
1 

 

Nummer 527, 8 augustus 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. 
Maar ik ben wel heel graag gastheer. 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 
 

Spel 1 
  A V 2 

  B 9 

  V 10 3 2 

  V 10 3 2 

 

  5 4 3 

  V 7 3 2 

  A H 3 

  A H 4 

   

 West start tegen jouw mooie 3SA-contract met 6. 

 

 Hoe probeer je jouw contract te maken? Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

  A V 2 

  B 9 

  V 10 3 2 

  V 10 3 2 

 
  5 4 3 

  V 7 3 2 

  A H 3 

  A H 4 

   

 West start tegen jouw mooie 3SA-contract met 6. 

 

 Hoe probeer je jouw contract te maken? 
 

 De zeven vaste slagen had je al geteld, toch?  (A, AHV en AHV). 

 

Wat zien we verder? 
Er dreigt gevaar in de schoppenkleur. We kunnen natuurlijk meteen V 

leggen, in de hoop dat west H heeft. Maar als oost dan wint met H en 

schoppen doorspeelt tot dummy’s A van het podium verdwijnt, zijn we 

meteen onze schoppendekking kwijt. 

 
Een andere kleur die alarmbellen doet rinkelen is de hartenkleur. Dat is 

namelijk een kleur waarin we zomaar drie slagen kunnen verliezen als we die 
zelf aanspelen. Als oost of west die kleur aanvalt kunnen ze echter maximaal 

twee hartenslagen achter elkaar maken; de derde hartenslag zal dan absoluut 
voor ons zijn. 

 
Dit spel heeft nog iets leuks… Stel dat niet west had moeten uitkomen maar 

oost, dan had deze goeierd daarmee altijd een slag aan onze zeven slagen 
toegevoegd. We stelden al vast dat als west of oost de hartenkleur aanspeelt 

dat altijd een slag voor ons oplevert. En als oost daar niet voor kiest, speelt 
hij altijd in een ‘vork’, welke kleur hij ook kiest. Speelt hij schoppen, dan 

wordt V opeens een zekere slag, en kiest hij voor een lage kleur, dan zal de 

10 van die kleur tot vaste slag promoveren… 

 

Verder zeg ik (helemaal) niets . 



3 

 

Spel 1  Speelplan 
 

  A V 2 

  B 9 

  V 10 3 2 

  V 10 3 2 

 
  5 4 3  West startte tegen jouw mooie 3SA-contract met 6. 

  V 7 3 2  Hoe probeer je jouw contract te maken? 

  A H 3 

  A H 4 

   

Duik de uitkomst! Oost komt dan gegarandeerd aan slag en zal met zijn 
volgende kaart meteen de achtste slag brengen! 

 
Hoe het verder gaat is lastig te voorspellen. Je moet dan nog slechts één slag 

‘organiseren’. Dat kan door AHV in de beide lage kleuren te slaan, in de hoop 
dat minstens één boer valt. 

 

Biedvraag 
 

Welke zes ‘zuidelijke’ biedkaartjes kies je? 
 

Spel   West  Noord Oost  Zuid 

1         1 

Z/Allen  Pas  1SA  pas  2 

   Pas  2  pas  ?? 

 

2     1  pas  1 

N/NZ  Pas  2  pas  ?? 

 

3     1  1  ?? 

N/Allen 

 

4   1  doublet pas  ?? 

W/Niemand 

 

5       1  pas 

O/OW  Pas  doublet pas  ?? 

 

6         1 

Z/Allen  Doublet redoublet 2  ?? 

 
Zuidhand 

 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 
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Biedvraag 
Welke zes ‘zuidelijke’ biedkaartjes kies je? 

 
Spel   West  Noord Oost  Zuid   

1         1 

Z/Allen  Pas  1SA  pas  2 

   Pas  2  pas  pas!! 

