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                                                         Nr. 888 22 augustus 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 

 

De kunst van beheersing 
 
Vier vragen over ‘het spel van de donderdagavond’. Beantwoord jij ze goed? 

 

Vraag 1 Zuid gever / allen kwetsbaar 
  

West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
      1   6 3 

1  doublet ??     H V 7 5 4 

 A B 5 

 A 9 6 

 

Noords doublet is negatief: belooft 6+ punten met minstens een 4-kaart 
harten. 

 
Wat bied je met deze oosthand na het 1-volgbod van partner west? 

a. pas 
b. 1SA 

c. 2 

d. 2SA 

 
  

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Vraag 1 Overpeinzing 
  

West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
      1   6 3 

1  doublet ??     H V 7 5 4 

 A B 5 

 A 9 6 

 

Noords doublet is negatief: belooft 6+ punten met minstens een 4-kaart 
harten. 

 
Wat bied je met deze oosthand na het 1-volgbod van partner west? 

a. pas 
b. 1SA 

c. 2 

d. 2SA 

 
 
Wat wéét je als oostspeler? 

 
 Partner west belooft met zijn volgbod 7-16 punten met minstens een 5-

kaart schoppen. Als hij tegen het maximum aanzit mag je aan een 
manchecontract denken.  

 Uiteraard neem je ook de boodschappen mee die NZ met elkaar 
uitwisselen. 
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Vraag 1 De beste bieding 
  

West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 
      1   6 3 

1  doublet ??     H V 7 5 4 

 A B 5 

 A 9 6 

 

Noords doublet is negatief: belooft 6+ punten met minstens een 4-kaart 
harten. 

 
Wat bied je met deze oosthand na het 1-volgbod van partner west? 

a. pas  = 2 punten 
b. 1SA = 2 punten 

c. 2  = 0 punten 

d. 2SA = 0 punten 

 
 
Oost weet als enige dat de veertig honneurpunten vrij gelijk zijn verdeeld 

tussen de beide partijen. Hij weet ook dat zijn rechtertegenstander (noord) 
minstens een 4-kaart harten heeft én dat allen kwetsbaar zijn. Dat maakt 

passen (a) heel aantrekkelijk. Hij kan dan vanuit zijn luie stoel kijken wat er 
zoal gebeurt. Noords doublet belooft geen maximum. Zuid mag dus niet 

passen. Oost komt dus beslist nog een keer aan de beurt. 
1SA (b) hoeft ook niet verkeerd uit te pakken. Nadeel van dat bod is dat oost 

daarmee aan NZ vertelt dat de krachtsverhouding vrijwel gelijk zal zijn. 
De 4+kaart harten bij noord maakt het minder leuk voor oost om zelf voor 

een hartencontract te gaan (c). 
2SA (d) zou zonder de informatie van NZ’s biedingen geen vreemde actie 

zijn. Maar wetend dat beide partijen qua kracht aan elkaar gewaagd zijn, 
moet oost geen 2SA willen. 

 

Bep en Anton: 
Wij zouden als oost passen (met 1SA als 2e keuze). Als zuid dan 1SA 

herbiedt, zeggen we doublet (straf).  
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Vraag 2 Je bent gever, allen kwetsbaar. 
 

Je speelt 5-kaart hoog, 1 sluit een 2-kaart klaveren niet uit. 

 

 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

 
Voor welke opening kies je? 

a. ik open niet, ik pas 
b. 1 

c. 1 
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Vraag 2 Overpeinzing 
 

Je speelt 5-kaart hoog, 1 sluit een 2-kaart klaveren niet uit. 

 

 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

 
Voor welke opening kies je? 

a. ik open niet, ik pas 
b. 1 

c. 1 

 
 
Wat moet ik hierover zeggen zonder de bal al meteen in te koppen?  

 
Geen idee, dus sluit ik hiermee deze overpeinzing . 
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Vraag 2 De juiste bieding 
 

Je speelt 5-kaart hoog, 1 sluit een 2-kaart klaveren niet uit. 

 

 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

 
Voor welke opening kies je? 

a. ik open niet, ik pas = 0 punten 
b. 1    = 3 punten 

c. 1    = 3 punten 

 
 
Wie blindelings de Regel van 20 toepast, heeft geen keus: deze hand telt 20 

punten (som van de honneurpunten + aantal kaarten van de twee langste 
kleur) en zal dus openen. En terecht. Ook omdat je mooie punten hebt. De 

punten van azen en heren – en van het koppel HV – mag je best wel wat 

opwaarderen als de telling op 19 punten zou eindigen. 
 

