??   B 8 

 7 6 5 

 10 8 6 

 H 10 8 7 6 

Wat doe je: spreken of zwijgen? 

a. pas = 0 punten 
b. 4  = 2 punten 

 
 

Met deze zwakke hand weet jij wat OW waarschijnlijk nog niet weten: OW 
hebben genoeg kracht voor een manchecontract. Met maximaal 9 punten bij 

partner hebben OW minstens 27 punten! Door partners hartenbod te 

verhogen, geef je ze heel weinig ruimte om elkaar te vinden.  
 

Vervul je belangrijke sportieve taak: maak het je tegenstanders zo lastig 
mogelijk! 

 

 
 
Spel 3 West gever / Allen kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas  1  1SA   V 9 6 

pas  2SA  pas  ??   V 9 6 

 A V 7 6 

 A V 6 

Wat doe je: spreken of zwijgen? 
a. pas 

b. 3SA 
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Spel 3 Mijn bieding 
 

West gever / Allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  1  1SA   V 9 6 

pas  2SA  pas  ??   V 9 6 

 A V 7 6 

 A V 6 

Wat doe je: spreken of zwijgen? 

a. pas = 2 punten 
b. 3SA = 0 punten 

 
 

Partner noord vraagt met zijn 2SA-bod jou met 17 punten (maximum) 3SA te 
bieden en met 15 punten te passen. Met 16 punten zit je daar tussenin. Als 

alles tot nu toe meezit, maakt de ‘winning mood’ 3SA aantrekkelijk. Gaat tot 

nu toe alles mis, dan kan dat een hartgrondige reden zijn voor een pas.  
 

Een beter criterium dan de voorafgaande redenering is het actuele spel. Met 
16 punten zoek je allereerst naar pluspunten, zoals ‘mooie punten’ 

(bijvoorbeeld HVx) en/of een ‘leuke lange kleur’. Deze vlakke 4-3-3-3-
zuidhand heeft niets om de kracht op te waarderen; integendeel. Dat kun je 

een minpunt noemen. Passen is daarom het verstandigst. 
 

 
 

Spel 4 Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  3  pas  pas   V 4 3 

3  pas  pas  ??   V 4 3 

         B 3 2 

 8 7 6 5 

 
Je beheerste je al één keer. Lukt je dat ook een tweede keer? 

 
Wat doe je? 

a. pas 
b.  4 

c.  5 
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Spel 4 Mijn bieding 
 

Noord gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  3  pas  pas   V 4 3 

3  pas  pas  ??   V 4 3 

         B 3 2 

 8 7 6 5 

 

Je beheerste je al één keer. Lukt je dat ook een tweede keer? 
 

Wat doe je? 
a.  pas = 2 punten 

b.  4  = 0 punten 

c.  5  = 0 punten 

 
 

Met samen elf klaveren was een directe verhoging in je eerste beurt niet gek 

geweest. Daarmee maak je het je tegenstanders zo lastig mogelijk om het 
(voor hen) juiste contract te vinden.  

 
Maar nu OW – om onduidelijke redenen – met hun kracht van minstens 

26 punten, genoegen lijken te nemen met slechts 3, ga jij ze, ondanks jullie 

elf klaverenkaarten, niet helpen om alsnog een manchecontract uit te bieden! 

 

 
 
Spel 5 West gever / allen kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1SA  doublet pas  ??   B 8 

 A 8 7 6 

 V 5 

 10 8 7 6 5 

 

Wat is jouw keus? 
a.  pas 

b.  2 

c.  2 
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Spel 5 Mijn bieding 
 

West gever / allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1SA  doublet pas  ??   B 8 

 A 8 7 6 

 V 5 

 10 8 7 6 5 

 

Wat is jouw keus? 
a.  pas = 2 punten 

b.  2  = 0 punten 

c.  2  = 0 punten 

 
 

Als jullie doublet op een 1SA-opening dezelfde 15-17-puntenkracht en SA-

verdeling belooft, is partner noord even sterk als openaar west. Met jouw 
zeven punten heb je met je partner samen 22-24 in handen. Dat maakt 

tegenspelen veel aantrekkelijker dan zelf ploeteren.  
 

