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De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je toch graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: 
rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd 
werk! En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs. 

 
Als partners 1SA-opening een hoge 5-kaart niet uitsluit, kan het met bepaalde 
handen uiterst nuttig zijn om naar die hoge 5-kaart te vragen. Met een 3-kaart mee 
en kort in een andere kleur kan een contract in die hoge kleur goed zijn voor de 
hoofdprijs terwijl een SA-contract zou uitdraaien op een ware ramp.  
Maar… de vijand luistert en kijkt mee: de uitwisseling van verdelingen kan succesvol 
tegenspel vergemakkelijken. Helder inzicht in partners verdeling kan daardoor ook 
tégen je werken.  
Met welke handen kun je wél of juist beter níét vragen naar partners verdeling? 
 
En met welke instrumenten kun je vragen naar partners kaarten in de hoge kleuren? 
 
We kennen Stayman voor de vraag naar hoge 4-kaart, en Puppet Stayman voor de 
vraag naar een hoge 5-kaart. 
In deze Training gaan we aan de slag met twee Staymannen en met twee Puppet 
Staymannen, namelijk: 
2♣ Stayman, vraagt naar hoge 4-kaart(en); vanaf 0 punten (0+). 
2♣ Stayman, vraagt eveneens naar hoge 4-kaarten; vanaf 8 punten (8+). 
2♣ Puppet Stayman, vraagt naar hoge 5-kaart; belooft 8-9 punten (8-9). 
3♣ Puppet Stayman, vraagt naar hoge 5-kaart; belooft minstens 10 punten (10+). 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Welke onderzoekinstrumenten kun je nu het beste opnemen in je biedsysteem? En 
welke moet je bij bepaalde handen nu wel - of juist niet - toepassen? 

 
Jan van Die en Rob Stravers vroegen zich dat gezamenlijk af en maakten de balans 
op van de voor- en nadelen. 
 
Bep Vriend (auteur BBS Staymanvariaties) en Anton Maas (auteur BBS Transfers), 
gaven desgevraagd de voordelen en gevaren van de verschillende keuzes. 
 
De opzet van dit nummer is als volgt: 
 

1. We leggen een ‘biedwedstrijd’ voor die bestaat uit tien spellen; per spel geven 
we de beide handen. Die kun je - het liefst met jouw partner - uitbieden met 
de afspraken die jullie nú hebben. 
Kom je daarmee bij alle spellen op het optimale contract, dan weet je zeker 
dat jullie biedsysteem op dit punt perfect is. Niets meer aan veranderen dus! 
 

2. We geven per spel het optimale contract en de biedseries met drie 
verschillende ‘pakketten’. 
 

• Pakket A: 2♣ Stayman 0+ én 3♣ Puppet Stayman 10+ én Smolen*. 
Voor de meer ervaren spelers 
 

• Pakket B: 2♣ Stayman 8+ én 3♣ Puppet Stayman 10+. 
Voor de mínder ervaren spelers 

Sluit jouw 1SA-opening een hoge 5-kaart uit, of vind je een vraag 
naar een hoge 5-kaart (met Puppet Stayman) nog te hoog 
gegrepen, dan kun je deze spellen toch uitbieden. Onder de vlag 
van Pakket B kijken we ook naar het bieden met Stayman.   

 
• Pakket C: 2♣ Puppet Stayman 8-9 én 3♣ Puppet Stayman 10+. 

Voor de spelers die graag onderscheid maken in Puppetkracht. 
 
Het spreekt vanzelf dat - naast de klaverenvraag naar het hoge kleurenbezit – 
de Jacoby Transfers in alle pakketten zitten!  
 

Als jullie 1SA-opening een hoge 5-kaart uitsluit, heb je slechts één dilemma: 
Stayman zónder minimumkracht óf vanaf 8 punten. Over Puppet hoef je niet 
na te denken, want de vraag naar een hoge 5-kaart is dan overbodig. 

