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                                                                      Nr. 879  23 mei 

2022 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

Ook de rechten en plichten van elke ‘gewone’ bridger komen aan 
bod.  

 

We onderscheiden twee BridgeServicepakketten: 
Pakket 1: Alle Bridge Trainingen en relevant bridgenieuws 

Pakket 2: Alle Bridge Trainingen, relevant nieuws én Arbitrair 
 

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) 
 

Zie ook www.bridgeservice.nl  
 

Link naar de NAS: http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU 

 

Is er een leven na 2? 

 
Met een sterke hand 2 openen gaat meestal wel goed, alhoewel je ook daarbij 

soms misverstanden tegenkomt… Maar ná 2 worden vaak verschillende talen 

gesproken, ook binnen partnerschappen. 

 
Schud je ontkennend je hoofd? Beantwoord dan – zonder afstemming met je vaste 

partner(s) – de volgende vragen en vergelijk jullie antwoorden. 
 

1 Onze 2/-opening:  

a. belooft meer dan 20 punten 

b. is mancheforcing, onder de manche mag niet worden gepast  

 c. is minstens semi-mancheforcing 
 d. belooft maximaal … verliesslagen 

e. Heeft – op … slag na – een manchecontract in handen 
 f. anders, namelijk:… 

 
 Je mag meer dan één antwoord kiezen. 

 
2 Ons bijbod van 2 (na partners 2-opening): 

 a. zegt niets over de kracht en verdeling 
 b. ontkent een of meer azen 

 c. belooft een zwak spel met maximaal … punten (vul jullie max. in) 
 d. anders, namelijk:… 

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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3. Na partners 2-opening belooft jullie bijbod van 2/ 3/:  

a. een 5+kaart in die kleur met minstens … punten 
b. een 5+kaart in die kleur met minstens twee tophonneurs in die kleur 

c. anders, namelijk:… 

 
 

Zijn jullie antwoorden exact gelijk? Dan mogen jullie elkaar feliciteren! Zo niet, kijk 

dan naar de verschillen en zoek naar een afspraak die voor beiden uitstekend voelt. 
Blijft er toch iets ‘wringen’, dan kan het helpen om de volgende vijf spellen met de 

twee concurrerende afspraken uit te bieden.  
 

West is telkens de gever, NZ passen 
 

Spel 1  Westhand   Oosthand 

 2     B 10 5 4 3 

 A H V B 7 6   8 5 4 3 

 A B 8 7    6 5 

 H 2     V 3 

 
   West    Oost 

   …    … 
   …    … 

   …    … 

 
 
Spel 2  Westhand   Oosthand 

 V B 5    A H 7 6 4 

 A H 6 4    V 7 

 5     10 6 4 

 A H V B 2   6 5 3 

 
West    Oost 

…    … 

…    … 
…    … 

 
 

Spel 3  Westhand   Oosthand 
 V B 5    8 7 6 4 

 A H 6 4    8 7 5 

 5     H 6 4 

 A H V B 2   6 5 3 

 

West    Oost 
…    … 

…    … 
…    … 
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Spel 4  Westhand   Oosthand 
 A B 4    9 8  

 A V 7 6    H 5 4 3 

 H     B 3 2 

 A V B 8 7    H 6 5 4 

 

West    Oost 
…    … 

…    … 

 
 
 

Spel 5  Westhand   Oosthand 
 A H V 7 6 4   B 9 8 7 

 A V 7 6    H 2 

 A 8     H V B 4 

 2     A 5 4 

 

West    Oost 

…    … 
…    … 

 
 

Heb je je biedingen vergeleken met die van je vaste bridgepartner? Zijn jullie 
biedingen hetzelfde, dan feliciteer ik jullie daarmee. Zijn jullie biedingen 

verschillend, en komen jullie wél allebei op hetzelfde juiste eindcontract uit, dan is 
dat nog géén garantie dat jullie in alle toekomstige gevallen samen in het juiste 

eindcontract belanden! 
 

