
1 

 

Nummer 498, 17 januari 2013, verschijnt elke donderdag 
 

Bestemd voor: gewone bridgers  
Voor opgave, arbitrage, advies aan spelers, arbiters en besturen: 

rob.stravers@upcmail.nl 
 

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers 
 

Op www.bridgevraagbaak.nl, staan alle reeds verschenen nummers, onder 
BridgeService. 

 
De Bridge Training is gratis! Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt 

overmaken, mág je dat doen, naar:  

rekeningnummer 54.94.44.440, t.n.v. R.A.M. Stravers.  
Voorwaarde is wel dat je dat uitsluitend doet over het werk dat reeds is 

verschenen. Dat voorkomt voor mij elke vorm van verplichting. 
Van dat geld ga ik aan het eind van het jaar heerlijk uit eten en bridgen met mijn 

vaste steunen en toeverlaten, aangevuld met enkele lezers.  
Tegen het eind van het jaar verloot ik namelijk de extra plaatsen onder degenen 

die een bijdrage hebben geleverd. Winst wil ik namelijk niet maken omdat ik het 

schrijfwerk veel te leuk vind! 
 

 

Voor minder ervaren spelers 
 
Basisbiedtest 

 
Met deze test kun je drie (!) belangrijke zaken doormeten. 

1. Je eigen biedkennis. 

2. De biedkennis van je partner. 
3. De eenheid binnen jullie partnerschap. 

 
Noteer je antwoorden, laat je partner dat ook doen, leg ze naast elkaar, zoek de 

verschillen en probeer daarover op dezelfde lijn te komen. Komen jullie niet tot 
elkaar, dan zou je wellicht mijn opvattingen als richtsnoer kunnen gebruiken…  

 
 

 
 

http://www.bridgevraagbaak.nl/
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Vraag 1 
Wat belooft de 1SA-opening? 

a. 13 - 20 punten met elke verdeling 
b. 13 - 20 punten met een gelijkmatige verdeling 

c. 15-17 punten met elke verdeling 
d. 15-17 punten met een gelijkmatige verdeling 

 
Vraag 2 

Wat belooft een 1-opening in een hoge kleur? 

a. 13 - 20 punten met minstens een 4-kaart in de geopende kleur 

b. 13 - 20 punten met minstens een 5-kaart in de geopende kleur 
c. 13 - 15 punten met minstens een 4-kaart in de geopende kleur 

d. 13 of meer (geen maximum) met minstens een 5-kaart in de 
openingskleur 

 

Vraag 3 
Wat bied je met deze vier handen als je partner 1SA heeft geopend? 

Hand a  Hand b  Hand c  hand d 
 H 6 5 4   7 6 5 4   H V 5 4 3   H 4 3 

 B 9 8 3   H V 5 4   6 5    V B 9 

 9 5    H 3 2   3 2    A H 5 4 3  

 4 3 2   V 10   6 5 4 3   4 3 

 

Vraag 4 
Wat bied je met deze vier handen als je partner 1 opende? 

Hand a  Hand b  Hand c  hand d 
 7 6 5 2   H V 6   6 5    A 3 

 3 2    4 3    B 10 9   8 2 

 A H 7 6   B 10 9 8 7 6  A H 5 4 3   H V 10 2 

 7 6 5   6 5    A V 2   A 9 8 7 2 

 

Heb je jouw antwoorden gegeven? Kijk dan pas op het volgende blad . 
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Mijn antwoorden 

 
Vraag 1 

Wat belooft de 1SA-opening? 
a. 13 - 20 punten met elke verdeling 

b. 13 - 20 punten met een gelijkmatige verdeling 
c. 15-17 punten met elke verdeling 

d. 15-17 punten met een gelijkmatige verdeling 
 

Antwoord d is het goede antwoord. En onder een gelijkmatige verdeling 
verstaan we: Géén renonce (= géén kaart in een kleur) géén singleton (= één 

kaart in een kleur) en in principe maximaal één doubleton (= twéé kaarten in 

een kleur). 
In principe maximaal één doubleton geeft enige rek. En die is er ook. Met een 

hand als:  A V 2 

   A H 

   10 9 8 6 5 4 

   H 6  

heb je twee doubletons maar is het toch niet gek om 1SA uit de kast te 
trekken omdat de kracht in de korte kleuren zit. In bridge moet je soms 

improviseren. Met 15-17 punten, dezelfde verdeling en een sterke 6-kaart 
ruiten, open je gewoon 1.  

