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Nummer 518, 6 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! 
 

Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: 
rob.stravers@upcmail.nl 

 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 

Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 

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. Mits je dat 

uitsluitend doet over reeds gepubliceerd werk! 
Eindejaars bridgedrive en diner 

Winst wil ik niet maken, daarvoor vind ik het schrijven namelijk veel te leuk. 
Eind december bridge en dineer ik van dat geld met mijn vaste steunen en 

toeverlaten. Onder degenen die een bedrag overmaken verloot ik extra 
plaatsen aan zowel de bridge- als dinertafels. Geef bij een overmaking je 

voornaam in de omschrijving. Dan weet ik wie ik kan bedanken en kan laten 
meeloten!!! 

 

 

Voor de minder ervaren spelers 
 

Wat is een dogma? 
Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt 

beschouwd. 
 

Kent de bridgewereld ook dogma’s? 
Dat moet de nu volgende toets bewijzen of weerspreken! 

 
Geef per regel de mogelijke betwistbaarheid aan. 
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Dogmatoets 

 
Geef per stelling aan: wel of niet onbetwistbaar waar. 

 
1. Als je moet uitkomen, en partner bood een kleur, moet je altijd uitkomen 

met je hoogste kaart in partners kleur. 
 

2. Als je moet uitkomen, en partner bood een kleur, kom je altijd uit in partners 

kleur. 
 

3. In het tegenspel moet je altijd honneur op honneur leggen. 
 

4. De derde man doet altijd wat hij kan (speelt altijd zo hoog mogelijk bij). 
 

5. Met nul punten in handen mag je alleen maar passen. 
 

6. Om het ideale contract te kunnen uitbieden moeten beide spelers goed weten 
wat partner in handen heeft. 

 
7. Als je tegenstanders in jouw bijzijn met elkaar kibbelen, is dat een 

overtreding van de spelregels. 
 

8. Een 1-opening die minstens een 3-kaart belooft, moet worden gealerteerd. 

 
9. Op partners informatiedoublet mag je nooit passen. 

 
10. Voor elke geconstateerde onregelmatigheid moet je direct arbitrage vragen. 

 
Op de volgende pagina lichten we ze door. 
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Dogmatoets, de antwoorden 
 

1. Als je moet uitkomen, en partner bood een kleur, moet je altijd uitkomen met 
je hoogste kaart in partners kleur. 

 
Neen! Dat is een groot misverstand.  

Met een 2-kaart start je inderdaad met je hoogste kaart in partners 
kleur. Zo voorkom je een blokkade. 

 
Met drie of meer kaarten in partners kleur, start je met je laagste 

kaart. Twee uitzonderingen:  
Met twee honneurs in partners kleur start je wél met je hoogste kaart; 

en tegen een troefcontract kom je nooit uit onder een aas. 

 
2. Als je moet uitkomen, en partner bood een kleur, kom je altijd uit in partners 

kleur. 
 

Neen! Maar je moet dan wel zéker weten dat het niet starten in 
partners kleur een veel grotere kans geeft op succes dan de uitkomst in 

de kleur van jouw partner!  
 

3. In het tegenspel moet je altijd honneur op honneur leggen. 
 

Pertinent niet!  
Na de biedserie 1 - 4 speelt de leider B voor, naar dummy’s.  

 
  Dummy west  Leider oost 

   A 9 8 4    ? 

 

Jij hebt in handen:  V 6 5.  

 
Je legt nu NIET V om de mogelijke 10 van partner hoog te maken.  

 
Omdat de tegenpartij minstens acht hartens heeft, heeft partner 

hoogstens een 2-kaart harten. En als OW 1 openen met een 5-kaart, 

hebben OW er samen negen. Dan is het voor de leider kansrijker om A 

en H te slaan. En er zijn heel veel leiders die graag net doen of ze 

gaan snijden, omdat veel spelers automatisch honneur op honneur 

leggen. Pas deze regel niet blind toe, speel - zonder denkpauze - een 
kleine harten bij als je door het bieden weet dat partner maximaal twee 

kaarten kan hebben in die kleur!  
 