Op pagina 5 start ik met mijn vijf biedseries 
 

 

Een stukje theorie 
 

Het lijkt mij niet gek als in de succesvolle reeks ‘Bridge Bond Specials’ snel een 
boekje verschijnt over sterke openingen, met de vervolgbiedingen. In de bestaande 

literatuur wordt daar vrij summier op ingegaan.  
 

Wel of niet sterk openen? 
Open sterk (2/) als partners hand ook met mínder dan zes punten goed 

genoeg kan zijn voor een manchecontract. 
 

Als je 1 in een kleur opent, en een heel vervelend gevoel krijgt als 
daar drie passen op volgen, had je waarschijnlijk sterker moeten 

openen. Als je dan ook nog veel overslagen maakt, is dat gevoel 
terecht! 
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Voor wel of niet sterk openen: uitgaan van winners of van verliezers? 
 

Je kunt kiezen. 
 

 Uitgaan van het aantal winners 
Open sterk als je 1 à 1½ slag te kort komt voor de manche. 

 
óf: 

 
 Uitgaan van het aantal verliezers  

Open sterk als je hand maximaal drie verliezers telt. 
 

Kies voor de telling die jou het beste gevoel geeft. 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

   pas  pas  ??   A H 

          2 

          2 

          A V B 10 9 6 5 4 3 

 
Deze hand met dertien punten is volgens beide criteria goed voor een sterke 

opening.  
 

Uitgaand van het aantal winners tel je 10 slagen. Acht slagen in klaveren en 
twee in schoppen. Je komt maar één slag te kort voor 5, dus goed voor een 

sterke opening. 
 

Ook het aantal verliezers is laag genoeg voor een sterke opening.  
 

Carolien: 
Kleine uitleg over verliesslagen (de simpelste versie …): 

Kijk per kleur uitsluitend naar de hoogste drie kaarten. 

Tel daarvan elke kaart lager dan Aas, Heer of Vrouw als een verliesslag. 
Een Secce H of V is ook een verliesslag. 

Een V zonder andere honneur in die kleur is ook een verliesslag. 
   

Je telt immers niet meer dan drie verliezers in de drie hoogste kaarten van 
elke kleur. 

 

 A H 

 2 

 2 

 A V B 

 

 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 
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Mijn biedingen 
 
West is telkens de gever, NZ passen 

 
Spel 1  Westhand   Oosthand 

 2     B 10 5 4 3 

 A H V B 7 6   8 5 4 3 

 A B 8 7    6 5 

 H 2     V 3 

 
   West    Oost 

   2* rondeforcing  2* geeft west alle ruimte om zijn 

verdeling te vertellen. 

2 rondeforcing 4  de vier troeven met de twee korte 

lage kleuren moeten toch wel minstens 

één slag opleveren. 3 zou sleminteresse 

beloven. 

   pas 

 
4 = 2 punten 

 
 

Spel 2  Westhand   Oosthand 
 V B 5    A H 7 6 4 

 A H 6 4    V 7 

 5     10 6 4 

 A H V B 2   6 5 3 

 

West    Oost 
1*    1 

2    2 

4SA (RKC)   5 (twee sleutelkaarten) 

6    pas 

 

Deze westhand telt te veel verliesslagen (vijf) voor een sterke 
opening. Als partner oost geen slag meebrengt, zit je snel op een 

te hoog niveau. Dat pleit voor een rustige opening. Na oosts 1-

bijbod staat voor west de manche al vast. Het 2-rebid belooft 

extra kracht (reverse: oost kan niet meer op 2-hoogte terug naar 
wests eerst geboden kleur) waardoor partner niet mag passen. Als 

dan blijkt dat oost minstens een 5-kaart schoppen heeft, wordt 

het voor west interessant genoeg voor een slempoging. Oost 
meldt twee van de drie ontbrekende sleutelkaarten (A en de 

aanstaande troefheer H) en dan is 6 voor west een kansrijk 

contract. 

