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                                                         Nr. 890 5 september 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 

 

Wie? 
 

Vraag 1 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   - 

pas  1SA  2  ??   H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 
Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a. pas b. doublet  c. 3  d. 3 

 
 

Vraag 2 Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

Jouw noordhand West  Noord Oost  Zuid 
  10 3         1 

 6 4    pas  1SA  2  3 

 A H 8 7 6 2  pas  ?? 

  B 8 7 

 

 Wat bied je met deze noordhand in je tweede beurt? 
a. pas b. 3  b. 4  c. 5 

 
 

http://www.bridgeservice.nl/
http://gofile.me/325e7/Wn5NiG8iU
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Vraag 3 Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

pas  1SA  2  3 

3  4  4  ?? 

 
Voor welke bieding kies je in je 3e beurt? 

 
Jouw zuidhand 

 - 

 H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

a. pas 
b.  doublet 

c.  5 

d.  5 

 
 
Vraag 4 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

pas  1SA  2  3 

3  4  4 

 

Dummy west    Leider oost 
 A V 9 5 

 B 7 

 5 4 

 V 10 6 5 2 

Jouw zuidhand 

 - 

 H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 
Tegen 4 kom je uit met H. Leider oost wint die slag, trekt twee rondjes 

troef en speelt dan 9 voor.  

 

Welke kaart speel je bij? 
a. A     

b. een kleine klaveren  

 

  



Bridge Training 890 5 september 2022 

 

    3 
 

Mijn antwoorden 
 
Vraag 1 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   - 

pas  1SA  2  ??   H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 
Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a.   pas  = 0  Te voorzichtig. Te laag bieden kan ook veel kosten.  
b. doublet  = 1 Als partner 3 biedt, sluit dat een 4-kaart ruiten niet uit. 

Wat dan?  
c.  3  = 3 Geeft een uitstekend beeld van je verdeling. Maak het je 

partner zo gemakkelijk mogelijk! 
d.  3  = 1 Riskeert het missen van een betere ruitenfit. 

 
 

Als NZ 5-kaart hoog spelen, ontkent partner noord met zijn bijbod van 1SA 

een 3-kaart harten en – ook voor de 4-kaart-hoogspelers – een 4-kaart 
schoppen). Noord belooft dus minstens acht kaarten in de lage kleuren. Ook 

een 2-kaart harten sluit noord niet uit. Een gezonde hartenfit is dus nog 
mogelijk. 

 
Zuids verdeling is te mooi om nu al de handdoek in de ring te gooien. Vooral 

omdat partner noord met zijn 1SA 6-9/10 punten meeneemt. Oosts – 
kwetsbare – 2-bod zal zeker niet zonder schoppenplaatjes zijn, wat de kans 

op plaatjes bij partner in onze drie kleuren alleen maar vergroot. Dus alle 
reden voor een biedactie. En 3 heeft de voorkeur: partner zal maar geen 

harten hebben en wel leuke ruiten… En zonder ruiten kan hij een eventueel  
2-kaartje harten bieden; vanwege zijn eerdere 1SA-bod moet dat dan precies 

een 2-kaart zijn. 
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Vraag 2 Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

Jouw noordhand West  Noord Oost  Zuid 
  10 3         1 

 6 4    pas  1SA  2  3 

 A H 8 7 6 2  pas  ?? 

  B 8 7 

 

 Wat bied je met deze noordhand in je tweede beurt? 
 

a. pas = 0 pnt Je hand is te mooi om een manche uit te sluiten. 
 

b. 3  = 1 punt Je kunt beter eerst de ruitenfit melden. 

 

b. 4  = 2 pnt Dankzij zuids 3-bod stijgt jouw waarde boven de  

aanvankelijke 1SA-grens. Met zijn 5+kaart harten 

heeft zuid een grote kans om zijn harten ‘vrij te 

troeven’.  
 

c. 5  = 1 punt Kan te veel zijn van het goede.  

 
 
Vraag 3 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

pas  1SA  2  3 

3  4  4  ?? 

 

Voor welke bieding kies je in je 3e beurt? 
 

Jouw zuidhand 
 - 

 H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 

a. pas = 1 punten  Tegen 4 heb je vrijwel geen verdedigende 

slagen. 