AvG: Een oude bridgewijsheid: meestal kun je een B beter niet dekken. 
   

        Leider oost 
        ♣ A V B 4 3 

    Jouw klaveren 
    ♣ H 10 6 

Je speelt een klaverencontract tegen; partner noord speelt harten voor 
die de leider troeft met ♣V. Jij hebt ook geen hartens, dus kun je ♣V 
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overtroeven met ♣H. Als je (♣)honneur op honneur legt, maak je maar 

één slag in klaveren. Doe je dat niet, dan maak je twee klaverenslagen. 
Dat noemen we troefpromotie. 

 
4. De derde man doet altijd wat hij kan (speelt altijd zo hoog mogelijk bij). 

 
In verschillende situaties volsterkte onzin! 

   
    Partner noord start tegen  

    een SA-contract met: 

      B 

       Dummy oost 

        V 5 4 

     Zuid (jij) 

      A 9 6 

 

De leider laat dummy 3 bijspelen. Natuurlijk leg jij niet je 

hoogste schoppen. Als je dat doet zal de leider twee 

schoppenslagen maken als hij H heeft; H en V. Duik je, 

dan zal de leider alleen H kunnen maken; V is voor jou! 
 

 
5. Met nul punten in handen mag je alleen maar passen. 

 
Lariekoek! In heel veel situaties zul je zelfs met nul punten wel degelijk 

iets anders moeten doen dan passen! 
 

  West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
 a 1  doublet pas  1   - 

           9 8 5 4  

           8 7 2 
 b   2♣ *  pas  2*  ♣ 8 7 6 4 3 2 

  pas  2  pas  4 

 

  c   1  pas  pas 

   1  1  doublet 2   

 
Biedserie a is een schoolvoorbeeld van bieden met nul punten. Hoe 

zwakker je hand, des te meer gedoubleerde overslagen west zal maken. 
 

Ook in biedserie b levert zwijgen beslist geen goud op. Helemaal niet op 
partners 2♣-opening, omdat dat sterk is en niets zegt over de 

klaverenkleur, dus ‘wijs je af met 2’. En áls partner inderdaad een 

sterke hand heeft met een prachtige klaverenkleur, voegt jouw 
verdeling heel veel toe voor een kansrijke klaverenmanche. Datzelfde is 

het geval na partners hartenrebid: een sterke hand met hartens maakt 

jouw hand opeens sterk genoeg om de manche vol te gooien. Je neemt 
zeker twee slagen (schoppenaftroevers) mee! 
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6. Om het ideale contract te kunnen uitbieden moeten beide spelers goed weten 

wat partner in handen heeft. 
 

 West  Oost     West  Oost 
 1SA  2♣     1  1 

 2       2 

 

In negen van de tien gevallen zal oost na wests 2e bod in deze twee 
biedseries het eindcontract kunnen bepalen. Op een moment dat west 

nog geen idee heeft van oosts kracht en verdeling. 
Met andere woorden: de bewering dat beide spelers een goed beeld 

moeten hebben van elkaars hand klopt van geen kant! 
 

7. Als je tegenstanders in jouw bijzijn met elkaar kibbelen, is dat een 

overtreding van de spelregels. 
  

Zelfs deze bewering hoeft niet altijd waar te zijn. Alleen als je kunt 
vermoeden dat de tafelgenoten zich aan het gekibbel kunnen ergeren, 

overtreed je artikel 74A. Dat doet mij denken aan een tegenstander die 
decennia geleden na elk spel zijn partner de mantel uitveegde. Mijn 

partner en ik keken en hoorden dat met een lichte lach aan. Mijn 
partner vond de amusementswaarde zelfs zo hoog, dat hij toen het 

even stil bleef tegen de mopperaar zei: ‘Volgens mij is jouw partner het 
niet met je eens’, waarna het mopperen onmiddellijk weer met veel 

verve werd hervat.   
 