 
6 = 2 punten 
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Spel 3  Westhand   Oosthand 
 V B 5    8 7 6 4 

 A H 6 4    8 7 5 

 5     H 6 4 

 A H V B 2   6 5 3 

 

West    Oost 
1    pas 

 
Dezelfde westhand als in spel 2. En veel meer zit er niet in… 

 
1/2, 1/2, 1 en 1SA = 2 punten 

 
 

Spel 4  Westhand   Oosthand 
 A B 4    9 8  

 A V 7 6    H 5 4 3 

 H     B 3 2 

 A V B 8 7    H 6 5 4 

 

West    Oost 

2SA    3* Stayman; vraagt naar hoge 4-kaart 

3    4 

pas 
 

2SA openen met een secce H oogt vreemd. Dat west toch met 

2SA opent, heeft alles te maken met zijn rebidprobleem na 2 - 

2. 

West heeft dan geen goed voelend herbieding. 2 duidt op 

minstens een 5-kaart en na 3 is het zeer de vraag of partner 

vervolgens zijn 4-kaart harten nog biedt.  

 
Je mag soms een beetje smokkelen als je daarmee een groter 

(rebid)probleem voorkomt.   
 

2SA openen met een secce heer? 
Zou je je beter voelen met xx?  

Met A of V bij partner is H al goed voor een slag. Ook in 

dit spel, met B bij partner, pakken NZ niet zomaar even 

een rits ruiten op. Dankzij je secce H. Waarmee we beslist 

niet adviseren om met een secce heer altijd SA te openen! 

 
4 = 2 punten 
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Spel 5  Westhand    Oosthand 
 A H V 7 6 4    B 9 8 7 

 A V 7 6     H 2 

 A 8      H V B 4 

 2      A 5 4 

 

West     Oost 
2*     2* 

2     4SA (vraagt naar sleutelkaarten)  

5/* (4 sleutelkaarten) 7/SA 

 
West telt ‘slechts’ 19 punten, maar heeft wel 8½ speelslag. Je 

mag ervan uitgaan dat de zeven ontbrekende schoppen normaal 
verdeeld zitten. Dan tel je al zes schoppenslagen. Met de twee 

rode azen maakt dat acht. En je hebt méér dan 50% kans dat ook 
V goed is voor een slag. Partner hoeft alleen maar B mee te 

brengen voor een zékere extra hartenslag. H mag dan zelfs 

‘verkeerd’ (achter V) zitten. 

 
Met alleen B10 bij oost is 4 al heel kansrijk. Toch zal oost met 

dat ene punt zeer waarschijnlijk passen als west voor een 1-

opening kiest… Dat is de reden om sterk te openen. 

 

Oost geeft met 2 alle ruimte aan openaar om zijn verdeling aan 

te geven. Na het 2-rebid weet hij dat het minstens klein slem 

moet zijn. En met vier sleutelkaarten bij west zelfs groot slem. 
 

Wat zijn sleutelkaarten? 
Alle azen en de verwachte troefheer! 

 
*5/: Afhankelijk van de afspraak tussen de beide spelers meldt 

west zijn vier sleutelkaarten. 
 

7 en 7SA = 2 punten; 6 en 6SA = 1 punt 

 

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘Uitleven na onze 2-opening’.  
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Lezers mailen 

 

Uitkomst 1e 3e 5e 

  

Goedemorgen Roberto, 

 
Speel sinds kort de uitkomst 1-3-5 , maar in de info van Berry Westra staat 

ook de regel van 10, 11 en 12. Maar zonder uitleg. Kun jij mij helpen? 
 

En nog een vraag, vervalt dan: kleintje belooft plaatje? 
 

Rob: 

Ik ben ervan overtuigd dat ik over de informatie van Berry geen betere 
uitleg kan geven dan de maestro zelf. Maar voordat ik Berry het woord 

geef, pak ik een tekst uit de kast die ik op internet aantrof. Inderdaad 
een tekst van mijzelf . 

 

De uitkomst 1e-3e-5e houdt in dat je (uitleg Rob Stravers): 
-van een doubleton met de hoogste start; 

-van een driekaart met de laagste; 
-van een vierkaart met de derde; 

-en van een vijfkaart met de vijfde. 
 