Zie partners doublet als een uitnodigend strafdoublet. Alleen met een zéér 
zwakke hand kun je denken aan een vlucht in een kleur… 

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: ‘Gepast passen’! 

  

Lezers mailen 

 
Uitleg gevraagd 
 

Ik moet een 3SA-contract spelen. Mijn linker tegenstander start met 7. 

Daarop volgt de volgende privémailwisseling: 

Ik: ‘Wat betekent deze uitkomst?’  
Tegenstander: ‘Moet ik dat echt vertellen?’  

Ik: ‘Ja.’ 

Tegenstander: ‘Moet je soms mijn kaarten ook zien?’  
Ik: ‘Ik wil alleen jullie uitkomstafspraken weten, daar heb ik recht op."  

Nu komt er een antwoord waar mijn broek vanaf zakt.  
Tegenstander: ‘Die hebben we niet.’  

Ik: ‘Hoe kunnen jullie als vast koppel geen afspraken hebben?’ 
Einde discussie. Ik onderneem geen verdere pogingen meer.  

 
Hoe gaan we om met spelers die op zo’n manier reageren?? 
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 Rob: 
Tja… Er zullen beslist vaste koppels zijn die geen expliciete 

uitkomstafspraken hebben gemaakt en uitgaan van de algemene 
regels: kleintje belooft plaatje, top van niets en plaatje belooft de 

aangrenzende lagere honneur. 
 

Maar dat hoort hij dan als uitleg te geven. Uit zijn vraag of je al zijn 
kaarten wilt zien, blijkt dat die tegenstander niet weet dat jouw vraag 

heel normaal is. Je kunt wel even aan de partner van die tegenstander 
vragen wat de uitkomst vertelt… Leuk als die wel een afspraak meldt. 

 
Je kunt zo’n dialoog afsluiten met iets als:  

‘Uit je vraag of ik al je kaarten wil zien, begrijp ik dat je kennelijk 

niet weet dat je desgevraagd alle afspraken moet melden, ook 
uitkomsten en signalen. 

 
Verder chatten heeft inderdaad geen enkele zin. 

 
Correcte bieding gezocht 
 

Wat is volgens jou de correcte bieding tussen NZ? 
We verschillen van mening, vandaar mijn vraag. 

 

Noord gever / NZ kwetsbaar 
 

 V B 4 3 

 10 8 4 3 

 10 8 6 4 

 7      

 A H 9 8 6      5 2 

 A V 6 5 2      - 

 2       A H 9 7 5 

 9 8       A V B 10 6 4 

 10 7 

 H B 9 7 

 V B 3 

 H 5 3 2 

 
Rob: 

Ik kan mij niet voorstellen dat de handen van NZ tot verschillende 
biedingen leidt . Ik richt mij daarom op de OW-handen . 

 

Ik neem aan dat gever noord past en dat oost het eerst het 
openingswoord krijgt. 
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 A H 9 8 6    5 2 

 A V 6 5 2    - 

 2     A H 9 7 5 

 9 8     A V B 10 6 4 

 
West    Oost 

1* 

1    2 belooft extra kracht (reverse) 

3*    3 belooft 5+krt , dús 6+krt ! 

3SA    pas 

 
2 = 4e kleur, na oosts reversebod minstens mancheforcing; zegt niets 

over de hartenkleur; vraagt meer informatie over oosts verdeling. 
 

3 = minstens een 5-kaart ruiten zijn. Met twee 5-kaarten in de lage 

kleuren had oost met 1 geopend. Dus moet de klaverenkleur minstens 

een 6-kaart zijn.  
 