Gebruikelijk is om met meer vierkaarten de laagste kleur het eerst te bieden. 
Maar… nadeel van 1 is dat je met die opening alleen maar vertelt dat je 

voldoende openingskracht hebt. Over de verdeling zegt dat alleen dat je geen 
hoge 5-kaart bezit. Daarom kiest een aantal spelers met twee lage 4-kaarten 

voor de 1-opening. Stel dat partner daarop reageert met 1SA, dan is de 

kans héél groot dat hij een 4-kaart klaveren heeft en kun je veilig 2 bieden. 

Een keiharde garantie heb je niet, omdat partner met een 4-kaart ruiten  
(3-3-4-3-verdeling) en opvang in de andere kleuren ook liever 1SA biedt. 

 
 

Vraag 3 Zuid gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  1SA 

 

Jouw westhand 

 H V 10 9 5 

 - 

 V 8 3 

 B 10 7 3 2 

 
Met welke kaart kom je uit tegen zuids 1SA-contract? 

a. H 

b. 10 

c. 5 

d. B 
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Vraag 3 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  1SA 

 

Jouw westhand 
 H V 10 9 5 

 - 

 V 8 3 

 B 10 7 3 2 

 

Met welke kaart kom je uit tegen zuids 1SA-contract? 
a.  H 

b.  10 

c.  5 

d.  B 

 
 
Zuid heeft de kracht (opening) en opvang in schoppen (hij bood 1SA na jouw 

schoppenbod). Goed om de aanval te openen met een schoppenkaart. 

Maar welke? 
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Vraag 3 De kansrijkste uitkomst 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  1SA 

 

Jouw westhand 
 H V 10 9 5 

 - 

 V 8 3 

 B 10 7 3 2 

 

Met welke kaart kom je uit tegen zuids 1SA-contract? 
a.  H  = 2 punten  

b.  10 = 0 punten 

c.  5  = 0 punten 

d.  B  = 0 punten 

 
 
Kies voor H!  

 

Daarmee maak je de kans het kleinst dat de leider meteen een slag wint met 
B.  

   Dummy noord 
    B 7 4 2 

Jouw schoppen    Partner oost  
 H V 10 9 5     6 3 

   Leider zuid 
    A 8  

 
Grote kans dat de leider dummy B laat leggen als west uitkomt met 10 of 

lager. West volgde met 1. Grote kans dat hij H én V in handen heeft. 

 

Het is voor OW leuker als dummy B-sec of Bx heeft. Dan valt B onder 

H, of, als de leider de uitkomst duikt, onder V in de tweede slag. Ook met 

B-sec (of Bx) bij partner is de H-uitkomst goed voor goud. Maar voor 

‘uitkomers’ kan het niet altijd feest zijn… Zelfs niet als ze voor de beste 

uitkomst kiezen! Want met de verdeling van dit spel kan B een slag worden. 
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Vraag 4 Zuid gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  1SA 

 

 B 7 4 2 

 A B 10 9 3 

 9 6 2 

 5 

  
 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

 
West kiest voor de aanval met H. Hoe ga je daarmee om? 

a. ik laat west die slag winnen, ik duik A. 

b.  ik win de uitkomst met A, speel 8 en laat dummy duiken.  

c.  ik win de uitkomst met A en speel 8 naar dummy’s B. 
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Vraag 4 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  1SA 
 

 B 7 4 2 

 A B 10 9 3 

 9 6 2 

 5 

  
 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

 

West kiest voor de aanval met H. Hoe ga je daarmee om? 

a.  ik laat west die slag winnen, ik duik A. 

b.  ik win de uitkomst met A, speel 8 en laat dummy duiken.  

c.  ik win de uitkomst met A en speel 8 naar dummy’s B. 

 
 

Het 1SA-contract wordt door velen gezien als het moeilijkste. Moeilijker ook 

dan de meeste manche- en slemcontracten. Probleem van zo’n laag contract 
is de ‘weerbaarheid’ van de tegenspelers. Die hebben vaak net zoveel kracht 

in hun handen als de leider.  
 

In een hoog contract is meestal bij de eerste vlootschouw al duidelijk in welke 
kleur het gevaar zit. Als leider in 1SA kunnen vaak álle kleuren je de das 

omdoen.  
 