8. Een 1-opening die minstens een 3-kaart belooft, moet worden gealerteerd. 

 
Neen! Voor een opening van 1♣ en 1 is geen alerteerplicht als die 

opening minstens een 3-kaart belooft. 
 

9. Op partners informatiedoublet mag je nooit passen. 
 

Zeg ook tegen deze regel nooit nooit! Met een sterke hand en veel 
kaarten in de openingskleur van de tegenpartij, waarvan je dus zeker 

weet dat het contract gevoelig down zal gaan, kun je met een heel goed 
gevoel passen! 
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10. Voor elke geconstateerde onregelmatigheid moet je direct arbitrage vragen. 
 

Ook deze regel kent een belangrijke uitzondering. Als je partner een 
verkeerde uitleg geeft van jouw bieding, mag je dat beslist niet meteen 

laten merken. Om die reden mag je op dat moment ook geen arbitrage 
vragen, dat zou je partner immers ook meteen uit zijn slaap halen. Je 

moet zelf blijven bieden en uitleggen alsof jouw partner jouw bieding 
wel degelijk heeft begrepen. Word je leider of dummy, dan moet je 

onmiddellijk na de laatste pas arbitrage vragen. Wordt je tegenspeler, 
dan moet dat meteen na de 13e slag. 

 
Ben je dummy, dan mag je eveneens géén arbitrage vragen als je een 

onregelmatigheid constateert, zoals een verzaking of voor de beurt 

voor- of bijspelen. Pas als een andere speler daar de aandacht op 
vestigt, mag je ook als dummy het eerst vragen om arbitrage. 

 
 

Speelplan 
  3 2 

  A H 

  A B 10 3 2 
 ♣ A B 10 2 

 
  A H 

  4 3 2 

  H 6 5 4 
 ♣ H 5 4 3 

  

Tegen jouw 6SA start west met V. 

 

Hoe ga je om met de lage kleuren? 
a. Ik snijd zowel op V als op ♣V. 

b. Ik snijd op V en sla ♣A en ♣H. 

c. Ik snijd op ♣V en sla A en H. 

d. Ik sla ♣A, ♣H en A en H.  
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Speelplan  Aanpak 
  3 2 

  A H 

  A B 10 3 2 
 ♣ A B 10 2 

 
  A H 

  4 3 2 

  H 6 5 4 
 ♣ H 5 4 3 

  

Tegen jouw 6SA start west met V. 

 

Hoe ga je om met de lage kleuren? 
a. Ik snijd zowel op V als op ♣V. 

b. Ik snijd op V en sla ♣A en ♣H. 

c. Ik snijd op ♣V en sla A en H. 

d. Ik sla ♣A, ♣H en A en H.  

 

Zonder informatie van de tegenstanders is met acht kaarten snijden op de 
vrouw het kansrijkst.  

Met negen kaarten is het slaan van aas en heer een fractie kansrijker dan 
snijden. 

 
Keus c heeft daarom de voorkeur. Wel is het goed om vóór die snit één 

tophonneur te slaan; de vrouw zal maar sec zitten! 
 
De klaverenkleur begin je dus met het slaan (spelen) van ♣H. Daarna speel je 

vanuit zuid ♣3 naar ♣B. 

 

Opgelet! Ook deze regel kent uitzonderingen . 
 

Stel dat oost het bieden begon met 3. Dan is de kans op een plaatje bij west 

zo laag, dat je beter kunt snijden over oost, ook in de ruitenkleur (na het 
slaan van A)! 
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
 West  Noord Oost   Zuid 
 1♣  pas  1  2 

 pas  pas  3  pas 

 4  pas  pas  pas 

 

 Dummy west  Leider oost 
  3 2 

  H 3 2 

  H B 2 
 ♣ A V 4 3 2 

   Jouw zuidhand 

    A 4 

    A V B 10 6 5 4 

    3 
   ♣ H B 4 

  

 Tegen oosts 4-bod start jij met A. 

