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                                                    Nr. 871  28 maart 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) 

 

De 30e en 31e telg van de succesvolle Bridge Bond Specials-serie 
 

2-over-1 voor iedereen     De derde hand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Van Jan van Cleeff           Van Anton Maas 

 
Wat mag je van deze twee boekjes verwachten?  
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2-over-1 voor iedereen 
 
Met 2-over-1 kun je je systeem (5-kaart-hoog, de 1SA-opening van 15-17 en 

de zwakke twee openingen) verfijnen, stelt Jan van Cleeff. 
 

Wat meteen opvalt, is het bijbod van 2/2 na partners 1/-opening.  

Dit 2-over-1-bod is namelijk mancheforcing. Het 2-bod kan met een 2-kaart 

klaveren; 2 belooft minstens een 5-kaart ruiten. 

Met 10-11 punten mag je dus geen nieuwe kleur op 2-hoogte bieden. Want 

dat zou in ‘2-over-1’ mancheforcing zijn. Daarom belooft het bijbod van 1SA 
6-11 punten. Dat is geen aardverschuiving gezien het recente advies om in 

de gangbare biedsystemen de bovengrens van 9 op te trekken naar 10. 
 

Wat (voor mij) lastig leest, is dat Jan in zijn tekst verwijst naar andere 
hoofdstukken.  

 

Dat 2-over-1 geschikt zou zijn voor iedereen, deel ik niet. Maar wie ben ik om 
voor jou te oordelen? 

 
Ik pikte er twee spellen uit. Het is aan jou om aan de hand van de 

antwoorden te bepalen of je ‘2-over-1 voor iedereen’ wilt aanschaffen. 
 

Spel 1 Openaar    Antwoorder 
 A B 9 5 4     H V 2 

 A 5 2     H 7 4 

 H 6      A V 4 3 2 

 9 6 4     H V 

 

 
 

Spel 2 Openaar    Antwoorder 
 A 9 7 5 4     H V 7 2 

 A 5 2     H V 3 

 H 6      A V B 4 

 V B 4     8 3 

 

Hoe bied je deze twee spellen uit met je vaste bridgepartner. 

 
Op de volgende pagina geeft Jan van Cleeff de antwoorden. 
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De biedingen met uitleg van Jan van Cleef 
 

Spel 1 Openaar    Antwoorder 
 A B 9 5 4     H V 2 

 A 5 2     H 7 4 

 H 6      A V 4 3 2 

 9 6 4     H V 

 

1     2 

2     3 

4     4SA 

5     6 

pas 
 

Antwoorder maakt het bieden mancheforcing door te beginnen met zijn 
eigen lange kleur (ruiten) en doet vervolgens een slemonderzoek via 

3, hetgeen de schoppen als troefkleur vaststelt. Hierna wordt slem 

onderzocht via 4 (een ruitencontrole: aas, heer of singleton) en 4SA 

(azen vragen). Openaar geeft twee azen aan (zonder troefvrouw) en 
antwoorder biedt vol vertrouwen 6. 

 

Noteer 2 punten voor 6 als eindcontract. 

 

Het 2-rebid bevreemdde mij. 1 belooft immers al een 5-kaart. Ik 

vroeg Jan om een verklaring, en ik kreeg vrijwel onmiddellijk antwoord. 

 

Je vraag of je de geopende hoge kleur mag herhalen op een vijfkaart 

is een fundamentele. Dit stukje theorie zie je daarom een paar keer 
opdoemen in mijn boekje. 

Waar het om gaat is dat je niet zo maar klakkeloos sans kan bieden 
als er een dekking in een kleur ontbreekt. In dit voorbeeld is dat in 

klaveren (drie kleintjes). De herbieding van 2 is een afwachtbod. 

Zo’n vijfkaart mag zelfs op 10-vijfde bij wijze van spreken. Het heeft 

als voordeel dat sans in de goede hand komt indien antwoorder iets 

als H-klein heeft. Pas in de volgende ronde komt een eventuele 

zeskaart naar voren. Bijvoorbeeld: 

 

1 – 2 

2 – 2SA 

3 

 
Oké, ‘2-over-1’ is iets van de laatste decennia en betrekkelijk modern. 

