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Bridge 

 
 

Dat is het 

voordeel als je 
hoog woont met 

onder andere 
zicht op het 

Rijksmuseum.  
 

 
Wel heeft het 

‘Rijks’ op dit 
plaatje minder 

‘kleuren’ dan ons  
mooie spel… 

 
 

 

 
In deze ACC leggen we je drie lastige biedvraagstukken voor.  
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Vraag ACC 135 

 

 
Wat zijn jouw drie zuidelijke biedingen? 

 
 

1 Noord gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  pas  pas  1   A 2 

1  2*  2  ??   H 2 

 A H V 10 8 7 

 A 8 7 

 *2: 6-9 punten met ruitensteun 

 
Ik geef het toe: veel spelers zullen met deze hand sterker openen dan 1. En dat is 

zeker niet verkeerd. Maar voor dit vraagstuk is het mooi dat je ingetogen begon . 

 

 
2 Zuid gever / NZ kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   9 8 

1  1  2  ??   V B 7 6 

 H 9 

 H V B 10 8 

 

 

 
3 West gever / allen kwetsbaar  

 

West    Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2 (Zwakke twee) 2  pas  ??   A 9 8 

   5 

 A 8 7 6 

 B 8 7 6 5 

 

 

 

 
 

 
Voor de liefhebbers geef ik een overpeinzing. 
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Vraag ACC 135 Overpeinzingen 

 

1 Noord gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  pas  pas  1   A 2 

1  2*  2  ??   H 2 

 A H V 10 8 7 

 A 8 7 

*2: 6-9 punten met ruitensteun 

 
 Partner noords 2-bijbod belooft 6-9 punten met een 4+kaart ruiten. 

Aangezien noord met een doublet een 4-kaart harten belooft, ontkent het 
2-bod tegelijk een 4-kaart harten. 

 
 Van de 6-9 punten heeft noord maximaal 1 punt in ruiten. 

 
 Hoeveel slagen tel je als je een SA-contract zou spelen?  

 

 

2 Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   9 8 

1  1  2  ??   V B 7 6 

 H 9 

 H V B 10 8 

 

 Partner noord belooft met 1 minstens een 4-kaart schoppen. Ook met het 

negatief doublet in het biedarsenaal, omdat na het volgbod van 1 het 

negatief doublet minstens een 4-kaart belooft in de beide hoge kleuren. 

 Noord belooft minstens 6 punten, maar kan veel sterker zijn. 
 Als NZ géén negatief doublet spelen, kán noord een 4-kaart harten hebben 

met een langere schoppenkleur, met twee 4-kaarten biedt hij eerst 1. 

 

 

 

3 West gever / allen kwetsbaar 
  

West    Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
2 (Zwakke twee) 2  pas  ??   A 9 8 

   5 

 A 8 7 6 

 B 8 7 6 5 

 

 Het is goed om af te spreken dat een volgbod op een preëmptieve opening 
openingskracht belooft. Dus, pak ‘m beet: 11-16 punten.  

 Je volgt het liefst met een mooie 6-kaart of stevige 5-kaart.  
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Vraag ACC 135 Mijn biedingen 

 

1 Noord gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  pas  pas  1   A 2 

1  2*  2  ??   H 2 

 A H V 10 8 7 

 A 8 7 

*2: 6-9 punten met ruitensteun 

Bied 3SA! 4 punten 
Je hebt acht vaste slagen - als west kiest voor een hartenstart negen! En 

kiest west voor schoppen of een andere kleur, dan is de kans zeer groot dat 
partner de negende slag meebrengt. Bied wat je verwacht te zullen maken. 

 

 

2 Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   9 8 

1  1  2  ??   V B 7 6 

 H 9 

 H V B 10 8 

 

Pas!! 3 punten 
Ook als je met een doublet een 4-kaart harten belooft. De kans dat noord een 

kwartet harten meeneemt, is klein. Als partner noord het bieden graag 
voortzet, zal hij dat beslist doen. Grote kans dat - áls hij wél een 4-kaart 

harten heeft - hij die kleur in zijn tweede beurt zal bieden. Zonder iets extra’s 
is de kans groot dat tegenspelen meer oplevert dan zelf moeten vechten in 

een ongelukkig contract. 