 
* Smolen 

Deze afspraak is het meest geschikt voor de meer ervaren spelers. Kost het 
werken met Stayman en Jacoby Transfers jou nog redelijk veel energie, wacht 
dan nog met Smolen. 
Het doel van Smolen is dat - na Stayman - de SA-openaar leider wordt als de 
partner minstens 10 punten heeft met 5-4 in de hoge kleuren. 

1SA 2♣ 
2♦ 3♥: 10+ met 5-kaart schoppen; 3♠ belooft een 5-kaart harten. 
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Toelichting op de drie pakketten 
 

Pakket A (2♣ Stayman vanaf 0 punten en 3♣ Puppet Stayman vanaf 10 
punten) én Smolen:  

Wordt - sterk - aanbevolen door Bep Vriend en Anton Maas. Het grote 
voordeel van de Stayman vanaf nul punten is dat je ook met minder 
dan 8 punten kunt zoeken naar een aantrekkelijker/kansrijker contract. 
Minpunt: met 8-9 punten en 5-4 in de hoge kleuren is dit onderzoek 
moeilijker dan met een Stayman die minstens 8 punten belooft. 
Met 10+ in handen kun je kiezen tussen Stayman en Puppet Stayman. 
Kies voor Puppet Stayman als je op zoek bent naar een hoge 5-kaart. 

 
Pakket B (2♣ Stayman vanaf 8 punten én 3♣ Puppet Stayman vanaf 10 

punten): 
Vooral voor de minder ervaren spelers is dit pakket 
gebruikersvriendelijker, dankzij de directe duidelijkheid van 2♣. De 
garantie van minstens 8 punten maakt de situatie meteen minstens 
manche-inviterend. Voor de SA-openaar met 17 punten staat al direct 
vast dat niet onder de manche mag worden gepast. 
Met 10+ in handen kun je kiezen tussen 2♣ Stayman en 3♣ Puppet 
Stayman. Kies voor Puppet Stayman als je op zoek bent naar een hoge 
5-kaart. 
Minder ervaren spelers zullen vooraf goed moeten oefenen met de 3♣ 
Puppet Stayman.  

 
Pakket C (2♣ Puppet Stayman 8-9 punten én 3♣ Puppet Stayman vanaf 10 

punten): 
Op alle handen vanaf 8 punten speel je Puppet Stayman. 2♣ met 8-9 
punten en 3♣ met 10+. 
Puppet Stayman is vrijwel identiek aan Niemeijer/Puppet na de 2SA-
opening. 
Als je al Niemeijer speelt, heb je het makkelijk: Puppet Stayman gebruikt 
namelijk dezelfde set afspraken, alleen één niveau lager. 
Met 2SA - 3SA belooft de 3SA-bieder precies een 5-kaart schoppen en 
een 4-kaart harten. 
In onze variant van Puppet Stayman geven we dezelfde betekenis aan 
het 2SA-bod in de biedreeks 1SA-2SA, maar dan met precies 8-9 punten. 
Dat is even opletten, want 1SA-2SA oogt heel natuurlijk. Met een SA-
verdeling en 8-9 punten kun je als je niet oplet 2SA-bieden als invitatie 
voor 3SA. En als je partner wél oplet, biedt die met een 3-kaart 
schoppen en 17 punten 4♠… De natuurlijke 2SA-invitatie moet je - met 
Puppet Stayman in je pakket - laten voorafgaan door 2♣. 
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Schema’s van de vier ‘Staymansoorten’ 
We beperken ons in deze schema’s tot 5-4 of 4-5 in de hoge kleuren (in de 
hand van de klaverbieder). 

 
 Stayman: vanaf 0 punten; vraagt naar hoge 4-kaart(en) 
  1SA     2♣ 
  - 2♦ ontkent hoge 4-kaart - 2♥/♠ 5-kaart, 0-7 punten, 

is eindbod. 
- 2SA 8-9 ptn, ook met 4-krt ♥ en 5-krt ♠* 

Met 10+ bied je 3♥/♠**. 
- 2♥ sluit 4-krt. ♠ niet uit. Pas met 0-7, bied 3♥ met 8-9. 
- 2♠ sluit 4-krt. ♥ uit.  Pas met 0-7, bied 3♠ met 8-9. 
- 2SA uitgesloten; tegenover een zwakke hand goed voor een ramp! 