Echter, het in de goede hand krijgen is karakteristiek voor het bieden 
van Kreijns-Slavenburg, die in hun tijd daar erg aan hechtten. In 

zekere zin waren ze hun tijd ver vooruit. 
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Spel 2 Openaar    Antwoorder 
 A 9 7 5 4     H V 7 2 

 A 5 2     H V 3 

 H 6      A V B 4 

 V B 4     8 3 
 

1     2 

2SA     3 

4     4 

pas 
 

Antwoorder heeft een mooie schoppenfit, maar is te sterk voor een 

2SA- of 3SA-antwoord [Rob: 2SA stelt schoppen vast en is manche-
inviterend; 3SA stelt ook schoppen vast met 4-3-3-3-verdeling en 13-

15 punten.] Daarom begint het bieden met 2. Dit bod maakt het 

biedverloop mancheforcing en zegt nog niet zoveel over de 

klaverenkleur. 2 mag niet, want dat belooft een 5-kaart. Met een stop 

in de ongeboden kleuren biedt openaar daarop 2SA, waarna antwoorder 

met 3 de troefkleur vaststelt. Het controlebod van 4 doet bij 

antwoorder alarmbellen afgaan. Blijkbaar ontbreekt er een 

klaverencontrole, omdat openaar met een controle in die kleur, eerst 4 

zou hebben geboden. Antwoorder stelt zich bescheiden op en zwaait af 
naar 4. 

Noteer 2 punten voor 4 als eindcontract. 

 

De derde hand 
 

In dit boekje neemt Anton Maas ons bij de hand na twee of drie voorafgaande 
passen. Dat betekent dat je partner al openingskracht ontkende.  

 
West  Noord Oost  Zuid 

pas  pas  ?? 
 

Als je met je vaste partner, na twee voorafgaande passen, dezelfde 
openingskracht belooft als in de eerste of tweede hand, zul je met de nu 

volgende vier handen waarschijnlijk passen. 
 

Stel dat je met je partner wél kiest voor ‘derde handsje’, dan mag je in de 

derde hand ook openen met slechts 9-11 punten en een goede (liefst hoge) 
kleur!  

 
Als je met je partner daarvoor kiest, moet de partner van de 3e-hands-

openaar kunnen vragen naar de openingskracht. Dat kan met 2, wat dus 

niets over de klaveren zegt! De 2-bieder belooft daarmee minstens een fit in 

de openingskleur en 9-11 punten. Met minimale openingskracht biedt 
openaar 2 in zijn openingskleur.  

Dit 2-onderzoek luistert naar de naam: Druryconventie 

 



Bridge Training 871 28 maart 2022 

 

    5 
 

Opent u onderstaande handen in de derde hand wel of niet? 
 

West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas 

?? 

 
Westhand 1 

 A V B 7 4 

 9 7 3 

 8 2 

 V B 5 

 
Westhand 2 

 B 7 5 4 2 

 H 7 2 

 V B 4 

 H 7 

 
Westhand 3 

 A H B 10 7 

 6 

 10 9 2 

 9 8 5 4 

 
Westhand 4 

 4 2 

 A 9 7 

 H V B 9 

 8 7 6 3 

 
Op de volgende pagina geeft Anton zijn biedingen. 
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De keuzes van Anton 
 

West  Noord Oost  Zuid 
pas  pas 

?? 
 

Westhand 1 Open 1 

 A V B 7 4  Een ideale derdehandsopening. Qua kracht heeft west  

 9 7 3  bijna een opening en in schoppen een sterke vijfkaart.  

 8 2   Wellicht ligt het spel met een deelscore in schoppen aan 

 V B 5  OW. Gaan NZ spelen, dan lijkt schoppen de beste start voor 

   OW. Bovendien bemoeilijkt west door 1 te openen het 

bieden voor de tegenstanders. NZ moeten het bieden nu 
beginnen op tweehoogte in plaats van op eenhoogte.  

 
Westhand 2 Pas 

 B 7 5 4 2  Door 1 te openen kan west het bieden wellicht winnen met  

 H 7 2  een deelscore in schoppen. Maar openen met 1 heeft een 

 V B 4  groot nadeel; de kleur is zo slecht. Speelt de tegenpartij,  

 H 7   dan wil west geen schoppenstart maar dat partner uitkomt 

   in zijn beste kleur. 