 Zuidhand   
 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 

Om twee redenen moet je passen:  
1. Je hebt je verdeling met 2♣ verteld; ook als je 1 opent vanaf een 4-

kaart weet partner - door je 2♣-rebid - dat je schoppenkleur een 5-

kaart moet zijn! Met twee 4-kaarten had je immers geopend met 1♣, 

je laagste 4-kaart. 
2. Partner noord belooft met zijn 1SA-bod alleen maar 6-9 punten. Vooral 

na jouw 1-opening zegt dat helemaal niets over partners verdeling. 

Partner kán een 6- of zelfs een 7-kaart hebben in een kleur. Die mag 

hij echter alleen met minstens 10 punten bieden. Na noords 2 is de 

kans bijzonder groot dat noord super kort is in onze twee zwarte 

kleuren, en héél lang in de ruitens, minstens een 6-kaart. Dat hoeft 
zeker geen sterke ruitenkleur te zijn, B 7 6 4 3 2 is heel goed 

mogelijk. In een schoppen- of klaverencontract zou partners 
ruitenkleur waarschijnlijk geen enkele slag maken. Maar in een 

ruitencontract neemt partner beslist enkele slagen mee. Daarom mag 
je met een gerust hart passen! 

 
Spel  West  Noord Oost  Zuid   

2     1  pas  1 

N/NZ  Pas  2  pas  2*!!! 

 Zuidhand   

 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 

Eveneens een lastige situatie. Je neemt openingskracht mee, dus wil je niet 
passen onder de manche. Probleem van 3♣ en 3 is dat daarmee voor 

partner de situatie niet mancheforcing is; hij mag daarop passen. Het beste 
bod dat je nu kunt doen is ‘de Vierde kleur’ te bieden. Daarmee zeg je alleen 

maar:  
‘Partner, ik neem genoeg mee voor de manche, ik weet alleen nog niet 

waarin; vertel iets meer over jouw hand.’ Met opvang in ruiten kan partner 

SA bieden. Zonder ruitenopvang en wel een 3-kaart schoppen, kan partner 
2 op tafel leggen. Waarna jij veilig 4 kunt uitbieden. 

Spreek je ‘Vierde kleur’ af met je partner, dan moet dat bod worden 
gealerteerd. Het belooft dus alleen kracht en zegt niets over de geboden 

(vierde) kleur! 
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AvG:  

En gebruik je als ‘minder ervarene’ deze nuttige conventie (nog) niet, 
dan bied je 4, want je partner noord heeft al 5 hartens beloofd en 

samen met jouw drie kleintjes zijn dat er acht. En je zult zien dat jouw 
kleine troefjes door de singleton ruiten goud waard zijn: aan de korte 

troefkant kun je ruitens troeven. 
 

Spel   West  Noord Oost  Zuid   

3     1  1  1!! 

N/Allen 

 Zuidhand   
 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 

Hamerstuk! Geen enkele reden om te springen. Er zijn paren die het 

zogenaamde ‘Negatieve Doublet’ spelen. In deze situatie belooft 1 minstens 

een 5-kaart. Met precies een 4-kaart schoppen geven ze na het tussenbod 

van 1 een doublet. De kracht van 1 en van het negatieve doublet is 

minstens 6 punten, zonder maximum grens. Partner moet er dus voor zorgen 

dat jij nog minstens een keer aan de beurt komt. 
 

Spel   West  Noord Oost  Zuid   

4   1  doublet pas  2!! 

W/Niemand 

 Zuidhand   
 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 

Partner noord belooft met zijn doublet openingskracht. Daarmee staat voor 

jou vast dat moet worden doorgeboden tot de manche. Het is van het 

grootste belang dat partner dat ook weet… En dat kun je vertellen met een 
bod in de kleur van de tegenpartij [Cuebid; spreek uit: kjoebid]. Je wilt 

immers nooit zelf spelen in een kleur waarvan de tegenpartij heeft verteld dat 
ze daar niet onbemiddeld in zijn en waarvan je partner (door zijn 

informatiedoublet) heeft verteld dat hij daar kort in is… Door jouw 2-bod 

kom je beslist nog een keer aan de beurt, en dan is het vroeg genoeg om je 

schoppenkleur op het publicatiebord te prikken.  
Realiseer je dat je te sterk bent voor een sprongbod in schoppen: dat zou je 

doen met ongeveer 8-11 punten.  
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Spel   West  Noord Oost  Zuid   

5       1  pas 

O/OW  Pas  doublet pas  pas!! 