 

 
3 West gever / allen kwetsbaar 

  
West    Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

2 (Zwakke twee) 2  pas  ??   A 9 8 

   5 

 A 8 7 6 

 B 8 7 6 5 

 

Pas!! 3 punten 

Zelfs als noord maximale kracht heeft (16 punten), is het zeer de vraag of je 
met het gezamenlijke kapitaal van 25 punten 4 of 3SA zult maken. Zonder 

fit is die kans te klein.  
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘examen’ ACC 135 
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Lezers Mailen 

Alle vragen waarop het antwoord nuttig kan zijn voor ‘gewone’ bridgers 

publiceren we in deze rubriek. Ook vragen over clubbeleid en conflicten.  
We maken wel onderscheid in spelregelvragen. Alleen vraagstukken waarop de 

‘gewone’ bridger het antwoord moet weten, nemen we op. Specifieke 
vraagstukken voor WL’s behandelen we in het periodiek Arbitrair. 

Mail je vraag naar: rob.stravers128@gmail.com 

 

Gezocht: kansrijkste speelwijze 
 

 V 3 2 

 

 H 10 9 6 5 4         Wat is de kansrijkste speelwijze?        Peter 



Rob: 
Je mist vier harten: A B 8 7. Die zitten 2-2, 3-1 of 4-0. 

 

A zul je beslist verliezen. Je wilt alleen de kans dat je ook een slag 

verliest aan B zo klein mogelijk maken. 

 
Begin met het voorspelen van 4 naar V.  

Als west B of A bijspeelt of geen harten bijspeelt,  

óf oost B bijspeelt, verlies je alleen een slag aan A. 

 
Als west én oost een kleine harten bijspeelden, heb je geen dilemma 

meer. Dan speel je de volgende slag 2 voor. Er zijn dan drie 

mogelijkheden: 

 
Oost legt B of bekent niet.  

 Legt oost B, dan leg je H en verlies je alleen aan A een slag. 

 Renonceert oost, dan kun je het niet goed doen: west maakt A en 

B. 

 A kan oost niet hebben, want die had oost echt wel gelegd in de 

eerste slag! 
 

En als west in de eerste slag laag bijspeelde en oost V overnam met 

A? 

Dan heb je een dilemma als je daarna vanuit noord 2 voorspeelt en 

oost met een lage harten bekent. Moet je snijden of H leggen?  

 
Snijden is goed met ABx bij oost, maar verliezend als oost begon met 

Ax. Zonder enige informatie over verdeling van de OW-handen kun je 

het beste de volgende regel toepassen: met acht kaarten altijd snijden 

en met negen nooit (eight ever, nine never.) Dus leg je H…  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Gezocht: reversebod 
 

Westhand   Oosthand 

 V 9 7    A 5 

 B 7     A H V 10 

 B 10 8 7 4 2   V 6 

 H 9     V 6 5 3 2 

 
Zuid gever 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
pas  pas  1  pas 

1  1*  2  2 

pas  pas  3  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Hoe bied je dit? Mijns inziens bied ik (oost) reverse, omdat partner met 

voorkeur voor klaver naar drieniveau moet. Maar partner zegt dat er hier 
geen sprake is van reverse. 

 
Kun je ons misverstand de (bridge)wereld uit helpen? 

 
Elmer 

 
Rob: 

Als jouw 2-bod geen reverse-bod is, wat dan wél? Je motief is ook 

correct: als partner west liever in je eerste kleur speelt dan harten, 
dwing je hem naar 3-hoogte. 

 
Bij dit soort verschil van inzicht is het interessant om de betrokken 

stelling te onderbouwen. Jij deed dat; naar de gedachtegang van je 
partner kan ik slechts gissen.  

 
Misschien denkt hij dat het geen reverse is omdat je door het 1-bod 

van noord naar 2 wordt ‘gedwongen’. Dat zou echter een verkeerde 

veronderstelling zijn. Met gewone openingskracht is doorbieden veel te 

riskant. Wil je toch je 4-kaart harten melden, dan kan dat goedkoper 
met een (negatief) doublet. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