 
Een ander punt van discussie kan de 5-kaart hoog zijn in de 1SA-opening.  

Dat kamp lijkt flink te groeien. Op de Stayman (2) wordt de hoge 5-kaart 

met een sprong genoemd. 

 
Het bieden kan dan als volgt gaan. 

 
West      Oost 

 H 2       V B 9 8 

 V B 10 7 6     H 9 3 

 A B 7       H 10 8 6 5  

 A 4 2      7 

 

  1SA      2 (vraagt naar de hoge 4-kaart) 

  3 (belooft met sprong 5-kaart) 4 (3-kaart mee, samen acht!) 

 
Vraag 2 

Wat belooft een 1-opening in een hoge kleur?  

a. 13 - 20 punten met minstens een 4-kaart in de geopende kleur 

b. 13 - 20 punten met minstens een 5-kaart in de geopende kleur 
c. 13 - 15 punten met minstens een 4-kaart in de geopende kleur 

d. 13 of meer (geen maximum) met minstens een 5-kaart in de 
openingskleur 
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Het goede antwoord hangt uiteraard af van jullie afspraak. Inmiddels is het 
kamp van de 5-kaart-hoog-openaars groter dan het kamp 4-kaart-hoog-

aanhangers. 
 

Beide systemen hebben hun voordelen. Voordeel van 4-kaart hoog is dat de 
1-opening echt is - en dus meteen duidelijkheid geeft. Met 5-kaart hoog op 

het menu garandeert de 1-opening minstens een 2-kaart. Er zijn paren die 

in de langste lage kleur openen, waardoor zowel 1 als 1 minstens een 3-

kaart belooft in de openingskleur. 
 

Voordeel van 5-kaart hoog is dat daarmee gemakkelijker kan worden 
gevochten om de deelscore. Ook wel competitiever genoemd. 

 
Een ander onderwerp van gesprek kan de minimumkracht zijn waarmee je 

opent. Een gemakkelijk werkbare grens is: de Regel van 20: de som van het 

aantal honneurpunten en het aantal kaarten van de twee langste kleuren 
moet minstens 20 zijn! 

 
Met deze hand:  H V 4 3 2 

 V 10 9 8 

 A 8 7 

 5 

kun je dan zonder schuldgevoel 1 openen (11+5+4 = 20). 

 
Vraag 3 

Wat bied je met deze vier handen als je partner 1SA heeft geopend? 
Hand a  Hand b  Hand c  hand d 

 H 6 5 4   7 6 5 4   H V 5 4 3   H 4 3 

 B 9 8 3   H V 5 4   6 5    V B 9 

 9 5    H 3 2   3 2    A H 5 4 3  

 4 3 2   V 10   6 5 4 3   4 3 

 
Pas!   2*   2*   3SA! 

 
Toelichting: 

* Staat voor alerteren; het 2-bod zegt immers niets over de klaverenkleur. 

 

Hand a. Te weinig punten om te bieden. Natuurlijk zou je heel graag 2 

bieden, in de hoop dat partner een hoge 4-kaart biedt, waarop je dan met 

een goed gevoel past. 

Met 2 beloof je minstens 8 punten. Het nadeel van toch 2 bieden is dat je 

na het antwoord van 2 niets meer kunt doen. Als je dan 2SA biedt, zal 

partner met 15 punten passen en met 17 punten 3SA uitbieden. Dus altijd te 
hoog . 

 
Hand b. Deze hand is wél sterk genoeg voor een onderzoek naar een hoge 4-

kaart. Stel dat partner 2 antwoordt, of 2, dan kun jij dankzij je 10 punten 

meteen de manche uitbieden in die kleur. En als partner 2 antwoordt? Dan 

kies jij voor 3SA! 
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Hand c. Met deze hand speel je liever 2 dan 1SA. 2 is ‘Jacoby’. Daar 

beloof je niets anders mee dan een 5+kaart schoppen. Openaar moet braaf 
2 bieden en rustig afwachten wat jij vervolgens biedt. 