 Zuidhand   

 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 

Door oosts 1-opening is jouw voorgenomen 1-opening meteen uit beeld. 

Met enige kracht bij partner wil je wel graag 1 tegenspelen, en dan het liefst 

gedoubleerd. Op dit moment een doublet plaatsen geeft slechts één 

zekerheid: je zult 1 niet gedoubleerd tegenspelen. Partner zal/moet jouw 

doublet zien als een informatiedoublet en zal dan ook spreken. En dan 

meestal ook nog in de kleur waar jij niet op zit te wachten… 
 

Je past daarom in jouw eerste beurt. In de hoop dat partner een 
informatiedoublet plaatst. En als dat inderdaad gebeurt (en partner moet dat 

eigenlijk wel doen als hij kort is in schoppen) … kun je maar één ding doen: 
passen en 1 gedoubleerd tegenspelen! 

 
En de vragensteller van vorige week (Training 526) wordt op zijn wenken 

bediend en heeft hiermee opnieuw een prachtig voorbeeld van een ‘strafpas’. 
 

Spel   West  Noord Oost  Zuid   

6         1 

Z/Allen  Doublet redoublet 2  pas!! 

 
Zuidhand 

 A V B 10 9 

 4 3 2 

 3 

 A V 6 5 

Eveneens een regelmatig voorkomende kans op een vijf sterrendiner, maar 
waar dan toch wordt gekozen voor een kroket uit de muur! 

 

Partner noord vertelt met zijn redoublet dat hij met jou het merendeel van de 
punten heeft, en het liefst - gedoubleerd - tegenspeelt. Hoogstwaarschijnlijk 

is hij dan ook kort in jouw schoppenkleur. Loop hem nu niet voor de voeten 
door 3♣ te gaan bieden, of 2 omdat het zo’n mooi kwintet is! Het is namelijk 

heel goed mogelijk dat partner noord niets liever wil dan 2 gedoubleerd 

tegenspelen. Dus passen. Het enige wat je wél mag doen is doubleren als 

oost een kleur had geboden waar jij iets leuks in tegen hebt.  
Dus als oost in plaats van 2 2♣ had geboden, had jij gedoubleerd.  
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Voor de meer ervaren spelers 
 

Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid 

 1SA  pas  pas  pas 
 

 Tegen Wests 1SA start partner noord met  
    H. 

 
 Leider     Dummy 

        9 8 3 2 

        9 8 7      

        9 8 7 
       ♣ A 8 7 

    Jouw zuidhand 
     B 4 

     V 6 5 4 3 

     H 6 3 
    ♣ B 10 6 

 
 Wat leg je: B of 4?  Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
 1SA  pas  pas  pas 

 
 Tegen Wests 1SA start partner noord met  

    H. 

 

 Leider     Dummy 
        9 8 3 2 

        9 8 7      

        9 8 7 
       ♣ A 8 7 

    Jouw zuidhand 

     B 4 

     V 6 5 4 3 

     H 6 3 
    ♣ B 10 6 

 

 Wat leg je: B of 4? 

 

Partner belooft met zijn uitkomst een leuke schoppenkleur. Zijn H belooft in 

ieder geval het aangrenzende lagere plaatje: V. De leider moet A hebben, 

Want met AH in handen, of met AHV, zou partner met A zijn begonnen. 

 

Laten we eens van het positieve uitgaan en partner inschatten op HV10xx. 