 Partner noord speelt een ruitentje bij. 

 Hoe vervolg je je tegenspel? 
 

 Alleen voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

 West  Noord Oost   Zuid 
 1♣  pas  1  2 

 pas  pas  3  pas 

 4  pas  pas  pas 

 
 Dummy west  Leider oost 

  3 2 

  H 3 2 

  H B 2 
 ♣ A V 4 3 2 

   Jouw zuidhand 

    A 4 

    A V B 10 6 5 4 

    3 
   ♣ H B 4 

  
 Tegen oosts 4-bod start jij met A. 

 Partner noord speelt een ruitentje bij. 
 Hoe vervolg je je tegenspel? 

 
 Partner heeft geen hartens; dat vinden we zeker geen slecht nieuws. 

 
Ik voel jouw drang om harten te vervolgen zodat partner noord kan troeven. 

Ook als er een aantrekkelijk vervolg in beeld verschijnt, kan het geen kwaad 
om nog even verder te kijken. Wat gebeurt er als partner jouw hartenvervolg 

troeft? We maken dan nog A en, als de leider een 6-kaart schoppen heeft, 

en partner dus een 3-kaart, kunnen we partner nóg een harten laten 
aftroeven.  

 

Tip! 

Als je troefaas hebt, hoef je niet bang te zijn dat de leider snel de troeven 
ophaalt en zijn mogelijke verliesslagen opruimt op een andere mooie kleur. 

Door troefaas, kun je immers de eerste troefslag nemen en wéér voorspelen. 
 

Tot zover de tip… 

 
Terug naar dit spel. Wat zou het leuk zijn als partner noord aan slag is, ruiten 

speelt en dat jij die kunt troeven… Met A en de twee aftroevers van noord 

zou 4 dan zelfs down zijn… 
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Spel 1  Tegenspel 
 

 West  Noord Oost   Zuid 
 1♣  pas  1  2 

 pas  pas  3  pas 

 4  pas  pas  pas 

 
 Dummy west  Leider oost 

  3 2 

  H 3 2 

  H B 2 
 ♣ A V 4 3 2 

   Jouw zuidhand 

    A 4 

    A V B 10 6 5 4 

    3 
   ♣ H B 4 

  
 Tegen oosts 4-bod start jij met A. 

 Partner noord speelt een ruitentje bij. 
 Hoe vervolg je je tegenspel? 

 
Wacht nog even met het naspelen van V! Speel eerst 3! Die kan niet voor 

jouw partner zijn, want veel punten kan die niet hebben. Zorg er wel voor 
een poker-face te tonen als je partner je verbijsterd aankijkt. 

Zodra de leider schoppen speelt, pak je A, en dán V. De leider zal dummy 

H laten leggen, voor partners troef. En partner begrijpt natuurlijk 

onmiddellijk waarom jij niet meteen V speelde maar ruiten. Dus… speelt 

noord ruiten na voor jouw 4, waarna jouw B goed is voor de downslag. 

 
Spel 2 

  4 3 2 

  4 3 2 

  A H V B 2 
 ♣ 3 2 

 
  A 8 7 6 5 

  A H 8 

  6 5 
 ♣ H V 4 

 
 Tegen jouw 4 start west met V. 

 Hoe ga je om met de troefkleur? 

 
 Voor de minder ervaren spelers geef ik graag een overpeinzing.  
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Spel 2  Overpeinzing 
 

  4 3 2 

  4 3 2 

  A H V B 2 
 ♣ 3 2 

 

  A 8 7 6 5 

  A H 8 

  6 5 
 ♣ H V 4 

 
 Tegen jouw 4 start west met V. 