Met deze hand is dat niet veel: pas!  
Met 8/9 punten zou je op 2 reageren met 2SA (5-kaart schoppen met 8/9 

punten), waarop partner het eindbod kan bepalen: met een 2-kaart schoppen 
pas of 3SA, en met minstens drie schoppens 3 of 4. 

 
Hand d. Geen hoge 4-kaart, wel voldoende kracht voor de manche, dus 

volgooien die hap!  Mooie ruitenkleur, maar voor een ruitenmanche moet je 
naar 5-hoogte. Dan liever 3SA . 

 

 Bij twijfel tussen Stayman en Jacoby 
 

 Mijn voorkeur gaat dan uit naar Stayman. Kijk mee! 
  

 H B 8 3 2  

 A 6 5 4 

 5 4 3 

 2 

 
1SA  2*   

2*  2 

 H V 8 7 6 

 A B 10 4 

 5 4 3 

 2 

 
1SA  2* 

2*  3 

 V B 10 3 2 

 A H 5 4 3 

 5 4 

 2  

 
1SA  2* 

2*  3 

3SA  4 

2 moet wel een 5-kaart 

zijn; 2 ontkent immers 

een 4-kaart hoog. 

Met 10 punten mee staat 

de manche vast. Na 3 

biedt de 1SA-openaar 

3SA met twee schoppens 
en 4 met meer dan 

twee schoppenkaarten. 

De SA-openaar ontkent 

met zijn 3SA een 3-kaart 
harten. Omdat hij 

maximaal één 2-kaart 
heeft, moet hij minstens 

drie schoppens hebben.  
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Vraag 4, uitgaand van 5-kaart hoog 
 

Wat bied je met deze vier handen als je partner 1 opende? 

Hand a  Hand b  Hand c  hand d 

 7 6 5 2   H V 6   6 5    A 3 

 3 2    4 3    B 10 9   8 2 

 A H 7 6   B 10 9 8 7 6  A H 5 4 3   H V 10 2 

 7 6 5   6 5    A V 2   A 9 8 7 2 

 
1!   1SA!   4!   3SA! 

 
Toelichting 

Hand a. Op partners 1-opening in een kleur mag je met 6 of meer punten nóóit 
passen! En als we dan toch iets moeten zeggen, noemen we uiteraard onze hoge 4-

kaart als dat op 1-hoogte kan. Er zijn twee goede redenen om niet 2 te bieden!  

1. Je hebt daarvoor te weinig kracht: een nieuwe kleur op 2-hoogte belooft 

minstens 10 punten! 
2. Je speelt veel liever een schoppencontract dan een ruitencontract als je in beide 

kleuren samen acht kaarten zou hebben. Zelfs met negen ruitens en acht 

schoppens is een schoppencontract veel aantrekkelijker! Met dezelfde verdeling en 
10 punten of meer had je dus óók 1 geantwoord. Ondanks de mooie 

ruitenplaatjes! 
 

Hand b. Geen 4-kaart die je op 1-hoogte kan laten horen. En inderdaad, voor het 
bieden van deze 6-kaart ruiten moet je minstens 10 punten hebben! Jouw 1SA-bod 

belooft in deze situatie niets anders dan: 6-9 punten en géén 4+kaart schoppen. 
 

Stel nu dat het bieden als volgt zou gaan: 
 

Partner tegenstander Jij tegenstander 
1  pas   1SA pas 

Pas  2   ??    

 

N zou je 2 kunnen bieden. Je partner weet - door je eerdere 1SA-bod - dat je niet 

meer dan 9 punten hebt. Jouw 2 kan dus niets anders vertellen dan: 6-9 punten 

en minstens een 6-kaart ruiten! 
 

Hand c. Omdat partner minstens een 5-kaart harten belooft, heb je samen 

voldoende (acht) hartens voor een gezond hartencontract. En met openingskracht 
mee heb je genoeg in huis voor een manchecontract, dus voor 4! 

 
Hand d. Ook nu voldoende kracht voor de manche. De hoge kleuren ogen niet echt 

aantrekkelijk, in de ongeboden kleuren heb je opvang, dus… knal je meteen in 3SA! 
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Vraag 4  Uitgaand van 4-kaart hoog 
 

Wat bied je met deze vier handen als je partner 1 opende? 