 
Westhand 3 Open 2 

 A H B 10 7 De schoppenkleur is zo sterk dat een derdehandsje met 1 

 6   voor de hand ligt. Maar er is een betere keuze. Open met 

 10 9 2  een zwakke twee schoppen. Een zwakke twee-opening  

 9 8 5 4  belooft een zeskaart, en die heeft west niet. Maar de 

vijfkaart is zo sterk dat 2 openen toch in aanmerking 

komt. De voordelen om een zwakke twee te openen in 

plaats van 1 zijn: 

 West opent hoger, het is daarom voor NZ moeilijker in 

de bieding te komen 
 West vertelt zijn hand met één bod en ontkent de 

kracht van een opening. 
 

Westhand 4 Open 1 

 4 2   De regel is: open van twee vierkaarten de laagste vierkaart. 

 A 9 7  Open tegenover een niet voorgepaste partner dus gewoon  

 H V B 9  met 1. Maar een derdehandsje opent u om partner een  

 8 7 6 3  goede uitkomst aan te geven. Open daarom in de derde 

hand niet met 1, de laagste vierkaart, maar met 1 de 

mooiste. West wil toch geen klaverenuitkomst. 
 

Een derdehandsje is dus een opening in de 3e hand, waarmee je in de eerste 

of tweede hand zou passen… 
 

Je mag 1 punt noteren voor elke keus die gelijk is aan die van Anton. 
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Ter afsluiting legt Anton nog een stukje tegenspel voor 
 

Anton beperkt zich niet alleen tot bieden in de derde positie, maar geeft ook 
aanwijzingen over het bijspelen als derde man. 

 
Zuid speelt 3SA na het biedverloop 1SA-3SA. 

 
West komt uit met 3. 

 
  Noord 

 9 3 

 7 6 5 

 V B 19 7 4 

 A H 6 

   Oost 
 H V 10 7 

 V B 2 

 9 8 2 

 8 7 4 

 
Welke kaart moet oost bijspelen? 

a. V 

b. B 

c. V of B bijspelen maakt niet echt enig verschil. 

 

Op de volgende pagina geef ik Anton het woord. 
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Zuid speelt 3SA na het biedverloop 1SA-3SA. 
West komt uit met 3. 

 
  Noord 

 9 3 

 7 6 5 

 V B 19 7 4 

 A H 6 

   Oost 
 H V 10 7 

 V B 2 

 9 8 2 

 8 7 4 

 

Welke kaart moet oost bijspelen? 
a. V 

b. B 

c. V of B bijspelen maakt niet echt enig verschil. 

 
Anton spreekt: antwoord b: B = 2 punten 

Met VB in de oosthand ziet harten eruit als een goede uitkomst voor OW. 

Met zelf VB en een hartenplaatje bij west heeft zuid slechts één dekking in 

harten. Oost doet wat hij kan in de derde hand en legt een plaatje. Maakt het 
uit welk plaatje oost legt? V en B zijn ‘even hoog’, dat wil zeggen de leider 

kan er alleen maar met H of A overheen. Wat dat betreft maakt het niet uit 

of oost V of B legt. Is het dus lood om oud ijzer? Nee, dat is het absoluut 

niet! 

 
Oost kan wel zien dat V of B leggen niet uitmaakt voor de leider en dat de 

harten van OW daarna vrij zijn. Maar er zit nog een andere speler aan tafel: 
zijn partner. Oost moet hem zo goed mogelijk helpen bij het tegenspel. En 

west kan het spel veel beter lezen als oost van de twee aanliggende plaatjes 
het laagste plaatje, in dit voorbeeld dus B, legt. Waarom is dat het geval? 

 
       7 6 5 

 
 H 10 8 4 3    V B 2 

  
         A 9 

 
Als oost V bijspeelt, en zuid de slag wint met A, kan west niet weten dat 

partner oost B heeft. Maar als oost B bijspeelt, en leider zuid de slag wint 

met A, moet oost ook V hebben. Anders had zuid die slag echt wel 

gewonnen met V! Dus kan west zodra hij weer aan slag is een kleine harten 

spelen voor oosts V. Oost speelt dan 2 terug. OW maken vier 

hartenslagen. 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor BBS-Maestro 
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Lezers mailen 

 
2 na partners sterke 2-opening: wel of niet maximaal 7 punten? 
 