 

Het voordeel van B bijspelen is dat partner meteen duidelijkheid heeft; hij 

kan dan met een gerust hart schoppen doorspelen zodat A valt. Nadeel is 

echter dat dummy’s 9 (te) hoog wordt… 

 

Speel je 4 bij, en de leider duikt, dan is het voor partner uiterst riskant om 

schoppen door te spelen. En ook dat voelt als een nadeel. 
 

 Het hele spel zou zo kunnen liggen:  H V 10 7 6 

         H 2 

         A 5 4 
        ♣ 9 5 4 

      Leider    Dummy 

       A 5      9 8 3 2 

       A B 10     9 8 7  

       V B 10 2     9 8 7 
      ♣ H V 3 2    ♣ A 8 7 

        Jouw zuidhand 
         B 4 

         V 6 5 4 3 

         H 6 3 
        ♣ B 10 6 
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Spel 1  De juiste kaart 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
 1SA  pas  pas  pas 

  
Tegen Wests 1SA start partner noord met H. 

    H V 10 7 6 

    H 2 

    A 5 4 
   ♣ 9 5 4 

 Leider    Dummy 

  A 5      9 8 3 2 

  A B 10     9 8 7       

  V B 10 2     9 8 7 
 ♣ H V 3 2    ♣ A 8 7 

   Jouw zuidhand 
    B 4 

    V 6 5 4 3 

    H 6 3 
   ♣ B 10 6 

  
 Wat leg je: B of 4? 

 
Leg 4! Zodra je aan slag komt (met H) speel je B! Daarna zal partner, na 

A, het restant van het schoppentoetje serveren. 

Met een lager schoppenkwartet bij dummy, bijvoorbeeld 6542, had je wél 

veilig meteen B kunnen leggen.  

 
Spel 2 

 West  Noord Oost  Zuid 
       2 

 pas  4  pas  pas 

 pas 

 Zuid opende met de zwakke 2. Dat is alleen alerteerplichtig als je kunt 

 vermoeden dat de tegenstanders iets anders verwachten. 

Noord bood de manche uit omdat hij drie hartens meeneemt en vier 
slagen. Dat is een gemakkelijker hanteerbaar handvat dan punten. 

 
    B 3 2 

    A 10 5 

    A 10 7 5 
   ♣ A H 2 

 

    A 5 4 

    H B 9 5 4 2 

    4 
   ♣ 7 6 5 

 West start met H. Hoe speel je de troefkleur aan? 

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

 West  Noord Oost  Zuid 
       2 

 pas  4  pas  pas 

 pas 

    B 3 2 

    A 10 5 

    A 10 7 5 
   ♣ A H 2 

 

    A 5 4 

    H B 9 5 4 2 

    4 
   ♣ 7 6 5 

 
 West start met H. Hoe speel je de troefkleur aan? 

 
We zijn op deze pagina even met minder gevorderde spelers onder elkaar. En 

ik begin graag met een bekentenis: de vraag hoe je de troefkleur aanspeelt is 
een ernstige vorm van misleiding! Omdat ik daarmee suggereer dat je de 

troefkleur moet aanspelen… Ervaren spelers moeten daar doorheen kunnen 
prikken, maar voor minder ervaren spelers vind ik deze ‘wegwijzer’ duidelijk 

over de rand. 
 

Allereerst zoeken we naar de mogelijke verliezers vanuit de zuidhand; de 

hand met de meeste troefkaarten. En we tellen: 
- twee schoppenverliezers; 

- één mogelijke hartenverliezer (V); 

- géén ruitenverliezer, omdat 4 wordt beschermd door dummy’s A; 

- één klaverenverliezer. 
 

Omdat de schoppen- en klaverenkleur in beide handen even lang zijn, kunnen 
we een zwarte aftroever vergeten.  