 

b. doublet = 0 punten  Gevaarlijk; als OW de twee zwarte kleuren 
hebben, is 4 zeker niet kansloos.  

 
c. 5  = 2 punten  5 en 5: kansrijk uitneembod. Liever 1, 2 of  

3 down in 5 dan dat oost (kwetsbaar) 4 

maakt.  

d. 5  = 2 punten  Als 5/ down gaat, maakt dat de kans dat oost 

4 gaat maken nog groter. 
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Zuid gever /  10 3 

OW kwetsbaar  6 4 

 A H 8 7 6 2 

 B 8 7 

 A V 9 5      H B 8 7 6 4 2  

 B 7       A 8 2 

 5 4       3 

 V 10 6 5 2     H 9 

 - 

 H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 

Vraag 4 Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
      1 

pas  1SA  2  3 

3  4  4 

 
Dummy west    Leider oost 

 A V 9 5 

 B 7 

 5 4 

 V 10 6 5 2 

Jouw zuidhand 
 - 

 H V 10 9 5 3 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 

Tegen 4 kom je uit met H. Leider oost wint die slag, trekt twee rondjes 

troef en speelt dan 9 voor.  

 

Welke kaart speel je bij? a. A    = 0 punten 

b. een kleine klaveren = 3 punten 

 
Uiteraard mogen jij en je partner met dit biedverloop OW geen 4 laten 

spelen. Dat bespraken we al in vraag 3. 
 

Met het bijspelen van A kun je alleen maar een slag verliezen!  

Dat gebeurt als partner H sec heeft én met H bij de leider. Die maakt dan 

V en H. 

‘En als de leider maar één klavertje heeft?’, hoor ik zacht fluisteren op de 

achterste bank? Dan heeft partner H! 
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Aan de zeven praktijktafels… 
  

- stonden vier NZ-paren een oostwestelijk 4-contract toe en één een 3-

contract van OW. Drie 4-contracten werden precies gemaakt. Eén leider 

maakte een overslag. De leider in 3 maakte twee overslagen; 
 

- één NZ-paar bood en maakte 5 en de 100% was voor een NZ-paar dat 

4 gedoubleerd met een overslag mocht maken. 

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: WIE… wordt de leider! 

 

Lezers mailen 

 

Recht om gewoon door te spelen na een claim? 
 

Dag Rob, 

 
Zou je mij een korte eenvoudige uiteenzetting willen geven over een claim? 

Nadat de leider zegt dat hij alle overige slagen maakt, willen vaak de – wat 
minder ervaren – tegenstanders dat er gewoon wordt doorgespeeld. 

 
Voor hen is een claim niet overzichtelijk; kunnen ze niet overzien. 

 

Mijn vraag: hebben zij het recht ja/nee om door te spelen? 

 

Rob: 
De tegenstanders hebben inderdaad het volste recht om na een claim te 

laten doorspelen. En zeker tegen minder ervaren spelers raad ik 
claimen af. 

 
Maar… als je als tegenstander twijfelt of de leider inderdaad alle slagen 

zal maken, bijvoorbeeld omdat jij nog een troefkaart hebt, en de leider 

bij zijn claim niets zegt over een troefkaart, raad ik doorspelen met de 
grootst mogelijke klem af! 

 
Want met zo’n verzoek vertel je de leider dat je twijfelt aan de juistheid 

van die claim. Met het logische gevolg dat de leider het spel extra alert 
zal voortzetten. Misschien dat hij dan voor de zekerheid nog even 

troeftrekt, waarmee hij een aftroever voorkomt. 
 

Als een tegenstander pas na de laatste slag aan de bel trekt omdat hij 
vindt dat de leider zijn waarschuwing/verzoek om door te spelen 
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gebruikte, mag de wedstrijdleider volgens de spelregels niet meer 
corrigeren. 

 
Mijn advies als je vermoedt dat een claim niet goed is: 

Nodig de wedstrijdleider uit. Deze moet dan namelijk vaststellen 
hoeveel slagen de claimer zal winnen, uitgaand van zorgeloos spel! Het 

tegenovergestelde dus van extra alert spel. En terecht. De leider claimt 
immers omdat hij geen zorgen meer heeft. 

 
Hoogste serie of 4e van boven? 
 

Beste Anton, 

 
Ik ben trotse eigenaar van het BBS-boekje ‘Uitkomen’ van Anton Maas.  

 
Het is een SA-contract van de tegenstanders, na 1SA-3SA.  

 
Ik heb  A B 10 9 5. 

 
We spelen Journalist en de vierde van boven. 

 
Ik ben uitgekomen met B. Mijn partner vindt dat ik met 9 had moeten 

uitkomen. Dat was voor hem duidelijker geweest. (Vierde van boven).  
Wat is jouw advies? 

 

Anton: 
De boer is de correcte kaart omdat je met B109 een serie hebt - in dit 

geval een serie met één kaart (het aas) erboven. 
 

4e van boven kom je uit zónder serie. Met bijvoorbeeld AB954 kom je 
met de 5 uit. 

 
Belangrijk is dat je partner dit hetzelfde speelt, anders loopt het spaak. 