 Hoe ga je om met de troefkleur? 
 

Verliezers tel je natuurlijk genoeg. Ook met het - gelukkig meest 
voorkomende - 3-2-zitsel van de ontbrekende schoppens geef je twee 

schoppenslagen af. Ook een hartenverliezer dreigt en twee klaverenslagen. 
Twee down lijkt dus heel goed mogelijk. 

 
Bij onze zoektocht naar het voorkomen van verliezers, valt meteen noords 

ruitenkleur op. Op noords laatste drie ruitens kunnen in zuid drie verliezers 
weg. 

Wat we moeten zien te bereiken is dat we de ruitenkleur afdraaien op een 
moment dat OW samen nog maar één hoge troefkaart hebben. Dan moet er 

dus precies twee keer zijn troefgetrokken. Als OW dan een ruitenslag 

aftroeven, heeft noord nog een troefkaart. En dat is een mooie entree voor de 
resterende ruitenkaarten. De derde klaverenslag is dan goed voor de 

noodzakelijke oversteek. 
 

Kernvraag is dus, wat moeten we doen om na precies twee keer troefspelen 
op de ruitenkleur te kunnen afgaan?  

 
Opgelet! 

OW zien de bui natuurlijk hangen; als OW de tweede troefslag wint, zullen ze 
graag ook de laatste troef spelen!  
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Spel 2  Speelplan 
 

  4 3 2 

  4 3 2 

  A H V B 2 
 ♣ 3 2 

 

  A 8 7 6 5 

  A H 8 

  6 5 
 ♣ H V 4 

 
 Tegen jouw 4 start west met V. 

 Hoe probeer je dit contract te maken? 
 

Neem de uitkomst met A en speel dan 5 naar 2… 

Inderdaad, je geeft de eerste troefslag weg. Zodra je weer aan slag bent sla 

je A en draai je de ruitens af tot oost of west troeft met hun laatste 
troefkaart. In de derde ruitenslag ruim jij 8 het eerst op! OW mogen ♣A 

maken en daarna is voor hen de koektrommel leeg. Jij maakt ook jouw 
klaverenslag en ♣4 wordt geduldig opgewacht door noords laatste troefkaart. 

 
Je mag ook beginnen met ♣H. Mocht de tegenstander die deze slag wint met 

♣A troef naspelen, dan geldt dezelfde gouden regel: de eerste troefslag 

schenk je! 

Lezers Mailen 
Claim zonder te melden dat er nog een troefkaart bij de tegenpartij zit 

De zevende slag is vanuit de leider voor de rechtertegenstander, en 
voordat deze een kaart terugspeelt, claimt de leider de rest van de 

slagen, met de opmerking: ‘Alle troeven zijn hoog (10, 9, x, x) en nog 
twee hoge schoppens. 

 
Maar… troef acht is nog bij de linkertegenstander; die heeft geen 

renonce. 

Mag deze tegenstander dan expliciet zeggen hoe de leider moet spelen? 
Het is in ieder geval een onhandige claim geweest, maar het gaat erom of 

de leider verplicht gesteld kan worden welke speelwijze gespeeld wordt. 

 

Antwoord 
Na een claim die wordt betwist, of op z’n minst twijfel oproept, staat één ding 

vast: er wordt niet verder gespeeld. Dus kan een tegenspeler ook niet een 
bepaalde speelwijze opleggen. 

 
De arbiter moet worden uitgenodigd. En die zal dan vaststellen hoeveel 

slagen de leider zou hebben gemaakt bij een gedachteloze voortzetting. Dus 
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geen spel met slimmigheden als hoog voortroeven, snijden, ingooien of iets 
anders briljants. Met een gedachteloze voortzetting wordt uiteraard ook geen 

onlogische voortzetting bedoeld. 
Met zijn claim geeft de leider immers aan dat er niets meer te denken valt. 