 
*Met 8-9 punten en 5/4 in de hoge kleuren, heb je na partners 2♦-
antwoord een probleem. Je kunt dan niet op 2-hoogte je 5-kaart bieden. 
Vanwege jouw mogelijke zwakke hand moet de 1SA-openaar dan immers 
passen. Een sprong is echter te veel van het goede tegenover een SA-
opening van 15 punten. 
Daarom moet je met 8-9 punten en 5-4 improviseren. Bep Vriend 
adviseert in ‘Staymanvariaties’ uit de succesvolle reeks Bridge Bond 
Specials: 
Met een 5-krt harten en een 4-krt schoppen en 8-9 punten: 
  1SA 2♦ 
  2♥ 2♠ 
Met een 5-krt schoppen en een 4-krt harten en 8-9 punten: 
  1SA 2♣ 
  2♦ 2SA 
Merk op dat 2SA geen 5-kaart schoppen garandeert: de 2♣-bieder kan 
ook één of twee hoge 4-kaarten hebben. 

 
**Met 10+ kun je na partners 2♦-bod springen in de kleur van je 5-
kaart: 3♥/♠. 
Nadeel van deze sprong is dat, als jouw 5-kaart de troefkleur wordt, jij 
dan de leider zult zijn. Meestal is het een voordeel als de sterkste hand 
leider is. Om dat nadeel op te heffen, kun je ‘Smolen’ uit de la trekken. 
Je springt dan niet in de kleur van jouw 5-kaart maar in de andere hoge 
kleur. Uiteraard moet je dat goed afstemmen met je partner, anders 
kunnen er vreselijke dingen gebeuren… 

1SA 2♣ 
2♦ 3♠ belooft dus minstens 10 punten en een 5-kaart in 
harten, de ándere hoge kleur! 

De SA-openaar zal met drie harten mee 4♥ bieden en met twee 3SA. 
Openaar weet dat je naast de 5-kaart harten een 4-kaart schoppen hebt; 
zónder die 4-kaart schoppen was je namelijk niet begonnen met 2♣. 
 
Lijkt jullie dat te ingewikkeld, speel Smolen dan niet! Naarmate je hand 
sterker is dan 10 punten wordt het steeds minder nadelig dat jij de leider 
bent. 
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 Stayman vanaf 8 punten; vraagt naar hoge 4-kaart(en) 

Tegenover het nadeel dat je niet met een zwakke hand kunt zoeken naar 
een gezonder kleurencontract dan 1SA, staat het voordeel van meer 
duidelijkheid met 8-9 punten en een 5-4 of 4-5 in de hoge kleuren. 
 
1SA 2♣ 
2♦ 2♥/♠  Omdat 2♦ een hoge 4-kaart ontkent, moet jouw 

geboden hoge kleur wel een 5-kaart zijn. Ook weet je 
partner dat je 8-9 punten hebt; met minder had je 
geen 2♣ geboden en met méér had je na 2♦ 
gesprongen. Met een minimale hand past de SA-
openaar met een 3-kaart mee; met een 2-kaart biedt 
hij 2SA. En met maximumkracht maakt hij dezelfde 
keuzes, maar dan op manchehoogte. 

 
 Puppet Stayman 3♣ (vanaf 10 punten); vraagt naar hoge 5-kaart 

Als na partners 2SA-opening. Minstens 10 punten is nu een belangrijke 
voorwaarde, omdat je al op 3-hoogte op onderzoek gaat. 
 
1SA      3♣ 
- 3♦: minstens één hoge 4-kaart - 3♥/♠: 4+krt in ándere hoge kleur! 
      - 4♦: twee hoge 4-kaarten! 

SA-openaar biedt de manche in 
zijn (sterkste) hoge 4-kaart. 