Als je twijfelt over de kleur die je het beste als eerste kunt aanspelen, is het 

goed om dat NIET te doen in een kleur waarin je op een extra slag kunt 
rekenen als niet jij maar een tegenspeler die kleur aanspeelt. Twee sprekende 

voorbeelden: 
  V x x       B x x 

 
  B x x       H x  

 

Als west of oost een van deze twee kleuren aanspeelt, win je altijd een slag.  
(Stel dat in het ruitenvoorbeeld oost een kleine  voorspeelt, dan speel je in 

zuid ook een kleine ruiten bij; H óf B zal dan altijd een ruitenslag winnen. 

En als oost V voorspeelt, leg je H.) 

 

Speel je zelf de eerste kaart voor, dán loop je het risico dat je geen enkele 
slag maakt.  

 
In dit spel twijfel je hoogstwaarschijnlijk niet over de kleur waarin je je heil 

wil zoeken…   
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Vraag 4 Het beste begin 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

1  doublet pas  1SA 

 

Zuid gever / Allen  B 7 4 2 

 A B 10 9 3 

 9 6 2 

 5 

 H V 10 9 5     6 3  

 -       H V 7 5 4 

 V 8 3      A B 5 

 B 10 7 3 2     A 9 6 

 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

 

West kiest voor de aanval met H. Hoe ga je daarmee om? 

a.  ik laat west die slag winnen, ik duik A    = 1 punt 

b.  ik win de uitkomst met A, speel 8 en laat dummy duiken = 3 punten 

c.  ik win de uitkomst met A en speel 8 naar dummy’s B = 1 punt 

 
 

Als de harten normaal verdeeld zitten (3-2), met minstens één harten-
honneur bij west, mag je rekenen op vier hartenslagen met speelwijze b. 

Gelukkig is die kans het grootst.  
 

Dankzij de H-uitkomst weet je dat west ook V in handen heeft.  

Als je na A meteen 8 naar B speelt (c), promoveert B tot vaste slag. Óf 

meteen, als west duikt, óf later (na A) als west meteen V legt. Je loopt dan 

wel het risico dat west na V met schoppen doorgaat en later nóg twee 

schoppenslagen wint. 

 
Daarom is het beter om de schoppenuitkomst te nemen en meteen op de 

harten af te gaan. Tot je verbijstering zie je west niet bekennen. Je laat 
dummy duiken. Oost zal die slag winnen en schoppen naspelen. Als de leider 

weer aan slag is en B speelt, doet oost er héél verstandig aan die hartenslag 

aan B te gunnen! Zou oost die slag wél pakken, dan pakt dummy na A nog 

twee hartenslagen, totaal drie. Duikt oost de tweede hartenslag, dan wint de 
leider totaal twee hartenslagen. 

 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: zelfbeheersing! 
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De resultaten in de praktijk 
 

Zuid gever / Allen  B 7 4 2 

 A B 10 9 3 

 9 6 2 

 5 

 H V 10 9 5     6 3  

 -       H V 7 5 4 

 V 8 3      A B 5 

 B 10 7 3 2     A 9 6 

 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

     

a.  West  Noord Oost  Zuid   Resultaat  
      1 

1  1SA  2    2-3, -300, 100% voor NZ 

 

Door noords 1SA-bijbod weet oost niet dat de harten zo beroerd zitten.  
 

b. West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 
      1 

1  doublet 2  pas 

2SA  pas  pas  3 

pas  pas  3SA    3SA-2, -200, 85% voor NZ 

 

2 raad ik af omdat noords met zijn doublet minstens een 4-kaart harten 

belooft. Noords doublet belooft 6+ punten. Dan liever ook geen 2SA. 

 
c.  West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 

      1 

pas  1  pas  1SA  1SA+1, +120, 71,5% voor NZ 

 

Uitstekende – beheerste – pas van oost. Oost won de eerste hartenslag en 
speelde schoppen terug voor partners V. Maar de volgende hartenslag had 

oost moeten duiken… Door die slag meteen te nemen en A voor te spelen, 

schonk hij de leider twee slagen… 

 
d.  West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 

      1* 

1  doublet 2  pas 

3        3-1, -50, 43,00% voor NZ 

 

Mooie contractverbetering van west. Leider west laat dummy oost een lage 
ruiten bijspelen op noords ruitenuitkomst, voor zuids H. West troeft de 

teruggespeelde 6. Hij had beter ‘alvast’ 5 op kunnen ruimen.  
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Zuid gever / Allen  B 7 4 2 

 A B 10 9 3 

 9 6 2 

 5 

 H V 10 9 5     6 3  

 -       H V 7 5 4 

 V 8 3      A B 5 

 B 10 7 3 2     A 9 6 

 A 8 

 8 6 2 

 H 10 7 4 

 H V 8 4 

  

 
e.  West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 

      1 

1  pas  2  pas 

2SA        2SA C, +120, 43% voor NZ 

 

Noord koos voor een klaverenstart. Zuid won die slag met V en speelde 

harten terug, noord B, voor dummy’s V. Leider west speelt daarna 

schoppen naar V. Veiliger is: meteen A, klaveren na. Maar het ging goed.  