Hand a  Hand b  Hand c  hand d 

 7 6 5 2   H V 6   6 5    A 3 

 3 2    4 3    B 10 9   8 2 

 A H 7 6   B 10 9 8 7 6  A H 5 4 3   H V 10 2 

 7 6 5   6 5    A V 2   A 9 8 7 2 

 
1!   1SA!   2!   3SA! 

 
Toelichting: 

Hand a. Op partners 1-opening in een kleur mag je met 6 of meer punten nóóit 
passen! En als we dan toch iets moeten zeggen, noemen we uiteraard onze hoge 4-

kaart als dat op 1-hoogte kan. Er zijn twee goede redenen om niet 2 te bieden!  

1. Je hebt daarvoor te weinig kracht: een nieuwe kleur op 2-hoogte belooft 

minstens 10 punten! 
2. Je speelt veel liever een schoppencontract dan een ruitencontract als je in beide 

kleuren samen acht kaarten zou hebben. Zelfs met negen ruitens en acht 

schoppens is een schoppencontract veel aantrekkelijker! Met dezelfde verdeling en 
10 punten of meer had je dus óók 1 geantwoord. Ondanks de mooie 

ruitenplaatjes! 
 

Hand b. Geen 4-kaart die je op 1-hoogte kan laten horen. En inderdaad, voor het 
bieden van deze 6-kaart ruiten moet je minstens 10 punten hebben! Jouw 1SA-bod 

belooft in deze situatie niets anders dan: 6-9 punten en géén 4+kaart schoppen. 
 

Stel nu dat het bieden als volgt zou gaan: 
 

Partner tegenstander Jij tegenstander 
1  pas   1SA  pas 

Pas  2   ??    

 

N zou je 2 kunnen bieden. Je partner weet - door je eerdere 1SA-bod - dat je niet 

meer dan 9 punten hebt. Jouw 2 kan dus niets anders vertellen dan: 6-9 punten 

en minstens een 6-kaart ruiten! 
 

Hand c. Tegenover een 5-kaart-hoog-opening, heb je samen voldoende (acht) 

hartens voor een gezond hartencontract. En met openingskracht mee heb je 
genoeg in huis voor een manchecontract, dus voor 4! 

Met een mogelijke 4-kaart harten bij partner kunnen we de hartenkleur nog niet 
uitroepen tot troefkleur. Nu kunnen we veilig het onderzoek voortzetten met 2. 

Als partner daarop zou reageren met 3… mag je niet de fout maken om voor een 

ruitencontract te gaan. Ondanks je mooie 5-kaart ruiten. Met 3 belooft partner 

inderdaad minstens vier ruitens mee, maar… ook een 5-kaart harten! Met twee 
rode 4-kaarten was hij immers begonnen met zijn laagste 4-kaart! 

 
Hand d. Ook nu voldoende kracht voor de manche. De hoge kleuren ogen niet echt 

aantrekkelijk, in de ongeboden kleuren heb je opvang, dus… knal je meteen in 3SA! 
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Voor de wat meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
 West   Oost 

    1SA 
 3SA   pas  

 
 Jouw zuidhand 

  - 

  V B 9 7 2 

  H 10 2 

  B 8 7 6 5 

 
 Met welke kaart kom je uit? 
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Spel 1  De uitkomst 
 West   Oost 

    1SA 
 3SA   pas  

 
 A 4 3      H 10 5 

 
 Jouw zuidhand 

  - 

  V B 9 7 2 

  H 10 2 

  B 8 7 6 5 

 
 Met welke kaart kom je uit? 

 
 Het meest aantrekkelijk is… V! 

 

Als partner aan slag komt – grote kans, omdat je bij hem zo’n zeven punten 
mag verwachten – en harten terugspeelt, verdwijnt daarmee de laatste 

hartenopvang van de leider. 
 

Merk drie dingen op! 
1. Naast VB heb je ook 9. Dat is een must, omdat je met V de positie 

verraadt van B. Met 9 ook bij OW geef je met een hartenstart dan juist een 

hartenslag weg! 