Omdat oost minstens 11 kaarten belooft in de lage kleuren, kan west de 
bui al zien hangen: geen aansluiting in elkaars kleuren. Gezien oosts 

beloofde kracht lijkt 3SA aantrekkelijker dan 5. 

 
Carolien: 

Ik had, in plaats van 2, 3 geboden (MF en 5-5) en waarom daarna 

niet 4? Toont 6+-4+. 

 
West  Oost 

1* 

1   2 belooft extra kracht (reverse) 

3*  4 6+krt ! En geen interesse in  of  

4SA  5 2 azen met + V 

6 

 

Bep & Anton: 
6 is wel een redelijk contract, maar ik denk dat we, net als Roberto, in 

3SA komen. Via zijn biedverloop, of met 3 in plaats van 2 om een 

5/5 in de hoge kleuren aan te geven. 
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Na 2-opening… 
 

Daar is ie weer 🙄. 

 

West   Oost 
 V    A H 6 

 A 8 6 5   H V 9 7 

 V 8 5 4 2   A H 10 7 

 10 9 3   A V 

 

Ons bieden  (ik) 
West   Oost 

   2 

2   2SA 

3*   3* 

3*   4 

pas 

 
*3: Niemeijer, vraagt naar hoge 4-5-kaart. 

*3: Geen hoge 5-kaart, wel, minstens één, hoge 4-kaart. 

*3: 4-kaart  (3 belooft 4-kaart  en 4 4-krt +) 

Oost deed het niet goed met 2SA. Dat betekent precies 23-24, maar ik 
'vreesde' dat west op 3SA zou passen, ook met overwaarde. En ik hoopte 

op een troefmanche/-slem via  Niemeijer. Dat lukte wel maar we eindigden 
te laag. 

 
Nu praten we altijd even na - een korte analyse in alle gemoedelijkheid: 

 
1.  Mijn partner biedt op 2 altijd het afwachtbod 2.  

Ik bied met 8+ 2SA of een sterke 5-krt. Nadeel van een standaard 
2-afwachtbod is, dat hij dan daarna zijn overwaarde (8 punten) 

moet aangeven. Hoe? 
 

2.  Mijn 2SA was fout. Maar op 3SA zou partner wellicht ook passen; dat 

wilde ik vermijden. 
 

3.  Om mijn hand niet te limiteren met een SA-bod, lijkt 't mij beter om 
een kleur te herbieden, ook al heb ik geen 5-krt. Daarom: 3 op 

partners 2? 

 

Rob: 
Er zijn inderdaad twee kampen: het ene kiest standaard voor het bijbod 

van 2, om partner alle ruimte te geven zijn hand nader te 

omschrijven. In het andere kamp gaat met 8+ de voorkeur uit naar een 

ander bijbod, mits… de hand zich daarvoor leent. Een geboden kleur 
moet dan een 5-kaart zijn, liefst met twee plaatjes, en 2SA mag met 

een SA-verdeling. Voldoet de 8+punter niet aan deze voorwaarden, dan 
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biedt ook dat andere kamp 2. Conclusie: in beide kampen sluit het 2-

bijbod 8+ niet uit! 

 
Volgens de geleerden bied je na partners 2-bod met 25 punten 3SA. 

 
Maar hoe dan verder? In de meeste boekjes en op internet wordt 

gesproken over 2 met SA-kracht zonder maximum, maar na partners 

2-bijbod is het na 2SA 23-24 punten stil. 

 
Omdat het 3SA-rebid geen 4-4-fit uitsluit in een hoge kleur, gaat mijn 

voorkeur uit naar 4 als Stayman en 4/ als transfer. 

 

Met jullie handen wordt het dan 6. 

 

West   Oost 
 V    A H 6 

 A 8 6 5   H V 9 7 

 V 8 5 4 2   A H 10 7 

 10 9 3   A V 

 

   2* 

2*   3SA 

4*   4 (minstens één hoge 4-kaart) 

6   pas 

 

 
 

 
 