- 3♥/♠: 5-kaart in geboden kleur 
- 3SA: ontkent hoge 4- of 5-kaart 

 
Puppet Stayman 2♣ (8-9 punten); vraagt naar hoge 5-kaart 

Belangrijk verschil met de 3♣-Puppet Stayman is dat de 1SA-openaar 
met 17 punten actiever moet meedenken en –bieden. De 2♣-bieder heeft 
namelijk in bepaalde situaties te weinig ruimte om partners kracht te 
onderzoeken. 
 

Vooraf: 
Met 8-9 punten en 5-4 in de hoge kleuren: 

  
Met 5-kaart harten en 4-kaart 
schoppen: 

1SA 2♦ (Jacoby) 
2♥ 2♠ 

 
Met 5-kaart schoppen en 4-kaart 
harten: 
 1SA 2SA! Dus geen 
transfer voor de schoppenkleur. 

Met 8-9 punten en SA-verdeling bied je dus eerst 
2♣! Na partners antwoord is 2SA de natuurlijke 
invitatie voor 3SA met 17 punten.  
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1SA      2♣ 
 
- 2♦: minstens één hoge 4-kaart - 2♥/♠: 4-krt in de andere hoge kleur. 

 
SA-openaar biedt met 17 
punten de manche uit; 3SA of 4 
in de gevonden fit. Met 15 
punten biedt SA-openaar 2SA of 
zo laag mogelijk in de gevonden 
fit. 
 

- 3♦: twee hoge 4-kaarten. 
 

SA-openaar biedt met 17 
punten de manche in zijn 
(beste) hoge 4-krt.  
Met 15 punten biedt SA-openaar 
3 in zijn (beste) hoge 4krt. 

 
- 2♥/♠: 5-kaart    - Met 8/9 3♥/♠ in fit; zonder fit 2SA. 
 
- 2SA: geen hoge 4- of 5-krt en 15 ptn. 
 
- 3SA: geen hoge 4- of 5-krt en 17 ptn. 
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Biedwedstrijd. 
Hoe bieden je partner en jij onderstaande handen? 

 
Als jullie 1SA-opening een hoge 5-kaart uitsluit, is dit een mooie test van jullie 
Staymankeus en –vaardigheid.  

 
West begint telkens 
Spel 1 West   Oost 

♠ H V 3 2  ♠ 9 8 5 4 
♥ 5 4   ♥ H V 7 6 3 
♦ A B 10 8  ♦ 4 3 
♣ H V 3  ♣ 7 6 

   
Spel 2 West   Oost 

♠ H V 3  ♠ 9 8 4 2 
♥ 8 4   ♥ 10 7 6 2 
♦ A 6 5  ♦ B 10 9 4 3 
♣ A V 6 3 2  ♣ - 

 
Spel 3 West   Oost 

♠ H V 3  ♠ A 8 4 2 
♥ 8 4   ♥ V 9 7 6 2 
♦ A 9 5  ♦ B 10 
♣ A V 6 3 2  ♣ H 9 

 
Spel 4 West   Oost 

♠ H B 3  ♠ A 8 4 2 
♥ H 4   ♥ V 9 7 6 2 
♦ A 8 6 5  ♦ B 10 
♣ A 6 3 2  ♣ B 9 

  
Spel 5 West   Oost 

♠ H B 3  ♠ A 9 8 4 2 
♥ H 4   ♥ V 9 7 2 
♦ A 8 6 5  ♦ B 10 
♣ A 6 3 2  ♣ B 9 

 
Spel 6 West   Oost 

♠ H B 3  ♠ A V 8 4 2 
♥ H 4   ♥ V 9 7 2 
♦ A V 6 5  ♦ B 10 
♣ A 6 3 2  ♣ 9 7 

 
Spel 7 West   Oost 

♠ 10 7 6  ♠ 3 2 
♥ A B 9 6 4  ♥ H 8 7 
♦ A V   ♦ B 10 7 6 5 
♣ A 6 3 2  ♣ H V B 
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Spel 8 West   Oost 