 
2. Start niet met een lage harten. Het risico is dan te groot dat de leider die 

slag heel goedkoop met de 10 kan winnen. 
 

3. West toont geen interesse in de hoge kleuren. Dat maakt een start in hoge 
kleur extra aantrekkelijk. Helemaal met een pieriger klaverenkleur. 

  
Spel 2 

  3 2 

  A 3 2 

  H B 4 3 2 

  A 3 2 

 

  A 5 4 

  H 8 7 6 5 4 

  V 5 

  V 4 

 
 Tegen jouw 4-contract start west met H. 

 
 Hoe probeer je dit contract te maken?  

 
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 2  Overpeinzing voor de minder ervaren spelers 
  3 2 

  A 3 2 

  H B 4 3 2 

  A 3 2 

 

  A 5 4 

  H 8 7 6 5 4 

  V 5 

  V 4 

 
 Tegen jouw 4-contract start west met H. 

 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
 Natuurlijk telde je eerst je mogelijke verliezers.  

 Vanuit de hand met de meeste troeven: 
Eén in klaveren, één in ruiten, twéé in schoppen en één in harten als de 

troeven 3-1 zitten. 

 
In onze vlootschouw naar het voorkomen van verliezers tellen we de 

schoppenkleur voor één verliezer, omdat we uiteraard zullen proberen zuids 
derde schoppen te troeven. 

 
Maar ook dan verliezen we in elke kleur een slag, waardoor toch -1 dreigt. 

Als we verder geen kans zien op het voorkomen van een verliezer, gaan we 
ervan uit dat de ontbrekende vier troeven 2-2 zitten. Dan zijn we immers 

binnen. Maar ook dán kan het geen kwaad nog even verder te zoeken. We 
zijn immers niet vies van 4+1. Toch?  

 
En ter geruststelling, er is naast de schoppenaftroever nóg een kans op het 

voorkomen van een verliezer.  
 

Ra, ra, ra, wie ben ik? 
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Spel 2  Speelplan 
 

  3 2 

  A 3 2 

  H B 4 3 2 

  A 3 2 

 
  A 5 4 

  H 8 7 6 5 4 

  V 5 

  V 4 

 

 Tegen jouw 4-contract start west met H. 

 

 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Neem de uitkomst met A en speel dan meteen V! Gun OW nu al A.  

En V mogen ze ook meteen maken.  

Pas daarna ga je op de schoppenaftroever af. En dáárna wordt het tijd om 
troef te spelen. 

 

Stel dat je na A was begonnen met H en A, dan heb je een (te) groot 

probleem als OW - na A – noords laatste troef wegspelen. Dan kun je 

immers je laatste schoppen niet aftroeven. 
 

Door te beginnen met V kun je later, na  A en H, H en B spelen. Op de 

derde ruitenslag ruim je dan een zuidelijke klaverenkaart op. 

Lezers 
Mailen 

 

 
 

 
Mag ik als overtreder wel gewoon verder bieden? 

Als ik een onvoldoende bod doe, en deze voldoende moet maken, moet 
zijn partner verder passen.   

 

Mijn vraag: Mag ik dan ook niets meer zeggen als ik daarna weer aan de 
beurt kom?  
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Antwoord 
Laten we een concreet voorbeeld pakken. En om elk misverstand te voorkomen, 

kijken we eerst naar situaties waarin partner noord - ondanks het onvoldoende bod 
- vrolijk mag meebieden. 

 
Oost gever / niemand kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  1 

 
Zuid zag niet dat oost heeft geopend. Het 1-bod is door het 1-bod onvoldoende.  

 Als zuid geen moment 1 had willen bieden, en de arbiter is daarvan 
overtuigd, dan mag zuid zijn 1-bod herstellen zonder verdere 

rechtzetting/straf (artikel 25A). 
 Legde zuid wel degelijk 1 bewust op tafel, omdat hij daarmee wilde openen, 

dan pas is sprake van een onvoldoende bod (artikel 27). 

 Allereerst krijgt de linkertegenstander, west in dit spel, het woord. Hij mag 
het onvoldoende 1-bod accepteren. Dat kan aantrekkelijk zijn, omdat hij 

dan ongekend laag, met 1(!), zijn eventuele schoppensteun kan vertellen. 