Doel van deze afspraak is – net als bij ‘vierde van boven’ (de Regel van 11) –
partner inzicht te geven in de lengte (en kwaliteit) van je kleur. 

 
Waar de regel van 11 hoort bij de vierde van boven, kun je bij 3e-5e 

respectievelijk de regel van 12 en de regel van 10 toepassen. 
 

Voordeel van 1e 3e 5e: 
Als partner van zijn langste kleur is gestart, kun je doorgaans lezen of 

dat een vier- of een vijfkaart is (zodra je kunt zien dat partner met zijn 

laagste uitkwam, weet je dat het een vijfkaart is). 
 

Nadeel van 1e 3e 5e  
Veel aanhangers starten 3e-5e ongeacht de kwaliteit van de kleur. In 

dat geval weet je als partner niet of de uitkomer een plaatje in die kleur 
heeft. 
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Onthoudtip 
Dat zijn heel veel cijfers. Waarschijnlijk onthoudt het gemakkelijker als 

je het volgende ‘opslaat’: 
1e (= de hoogste van een 2-kaart), 

3e (de derde van een 3- en 4-kaart), 
5e (de 5e van een 5-kaart). 

 
Nóg duidelijker. 

Biedverloop 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1 

1  doublet pas  1SA 

Pas  pas  pas 

  

We spelen 1e, 3e, 5e 

 

 
 Dummy  B 9 3  

West, onze partner, start 
met: 5 

  V 7 4 

  Leider  ??  

 

De leider laat dummy 3 leggen. Wat leggen wij als derde man?… 

 

Overpeinzing 
Partner west volgde met 1. Dat duidt minstens op een 5-kaart, 

dus moet zijn uitkomst de 5e van boven zijn. 
 

Bij de ‘5e van boven’ trekken we de kaartwaarde af van 10. De 
uitkomst is het aantal schoppenkaarten hóger dan 5 dat dummy, 

wij en de leider samen bezitten. We zien er samen al vier, dus 
blijft er slechts één hogere schoppenkaart over voor leider zuid. 

 

We nemen aan dat zuid met zijn 1SA, na wests volgbod,  
minstens een stop in schoppen heeft, dus A of H.  

 
Met die wetenschap speel je met deze oosthand een láge 

schoppen bij! Dus geen ge-derde-man-wat-hij-kan! Je kunt 
immers uittellen dat alleen zuids hoge schoppenplaatje zich 

over 5 zal kunnen ontfermen. 

 

Zuid heeft: A2 of H2 (óf A- of  H-sec)! 

Stel dat we wél ‘derde man doet wat hij kan’ spelen, en V 

leggen, dan geven we daarmee een schoppenslag cadeau. Zuid 
neemt de eerste slag met zijn A of H, en partners andere hoge 

schoppen kan niet voorkomen dat B op tafel eveneens tot slag 

zal promoveren. 
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1e, 3e, 5e spelen, betekent dat je vaak aan de hand van wat wel – of juist niet 
– is geboden, moet uitvinden van welke uitkomst sprake is. Het voordeel 

daarvan is een beter beeld van plaatjes en verdeling. 
 

Vind je dat te lastig, dan kun je kiezen voor de Regel van Elf. Dan speel je 
altijd vierde van boven, en de waarde van de uitkomstkaar aftrekken van 

elf. 
Maar… voor zowel de Regel van Elf, als voor 1e, 3e, 5e geldt wel 

dat de speler die uitkomt ook twee of meer aaneengesloten 
honneurs heeft, heeft altijd voorrang geeft aan de hoogste van die 

serie! 
Dus van:  A V B 4 3 en  

 V B 9, start je altijd met de hoogste van de (binnen)serie, in 

beide gevallen met V. 

 

Na deze ‘proloog’ geef ik graag het woord aan Berry! 
 

Berry: 
Kleintje belooft plaatje, 4e van boven en 1e-3e-5e zijn drie verschillende 

uitkomstafspraken. Je speelt dus één van de drie.  
 