♠ V 7 6 5  ♠ H B 9 8 
♥ A B 9  ♥ H 8 7 5 
♦ A V 3 2  ♦ B 10 
♣ A 6   ♣ 9 8 7 

 
Spel 9 West   Oost 

♠ A B 10 4 3 ♠ 8 7 6 
♥ V 6 5  ♥ A H 3 
♦ A 10 8  ♦ V 7 6 5  
♣ A 9   ♣ B 5 4   

  
Spel 10 West   Oost 
  ♠ V B 2  ♠ H 6 

♥ H 3   ♥ A 9 4 
♦ A B 6 4  ♦ H 8 2 
♣ H V 6 4  ♣ A B 9 7 5 
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Onze biedingen 
 
Spel 1 West   Oost 

♠ H V 3 2  ♠ 9 8 5 4 
♥ 5 4   ♥ H V 7 6 3 
♦ A B 10 8  ♦ 4 3 
♣ H V 3  ♣ 7 6 

Kansrijk contract: 2♠ 
 

Met pakket 1 (Stayman 0+ en Puppet 10+) 
 Dit spel is gemaakt voor deze Stayman! 
  1SA   2♣ 
  2♠   pas 

Als openaar een hand zonder hoge kleuren heeft, biedt hij 2♦ in plaats 
van 2♠. Daarop biedt oost 2♥, wat dan als eindbod geldt. 

 
Met pakket 2 (Stayman 8-9 en Puppet 10+) 

Deze Stayman én Puppet kun je niet toepassen.  
 Het beste alternatief is 2♦ Jacoby en vervolgens passen op partners 2♥… 

Of direct passen en hopen dat de hartenkleur in een 1SA-contract 
voldoende slagen oplevert. 

 De schoppenfit komt bij deze pakketten - helaas - niet uit de verf. 
 
Met pakket 3 (Puppet 8-9 en Puppet 10+) 

Heb je dezelfde beperking. Kies voor 2♦ als Jacoby voor 2♥ als 
eindcontract. 

 
We geven per spel 10 punten voor het pakket waarmee je op het 
aantrekkelijkste eindcontract komt.  
 

Tussenstand: Pakket 1: 10, Pakket 2: 0, Pakket 3: 0. 
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Spel 2 West   Oost 

♠ H V 3  ♠ 9 8 4 2 
♥ 8 4   ♥ 10 7 6 2 
♦ A 6 5  ♦ B 10 9 4 3 
♣ A V 6 3 2  ♣ - 

Kansrijk contract: 2♦ 
 

Met pakket 1 én 2! 
  1SA   2♣ Stayman 0+ én 8+ 
  2♦   pas 

Ook bij Stayman met 8-9 punten is 2♣ verantwoord, mits… een 2SA-antwoord 
van de 1SA-openaar is uitgesloten! Deze ‘kunstgreep’ hoef je niet te alerteren. 
Voor partner zal deze hand net zo verrassend zijn als voor de tegenstanders. 
Dankzij de 5-kaart ruiten kun je op elk antwoord van partner veilig passen. 

 
Met pakket 3  
Met Puppet Stayman is de 2♣-actie te riskant. Je zult moeten passen. 
West kán namelijk 2SA antwoorden. Dan ontstaat een héél groot probleem… 

 
Tussenstand: Pakket 1: 20, Pakket 2: 10, Pakket 3: 0. 
 
Spel 3 West   Oost 

♠ H V 3  ♠ A 8 4 2 
♥ 8 4   ♥ V 9 7 6 2 
♦ A 9 5  ♦ B 10 
♣ A V 6 3 2  ♣ H 9 

Kansrijk contract: 3SA 
 

Met pakket 1 (mét Smolen) 
  1SA   2♣ Stayman 0+ 
  2♦   3♠ 10+ met 5-kaart harten (Smolen)    
  3SA   pas    

Je bent niet specifiek op zoek naar een hoge 5-kaart, dus doe je geen 3♣ 
Puppet Stayman. 
 
Met pakket 2 
 1SA   2♣ Stayman 8+ 
 2♦   3♥ 10+ met 5-kaart harten 

3SA 
 

Met pakket 3 
1SA   3♣ Puppet Stayman 10+ 
3SA*   pas 

   
*3SA ontkent hoge 4- en 5-kaart. 