Met zijn opmerking, dat zijn troeven hoog zijn, bewijst hij dat hij weet dat er 
nog minstens een troef bij de tegenpartij zit.  

 
Biedregels zijn geen spelregels 

Ik heb een vraag, ik zat aan een tafel met een bridgedocent als 

tegenstander 
 

Ik    Partner 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1*  pas 

1  pas  3  pas 

4  pas  pas  pas 

 

*1: belooft 4-kaart hoog. 

 

Ik opende 1 met 13pnt en een singelton die ik opwaardeerde. 

Mijn verdeling:   

    

    

    

  

Ik maak het contract. Waarop de docent zei dat ik had moeten passen  
op 3.  

Hij bekeek na afloop mijn kaart en zei: ‘Het is een grensgeval. Anders 
was er 3+1 van gemaakt.’  

Mijn partner had 4 moeten bieden. Daar valt iets voor te zeggen, maar 

kun je daarvoor worden gestraft? 

  

Antwoord 
Volgens mij speelde je tegen een zeer bevlogen bridgedocent. Zo bevlogen, 

dat hij de biedregels beschouwt als spelregels. Een niet onbekend fenomeen. 
Dat oost niet meteen 4 volgooide, kun je inderdaad een biedfout noemen. 

Zonder jouw singleton had jij gepast, waardoor een kansrijke hartenmanche 
was gemist. De enige conclusie die vriend, vijand én bridgedocent kunnen 

trekken is dat jullie met geluk toch in het juiste contract terechtkwamen. Met 
desgewenst een felicitatie. 

 
Misschien leuk om aan die docent te vragen wat zijn oordeel was geweest als 

4 door een ongelukkig zitsel niet te maken is. Maakt hij zich er dan ook 

sterk voor dat 4-1 wordt gecorrigeerd naar 3C? Je had immers niet meer 

mogen bieden…  

 
Mail mijn antwoord door aan die docent, ik ben namelijk zeer benieuwd naar 

zijn reactie. 
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Twee biedproblemen 

  

In beide vraagstukken is noord gever en zijn allen kwetsbaar. 
Vraagstuk 1 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  pas  2   5 3 

2  3  pas  ??   H 8 3 

         8 7 5 

         A H 10 7 5 

 

Hoe vat jij het 3-bod van je partner op, en wat bied je nu??? 

Vraagstuk 2 

Je voelt hem al aankomen… 

Noordhand West  Noord Oost  Zuid  
 H V B 10 7   1  pas  2  

 -   2  ??   

 A H 6 2 

 B 8 6 2           

 

Antwoorden 
 

Vraagstuk 1  
Ik verwacht van partner steun in de klaveren en minstens manche-

inviterend. Met deze zuidhand zou ik dan 5 bieden.  

 

 

Vraagstuk 2 
Die vind ik lastig. Ik zou passen… Met wat extra kracht zal partner nog 

wel iets doen, vermoed ik. 
 

Ik legde je vragen ook voor aan gigant Anton Maas. Zijn antwoorden luiden: 
 

Vraagstuk 1 
Vooralsnog vraagt 3 om een stop, geeft een klaverenfit aan en is 

mancheforcing.  
Je zou daarop naar 5 kunnen springen, want je bent minimaal en hebt 

verder niet veel te melden. 4 kan ook. 

 

Vraagstuk 2 
Is een stuk lastiger 

Je wilt een goede hand met fit en korte hartens aangeven, maar hoe 
doe je dat? Ik ben bang dat partner 4 opvat als echt (veel distributie). 

Dan zit er weinig anders op dan 3 of misschien beter 4 (met jump 

moet dat forcing zijn) te bieden en maar eens zien wat het wordt. Biedt 

partner na 3 5, dan pas ik of zeg ik misschien 6. Tenzij een 

ruitenstart meteen afgetroefd wordt (wat heel goed kan) is 6 een 

acceptabel contract. Maar misschien probeert de tegenpartij met A en 

A een harten start. 
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Ontvangen reacties op de Training van vorige week 
 

Spel 1  voor de meer gevorderde bridger 
 

 Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost   Zuid  Zuidhand 
   3  doublet pas   H 2 

 3  pas  pas  ??   10 9 8 7 2 

          V 5 4 3 
         ♣ 5 4 

 

 Wat is je tweede biedactie met deze zuidhand? 
 