Het is wel mogelijk om verschil te maken tussen SA-contracten en 
troefcontracten. Er zijn paren die ‘kleintje belooft plaatje’ spelen tegen 

SA-contracten en ‘1e-3e-5e’ tegen troefcontracten.  
 

Zelf heb ik vrijwel mijn hele bridgeleven 4e van boven gespeeld; dat 
was de standaard toen ik leerde bridgen. Tegenwoordig is dat kleintje 

belooft plaatje, wat zijn populariteit te danken heeft aan het grote 
succes van de cursus Van Start tot Finish in de jaren ’80 en ’90. Auteur 

Cees Sint vond de meerwaarde van de 4e van boven te gering voor 

beginnende bridgers en koos voor de eenvoud van kleintje plaatje. Ook 
ik heb daar in mijn boeken voor gekozen. 4e van boven zal ik 

ongetwijfeld wel eens ergens behandeld hebben, aangezien ik daar zelf 
zeer vertrouwd mee ben. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets over 

1e-3e-5e heb geschreven. 
 

De 4e van boven is onlosmakelijk verbonden met de regel van 11. Via 
die regel kun je als 3e man achterhalen hoeveel kaarten de leider boven 

de uitkomstkaart van partner heeft. Wanneer je het getal van de 
uitkomstkaart aftrekt van 11 weet je hoeveel kaarten de overige drie 

spelers boven de uitkomstkaart hebben. En aangezien je je eigen 
kaarten + die van de dummy ziet, kun je uitrekenen hoeveel kaarten de 

leider boven de uitkomstkaart heeft. 
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  Regel van 11 
 

Figuur 1    9 3 2 

5     A B 6 

 
Partner west komt uit met: 5. 

 
11-5 = 6, dus noord, oost en zuid hebben zes kaarten boven 5. 

Oost heeft drie kaarten boven 5 en de dummy heeft er één. 

Ergo: leider zuid heeft twee kaarten boven 5. 

 
Bij 1e-3e-5e kun je een soortgelijke berekening maken via de  

Regel van 10 of 12: 
 

Figuur 2    9 3 2 

7     A B 6 

 
Partner west komt uit met 7.  

 

Wanneer oost dat leest als 3e van boven, geldt de regel van 12.  
 

12-7 = 5. Zelf heeft oost twee kaarten boven 7 en de dummy 

heeft er één.  

5-3 = 2, dus leider zuid heeft twee kaarten boven 7. 

 

Figuur 3    9 3 

4     A B 6 

 
Wanneer je 4 leest als 5e van boven, geldt de regel 

van 10.  
 

10-4 = 6. Oost heeft drie kaarten boven 4, de dummy heeft er 

één. Wederom heeft de leider twee kaarten boven 4. 

 
Ter verificatie: 

 
Figuur 1 en 2:   9 3 2 

 V 8 7 5    A B 6 

 H 10 4 

 
 

Figuur 3:    9 3 

 V 8 7 5 4    A B 6 

 H 10 2  
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Altijd 2 na partners sterke 2-opening? 
 

Dag Rob, 

 
Misschien ben ik de zoveelste met dezelfde vraag..., maar er is een verschil 

van mening waar we niet helemaal uitkomen. 
 

Wij hebben destijds les gehad van Max Rebattu (‘jr’ zei hij er altijd bij 😀) 

met behulp van de Van Start tot Finish-boekjes van Cees Sint/Ton 
Schipperheyn.  

 

Wij leerden dat de partner van de 2-opening een afwachtbod had van 2, 

tenzij deze meer dan 8 punten had en een goede kleur – dan werd die kleur 

geboden.  
 

De openaar bood dan de reden van zijn sterke opening, hetzij SA met meer 
dan 23 punten, of de troefkleur, indertijd met 10 slagen.  

 
In het huidige biedsysteem met de zwakke openingen in ,  en , 

zijn 8 slagen voldoende. 
 

Onze tegenstanders bieden na de 2-opening van hun partner standaard 

2, ongeacht de kaart, met het argument dat er dan meer biedruimte 

overblijft om de verdeling van de openingshand aan te geven.  
 