De ruitenkleur is te kort is om ‘vrij te troeven’ (vrijtroeven: een paar keer 
troeven zodat de laatste ruiten vrij is omdat de tegenstanders die kleur niet 

meer hebben), dus een zwarte verliezer opruimen op een vrije ruitenkaart is 
evenmin een optie. 

 
Blijft over: voorkomen dat je een slag verliest aan V… Die garantie heb je… 

als de tegenpartij als eerste de hartenkleur voorspeelt… 
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Spel 2  Speelplan 
 

 West  Noord Oost  Zuid 
       2 

 pas  4  pas  pas 

 pas 

    B 3 2 

    A 10 5 

    A 10 7 5 
   ♣ A H 2 

 

    A 5 4 

    H B 9 5 4 2 

    4 
   ♣ 7 6 5 

 
 West start met H. Hoe speel je de troefkleur aan? 

 
 Je speelt de troefkleur het beste aan door… ervan af te blijven! 

 Daar komt bij dat een 4-4-zitsel van de ontbrekende ruitens redelijk 
 noodzakelijk is. 

 
Neem de uitkomst met A;  

4 getroefd;  
♣5 naar ♣A;  

7 getroefd;  
♣6 naar ♣H;  

10 getroefd met 9!  Als west maar drie ruitens heeft, gaat het goed als V 

     bij oost zit! 
A en 4 na. 

 
OW komen dan aan slag en kunnen daarna nóg een schoppenslag maken en 

de laatste klaverenslag. Maar dan? Wij maakten de eerste zeven slagen, OW 
de drie volgende, en wat OW ook doen, of hoe de hartens ook zitten, de drie 

laatste slagen zijn voor ons! Want we hebben alleen nog: 
 - 

    A 10 5 

    - 
   ♣ - 

 

    - 

    H B 7 

    - 
   ♣ - 

Oost of west heeft het ongenoegen om in een hartenvork te spelen; V is 

daardoor kansloos! 
 

 
 



12 

 

 
 

 
 

Lezers Mailen 
Twee biedvragen 

Ik speel zelf al meer dan een halve eeuw bridge en verbeeld me dat ik 
theoretisch vrij goed op de hoogte ben. 

  
Afgelopen weekend was ik met mijn vriend naar een bridgeweekend. We 

hebben al heel veel biedsituaties doorgesproken. Hij is een creatieve bieder 
en daardoor halen we vaak goede resultaten, maar het gaat soms ook 

gruwelijk fout. Helaas heeft hij over sommige situaties ideeën die naar mijn 
idee volkomen onjuist zijn, maar ik slaag er niet in om het goed uitgelegd te 

krijgen. Vandaar dat ik er nu twee spellen aan jou voorleg: 
 

Vraag 1 

West gever / allen kwetsbaar 
 

   (partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

pas  1 (5+krt) 1  pas 

pas  3 

 
Na 3 ontspoort het bieden. Hij had 17 pnt. een 6-krt harten en A sec. 

Ik vind 3 volkomen overboden, maar hij denkt dat hij met 2 ondanks 

een gepaste partner zwaar onderbiedt! Wat is jouw mening? 

 

 

 

Antwoord 
Zonder verdere verdeling, met name ook waar de plaatjes zitten, kan ik niet 

inhoudelijk iets zeggen.  
 

Daarom zeg ik - met een flinke slag om de arm…: 

Als partner kracht heeft, en toch zwijgt, zal daar wel een goede reden voor 
zijn. 

 
Daarom denk ik vooral aan doublet: partner laat eens iets horen, of aan 2, 

de kleur van de tegenpartij. Voordeel van doublet is dat partner daar 
misschien wel op hoopt, met een os schoppens tegen… Want er zijn nog wat 

punten zoek. 
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Vraag 2 
 

Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

    (partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 (minimaal 3-kaart) 

2  3*  pas  3SA (met H 10 x) 

Pas  4**  pas  4 (met 3-krt. en 2-krt. harten) 

 
*3 door mij gealerteerd als vragen om een stop.  