Ik kan mij voorstellen dat je in je eerste beurt al 4 overwoog. Om 

het OW lastiger te maken in 4 te komen. Eén keer beheersen 

moet kunnen, en de tweede keer zéker! Partner belooft met zijn 
verdedigende opening 6-9 punten. OW hebben samen dus minstens 

26 punten, voldoende voor een manchecontract. Alle reden om 
zeker nu te zwijgen! Door 4 te bieden drijf je de tegenstanders 

naar een waarschijnlijk goed te maken manche in schoppen. 

 

Ontvangen reactie 
Hier laat je precies zien wat er in de Biedbeker altijd fout gaat. West heeft in 

dit biedverloop een redelijke hand, maar biedt slechts 3. In de Biedbeker 

biedt oost dan meestal toch nog 4, ondanks het feit dat west 0 (nul) punten 

kan hebben. 

In jouw voorbeeld past oost terecht. 
Dat neemt niet weg dat, zeker voor ervaren spelers een direct bod van 4, 5 of 

zelfs 6 overwogen of uitgevoerd zal worden. 

 

Antwoord 
Het is duidelijk dat OW hier in de fout gaan. Een soortgelijke fout overkwam 

mijn - niet geheel onervaren Steptegenstanders van vanmiddag. Gelukkig had 
ik de Training van vorige week gelezen. Ik paste, waarna OW 3+2 

scoorden… De clou van het vraagstuk is om niet alleen naar je eigen hand te 
kijken, maar ook in te schatten wat de tegenstanders zoal kunnen hebben. 
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Smolen  (Lezers Mailen) 

West  Oost  Oosthand 

1SA  ??   A x x x 

     V 10 x x x 

     x x 

     A 10 

  
Vraag : wat moet oost bieden? 

Ik vertelde dat wij als volgt bieden: 
 

1SA 2 (vanaf 8 punten) 

2 3  om aan te geven dat ik een 5 kaart harten heb en een 

  Vierkaart schoppen en naar de manche wil. 
Met minder dan 8 punten bied ik met deze verdeling jacoby 2. 

 
Mijn vriend zou als volgt bieden: 

1SA  2 Jacoby 

2  3 Sterk met 5-kaart harten en een 4-kaart 

schoppen. 
3SA/4/  

 
Wat zou Roberto bieden ? 

 

Antwoord 
Mijn voorkeur gaat uit naar jouw biedserie: 

1SA  2 

2  3 (Smolen: mancheforcing met 5-kaart harten) 

3SA/4 

Het voordeel daarvan is dat de leider, de hand met de meeste 

kracht, speelt. 
Let er wel op dat je ook dit Smolen-bod alerteert. 

 
Ook in deze biedserie is oosts 4-kaart schoppen bekend. Omdat hij 

met alleen een 5-kaart harten voor Jacoby zou kiezen. 

 
Ontvangen reactie 

Smolen is typisch zo’n conventie die handig is als die voorkomt, maar zo 
weinig voorkomt dat de kans dat op dat moment één van de partners het 

vergeten is, vrij groot is. 
Er is een veel simpeler oplossing, die vaker voorkomt: Niemeijer! 

 
Toelichting 

De partner van de 1SA-openaar kan dan kiezen uit:  
- 2♣ voor de Stayman, het onderzoek naar de hoge 4-kaart(en) of:  

- 3♣ voor Niemeijer, het onderzoek naar de hoge 5- en 4-kaarten. 3♣ is dan 

minstens mancheforcing! 
 

 