‘Dat doen ook de wedstrijdspelers, gelezen in het Bondsblad’, wordt 
daar vaak bij vermeld. 

 

Mijn vraag aan jou: lopen we echt achter, of kunnen we vasthouden aan de 
oude les? Want volgens mij moet je iets niet veranderen als het geen 

verbetering is... 
 

Excuses voor het lange verhaal, ik hoop dat je snel kunt lezen... 
 

Hartelijke groet, 
 

Joke 
  

PS 
De 2-opening geldt ook voor een sterke kaart met twee kleuren, partner 

mag nooit passen na de herbieding van openaar. 
 

 Rob:   
Leuke vraag, Joke! 

Het lijkt mij goed om eerst na te gaan hoe ‘de bron’ daar nu over denkt. 
Ik geef Max graag het woord. 
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 Max Rebattu:  
Hallo Joke en Rob, 

  
Het is lang geleden dat ik les gaf met Start tot Finish - de boekjes van 

Berry waren er toen nog niet.  
 

Leuk te horen van een oud-leerling. 
De twee openingen zijn in die tijd nogal veranderd. Zwakke Twee, 

Muiderberg, Multi en zwakke twee ruiten zijn in zwang. Veel openingen 
zijn in de twee klaveren gestopt: de semi-forcing en de zwakke twee 

ruiten. Er is daarom meer behoefte om met 2 de openaar meer te 

laten vertellen. Na 2 kan het bieden zelfs uitsterven als men de 

zwakke twee ruiten erin heeft gestopt. Dan is een ander antwoord dan 
twee ruiten veel sterker dan acht punten. 

 

Dat je met 2 meer biedruimte aan de openaar geeft is waar, maar je 

verliest ook biedruimte omdat 2 een nietszeggend bod is en je pas 

met je volgende bod iets kunt vertellen. Dan is het lastiger de kracht 
van de antwoordende hand aan te geven.  

 
‘Elk voordeel heb zijn nadeel’ geldt ook in bridge. De semi-forcing in 2 

stoppen kan leiden tot een veel te hoog contract omdat er niet tijdig 
afgeremd kan worden. Zelf prefereer ik Muiderberg of Multi-2, maar 

de semi-forcing plus Multi-2 en een sterke 2 is een goed alternatief, 

speciaal voor de gewone bridger.  

 
Veel succes met het biedsysteem. 

  
2 en 2 voor sterke handen? 
 

Naast de 2-opening voor semi-forcing handen gebruiken we ook 2. Dat 

belooft: 20-22 punten, sterk, maar geen SA-verdeling, altijd manche 
forcing. Wat is jouw mening over deze opening? 

 
Rob: 

Jullie zien dus af van de 2-Multi en van de zwakke twee in ruiten. 

 

De kracht van 20-22 punten zou ik schrappen. Dus alleen: geen SA-
verdeling en altijd mancheforcing. Anders heb je een probleem met een 

hand als: 
 A H V 8 7 6 5 4 

 3 2 

 A H 2 

 - 

‘Slechts’ zestien punten, maar ook tegenover een partner die geen slag 
meebrengt, staat een manchecontract vast. 

 
2: geen SA-verdeling, de manche in handen. 



Bridge Training 879 23 mei 2022 

 

    14 
 

 
Na partners 2SA-bijbod, dat niets zegt over diens kracht, vertelt 

openaar wélke manche hij wil spelen met 3////SA. Ook het rebid 

van 3SA is mogelijk, bijvoorbeeld met: 

 H 2 

 A 

 A H V B 10 

 A H V 3 2 

 

Duidelijk geen SA-verdeling, maar wel bijna altijd ‘3SA+1’ als je 3SA 
speelt. 

 
Het kan geen kwaad om - naast het ‘standaard bijbod’ van 2SA - ook 

aan 2/ een boodschap te hangen. Bijvoorbeeld: minstens een 5-

kaart met twee tophonneurs (AHV zijn tophonneurs). 

 
 