** Nu begrijp ik dat hij 3 heeft bedoeld. 

 

Ik maak 4 door een stommiteit van de tegenstanders. Ik meldde zelf 

dat mijn bieden niet door de beugel kon, maar we speelden tegen de 

wedstrijdleiders en die maakten geen bezwaar. Wij spelen inderdaad 
Michaels cuebid, maar ik had al meerdere malen uitgelegd dat je dat bod 

alleen kunt gebruiken als de tegenpartij opent maar niet als je maat al 
geboden heeft en dus helemaal niet als je maat geopend heeft. Maar 

volgens anderen waar hij elders mee speelt kan dat wel. Ik heb daar nog 
nooit van gehoord. 

Ook hier graag je commentaar. 
 

Antwoord 

Michaels Cuebid wordt inderdaad in stelling gebracht na een opening van de 
tegenpartij. 

Belangrijkst is echter om afwijkingen die je elders toepast, niet zonder 
overleg in in te voeren in alle partnerschappen… 

 
Gelukkig ken ik ook nu de handen niet. Het bieden van partners 4 lijkt 

namelijk verdacht veel op gebruik van OI… 
Als na de uitleg dat je twee hoge 5+kaarten verwacht 3SA biedt, zal partner 

dat zien als heel kort in de hoge kleuren, dus daarom 3SA. Als hij geen 6-
kaart in handen heeft is er in ieder geval sprake van een OI-overtreding. 

Ondanks dat de twee tegenspelende arbiters geen bezwaar aantekenden… 
 

Reactie op mijn antwoord 
Ik had me denk ik niet al te duidelijk uitgedrukt waar de "pijn" zat en ik kan 

je antwoord niet gebruiken om mijn partner te overtuigen. 
  

Misschien kan ik bij spel 2 beter vragen of je er een voorstander van bent om 
3♣ in deze situatie als Michaels cuebid  te gebruiken.  
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Ik geef het woord aan Ad van Gemert 

1. Na 1 in een kleur en dan een volgbod en dan tweemaal pas komt een 

(heropenings)doublet in aanmerking, zeker als je kort in de kleur van het 
volgbod bent. Partners pas is dan vaak een smeekbede om een doublet 

waar hij een strafdoublet van kan maken. Partner kan niet meteen zelf 
doubleren want dat is negatief. 

 
2. Michaels heeft zijn cue-bid bedacht voor een actie meteen na een 

opening. Niet voor een actie na een volgbod. Het volgende plukte ik van 

internet: 
  

Er zijn verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden 
wanneer er afwijkend geboden wordt, bijvoorbeeld na een storend bod.  

 
Een eerste punt waarop gelet moet worden is dat wanneer je partner 

reeds heeft geboden, dan wordt er geen Michaels Cuebod meer geboden. 
Zie onderstaand voorbeeld:  

 
 

Zuid  

 
 

West  

 
 

Noord  

1   1   2   

 

Is noords 2  bod een Michaels Cuebod dat een 5-kaart harten en een 5-

kaart ruiten belooft, de twee nog niet geboden kleuren ? Het antwoord is 
NEE. Wanneer je partner reeds heeft geboden, dan wordt er geen 

Michaels Cuebod meer geboden. Dit volgens de op internet gevonden 
informatie. 

  

Ik steun hier dus de vragenspeller en niet de partner.  
 
Wat er niet bijstaat is waaróm Michaels Cuebod wordt afgeraden na een 
bod van partner. 

 
Ik denk met name omdat er dan nog maar twee kleuren ongeboden zijn. 

Na een 1-opening met een 2+garantie zou je daar nog over kunnen 

discussiëren,  maar na jouw 1 met 3+garantie niet. 

Dan kun je beter met een doublet je interesse aangeven voor de beide 

ongeboden kleuren dan met een verhoging van de laatst geboden kleur. 
Die kun je dan veel beter gebruiken voor andere boodschappen, zoals de 

betekenis die jij al noemt. 
 

 