Na acceptatie gaat het bieden gewoon door, zonder beperking voor NZ. 

 Als west het 1-bod niet accepteert, moet zuid zijn 1-bod vervangen. Ook 

dán is er een kans dat na die vervanging het bieden gewoon kan doorgaan 

zonder pasplicht van noord. Als zuid namelijk zijn 1-bod vervangt voor een 

bieding die preciezer is dan het 1-bod, heeft partner noord geen pasplicht. 

Stel dat zuids 1-opening minstens een 2-kaart klaveren belooft, en zuid 

vervangt dat bod voor doublet. Dan voegt de informatie van 1 niets toe aan 

de boodschap van het doublet. Ook dan mag noord gewoon meebieden. 
 

Tot zover de situaties waarin noord frank en vrij mag meebieden. 
 

Stel nu dat zuid zijn 1-bod verandert in een ‘pas’. Of in 2. Dan geeft zijn 

ingetrokken 1-bod heel veel extra informatie aan partner noord. Om die reden 

moet noord passen. Dat voorkomt elke argwaan van mogelijk gebruik van de 
onreglementair verkregen informatie. 

De overtreder zelf mag wél blijven deelnemen aan het biedproces, omdat hij geen 
ongeoorloofde informatie ontvangen heeft van partner noord.   

 

Komt deze overtreder er dan altijd zonder rechtzetting of boetedoening vanaf? 
Neen!  Want als achteraf blijkt dat zuid nul punten heeft… kan de arbiter niet 

uitsluiten dat zuid bewust een onvoldoende bod deed om zijn partner het zwijgen 
op te leggen. Een overtreding dus met het oogmerk daar beter van te worden. Dan 

is inderdaad het moment aangebroken om de overtreder zelf duchtig aan te 
spreken. 
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Moet ik doen wat mijn vrouw wil? 

Als mijn vrouw en ik een troefcontract tegenspelen wil zij graag dat ik 

uitkom met de hoogste van de door haar geboden kleur (volgbod 
bijvoorbeeld). Berry Westra zegt dat je dat nooit moet doen. Dat je dan 

bijna altijd een slag extra verliest. Wil je ons uitleggen waarom je dat 
nooit moet doen? Misschien ben je het niet eens met Westra. Ook dan 

willen we graag je antwoord. 
Overigens spelen mijn vrouw en ik al vele jaren met plezier samen. 

Ik hoop in de toekomst nog veel van je mogen leren. 

 
Antwoord 

De richtlijn tegen een troefcontract is: 
Kom met de hoogste kaart uit in partners kleur als: 

- je het aas in die kleur hebt: 
- minstens twee honneurs, of,  

- een 2-kaart.  
 

Met een 3-kaart of langer, zónder aas in partners kleur, start je met de laagste 

kaart. 
 

Tegen een SA-contract is het enige verschil dat je dan wél van een 3-
kaart of langer onder het aas mag uitkomen!!! 

 
Waarom met een 3-kaart of langer met de laagste? 

 
Oost bood klaveren.  

 
   x x 

 
 V x x    H 10 x x x 

   
   A B x 

 
Als west braaf uitkomt met de hoogste klaveren, V, kan de leider al rekenen op 

twee klaverenslagen. 
Start west daarentegen met een lage klaveren, en oost legt H, dan staat die 

tweede slag voor NZ nog helemaal niet vast. B wordt in ieder geval opgewacht 

door wests V. 
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   x x 

 
 H B x    V 9 x x x 

   
   A 10 x 

 
Met twee plaatjes kun je wel het beste met je hoogste uitkomen. Vooral om 

blokkade te voorkomen. De lage klaveren moet west bewaren voor de derde 
klaverenslag om oost niet in de weg te lopen. 

 
Door te starten met H kunnen OW de klaveren net zolang doorspelen tot A het 

toneel heeft verlaten. 
 

Stel dat west zou uitkomen met x, oost V, dan is er een groot probleem als de 

leider de tweede klaverenslag neemt.  

Zodra OW aan slag komen, kan oost nog niets met zijn lange klaveren. West wint 

de derde klaverenslag en moet dan van armoe een andere kleur terugspelen. 
 

 
 