 

f.  West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 
      1* 

pas  1  pas  2 

2  3  pas  3SA  3SA-3, -300, 28,50% voor NZ 

 
Noords 3 en zuids 3SA getuigen van heel veel lef… 

 
g.  West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 

      1 

1  2  2SA  3 

pas  pas  doublet   3X-4, -1100, 7% voor NZ 

 

Tijdens dit biedverloop rijst de vraag wie het eerst een strafdoublet durft te 

geven. Dat gevecht won oost.  
 

h.  West  Noord Oost  Zuid  Resultaat 
      1* 

1  1SA  doublet pas   

2  2  doublet 2SA 

pas  pas  doublet   2SAX-4, -1100, 7% voor NZ 

 

Het is een goede gewoonte om een doublet op een SA-bod van de 
tegenstanders als mogelijk strafdoublet te spelen. Oosts eerste doublet moet 

een waarschuwing zijn voor NZ. Noords vrijwillige 2-rebid op een 5-kaart is 

daarom te gevaarlijk. Met drie harten mee is voor zuid 2 veiliger dan 2SA… 
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Lezers mailen 

 

Grens gezocht 
 

Wij komen regelmatig een bridgepaar tegen (vaste partners) dat nogal eens 

de gewoonte heeft om in de eerste biedronde te passen met een opening. 
Later komt men dan vaak met de passende openingshand alsnog in de 

bieding met regelmatig een verrassend resultaat. 
De vraag is… mag dit, zeker als het regelmatig voorkomt en er dus sprake 

is van een soort van gewoonte? 
Door dit soort gedrag kan de tegenpartij soms in een fout contract komen 

of onterecht een doublet geven omdat er wordt uitgegaan van een 
passende eerste hand. Het lijkt me een soort van misleidend bieden. 

Mijn idee is - als het regelmatig gebeurt - dat er sprake kan zijn van een 
soort van afspraak. Je zet de tegenpartij toch op het verkeerde been. 

 
Ben benieuwd naar je antwoord. Of is het zo dat dit soort zaken gewoon 

mogen. Het lijkt me onwaarschijnlijk, maar….?? 

 
Rob: 

Niet elke speler hanteert dezelfde grens tussen een openingspas en een 
1-opening in een kleur. 

 
Vraag, als het weer gebeurt, welke grens ze leggen tussen een 

openingspas en een 1-opening in een kleur. 
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Altijd een 6-kaart? 
 

 

West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1SA 

pas  2  pas  2 

 

Na zuids 2 moet de openaar weten dat de hartenkaart een zeskaart is.  

Dat is mijn vraag: belooft zuids rebid altijd een zeskaart in deze situatie? 

Er wordt gezegd dat dit in de boeken staat en men leert dat het altijd een 
zeskaart is! 

 
Rob: 

Als zuid op partners 1-opening kiest voor 2, 2 of 2, belooft dat 

10+ met lengte in de geboden kleur. 

Met 6 punten mag zuid niet passen. Met schoppen mee heeft zuid geen 
probleem, dan biedt hij 2. Maar zónder schoppensteun en mínder dan 

10 punten blijft alleen het bod tussen 1 en 2 over: 1SA. Ook met een 

5-of 6-kaart doet men dit zogeheten vuilnisbakkenbod. 
 

Het eerste bijbod van 1SA belooft een maximum van 9 punten. 
Met een steeds luidere roep om daar 10 punten van te maken 

(vanwege de inflatie van de 1-opening in een kleur).  
 

Als zuid (na zijn 1SA-bijbod) in zijn 2e beurt een kleur biedt, is dat 
alleen verantwoord als hij daarmee minstens een 6-kaart belooft. 

Partner heeft immers minstens negen kaarten getoond in de twee door 
hem geboden kleuren, dus hij bezit maximaal vier kaarten in klaveren 

en harten.  
Zuids 2-herbieding sluit 6-7 punten niet uit en is alleen bedoeld als 

contractverbetering. 