Dag Rob, mag ik je een vraag voorleggen? 

  
Mijn partner en ik antwoorden na het sterke 2-openingsbod alleen met 

2 wanneer we minder dan 8 punten hebben, om sleminteresse de nek 

om te draaien. Daarna antwoordt de openaar met een kleur of SA.  

  
Ik weet dat velen altijd 2 antwoorden na 2, ongeacht het aantal 

punten. Wat is het voordeel hiervan vergeleken bij bovenstaande 
benadering? 

 

Rob: 
Daarover zijn de meningen inderdaad verdeeld. 

Alle reden om de voorkeur te vragen van Bep en Anton! 
 

Bep & Anton: 
Er is niets mis met de afspraak dat 2 0-8 punten is. Het is een kwestie 

van afspraak. 
 

Het kan echter handig zijn om ook dan met sommige ‘8 plussers’ toch 
2 te bieden om praktische redenen.  

 
Met iets als: Vxxxx 

x 

AVxx 

Bxx 

kan 2 handig zijn, omdat je verwacht dat partner hartens heeft.  

Als na 2-2 je partner dan 3 biedt, zit je moeilijk. 

 

Maar, niks mis dus met je afspraak. 
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Mag voortschrijdend inzicht? 
 

 10 7 6 5 4 

 9 3 

 10 9 7 6 5 

 8 

 H B 3 2     9 

 A V B 7 5     H 8 

 -      A H V B 8 3 

 9 6 5 2     A H 10 7 

 A V 8 

 10 6 4 2 

 4 2 

 V B 4 3 

 

West zit in 3SA West  Oost 
1 

1  2 

3SA  pas  
 

Mijn partner (noord) komt uit met 4.  

Ik neem met A en speel harten na voor H op tafel.  

 
De leider laat dummy A. dan H, en zegt speel die hele trein maar.  

 
Na de vierde ruiten ziet hij dat zijn treintje ontspoort en zegt dan: A.  

 
Wij protesteren en zeggen dat hij met ruiten moet doorgaan. West deed dat 

ook, maar was het er uiteraard niet mee eens. Hij vond dat hij wel de 
klaveren had mogen in casseren.  

 
Dus luidt de vraag: mag de leider met een aangekondigde speelwijze van 

dat plan afwijken?  
 

Het was gewoon een gemoedelijke zondagsdrive, maar dit is toch wel 
interessant als je een fout maakt in een claim als leider. 

 

We zijn benieuwd naar je antwoord. 

 

Rob: 
Je schetst een interessant beeld: een gemoedelijke zondagsdrive waarin 

de tegenspelers de leider verbieden zijn uitgesproken speelplan aan te 
passen als blijkt dat de ruiten vervelend tegenzitten… 

 
De mededeling ‘Speel de hele trein maar’, kan niet betekenen dat die hele 

trein geldt als gespeeld. Want daarmee zou hij alle nog liggende ruiten 

voor de beurt hebben gespeeld.  
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Wat niet mag: voor eigen rechter spelen. Als je meent dat iets niet door de 
beugel kan, zoals dit uitgesproken voornemen veranderen, nodig je de WL 

uit. Als jullie mij hadden uitgenodigd, en ik ervan overtuigd ben dat het 
eerdere plan geen misleidend effect heeft, mag de leider van mij zijn 

speelplan wel degelijk bijstellen. Formeel kan hij een te spelen kaart pas 
aanduiden als de vorige slag is gespeeld. 

 
Op het moment dat de ruitentrein ontspoort, heeft de leider vijf slagen: 

H, A, H, V, B. NZ maakten alleen nog maar A. 

 

Zonder het verbod van NZ wint de leider na B alle (zeven) overblijvende 

slagen: A, H, H en vier hartenslagen. 

 
Resultaat 3SA+3. Dat zou ik laten schrijven/invoeren. 

 