 O ja: aan het begin van deze Training stelden we dat Jacoby natuurlijk 
 ook in je biedbagage zit. Dat komt bij spel 3 mooi uit. 

  Daarmee kun je immers ook als volgt bieden: 
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 1SA  2♦  Jacoby, 5+ harten 
 2♥  3♠  precies 5 harten, ook 4 schoppen en minimaal 10 
 3SA    punten 

  
  Soms zijn er meerdere wegen naar Rome! 

 
Tussenstand: Pakket 1: 30, Pakket 2: 20, Pakket 3: 10. 
 
 
Spel 4 West   Oost 

♠ H B 3  ♠ A 8 4 2 
♥ H 4   ♥ V 9 7 6 2 
♦ A 8 6 5  ♦ B 10 
♣ A 6 3 2  ♣ B 9 

Kansrijk contract: 2SA 
  

Met pakket 1 
1SA   2♦ Jacoby 

  2♥   2♠ 5-krt harten en 4-krt schoppen en 8-9 ptn. 
  2SA   pas 
 

Met pakket 2  
1SA   2♣ Stayman 8+ 
2♦   2♥ 5-krt harten en 4-krt schoppen* en 8-9 ptn. 
2SA   pas 

 
    *Zónder 4-krt schoppen was oost begonnen met 2♦!  
Met pakket 3 

1SA   2♦ Jacoby 
2♥   2♠ 5-krt harten en 4-krt schoppen en 8-9 ptn. 
2SA   pas 

 
Tussenstand: Pakket 1: 40, Pakket 2: 30, Pakket 3: 20. 
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Spel 5 West   Oost 

♠ H B 3  ♠ A 9 8 4 2 
♥ H 4   ♥ V 9 7 2 
♦ A 8 6 5  ♦ B 10 
♣ A 6 3 2  ♣ B 9 

Kansrijk contract: 2/3♠ 
 

Pakket 1 
  1SA   2♣ Stayman 0+ 

2♦   2SA 2♠ is geen optie; daar moet openaar op passen  
pas    omdat oost zeer zwak kan zijn. Een sprong is 

evenmin aantrekkelijk tegenover een SA-opening 
van 15 punten. 

Pakket 2 
  1SA   2♣ Stayman 8+ 
  2♦   2♠ 8-9 punten met 5-kaart schoppen (en 4-krt harten).
  pas  
 

Pakket 3   
1SA   2SA 8-9, 5-kaart schoppen en 4-kaart harten. 

  3♠   pas 
      SA-openaar had met 17 ptn. 4♠ geboden. 

 
Tussenstand: Pakket 1: 40, Pakket 2: 40, Pakket 3: 30. 
 
Spel 6 West   Oost 

♠ H B 3  ♠ A V 8 4 2 
♥ H 4   ♥ V 9 7 2 
♦ A V 6 5  ♦ B 10 
♣ A 6 3 2  ♣ 9 7 

Kansrijk contract: 4♠ 
 

Pakket 1 
1SA   2♣ Stayman 0+ 
2♦   2SA* Net als in spel 5 
3SA   pas 

 
Pakket 2 

1SA   2♣ Stayman 8+ 
2♦   2♠ 5-krt schoppen (naast 4-kaart harten) 
4♠   pas 

Dankzij de minimumgarantie van 8 punten kun je 
met de Stayman van 8+ wél risicoloos 2♠ bieden 
na partners 2♦-bod. 

Pakket 3 
 1SA   2SA  8-9 ptn met 5-krt schoppen en 4-krt harten. 
 4♠   pas Perfecte afspraak als beide spelers aan de 

boodschap van 2SA denken… 
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Tussenstand: Pakket 1: 40, Pakket 2: 50, Pakket 3: 40. 

 
Spel 7 West   Oost 

♠ 10 7 6  ♠ 3 2 
♥ A B 9 6 4  ♥ H 8 7 
♦ A V   ♦ B 10 7 6 5 
♣ A 6 3 2  ♣ H V B 

Kansrijk contract: 4♥ 
   

Pakket 1 en 2 
1SA   3♣  Puppet 10+ 
3♥   4♥ West meldt met 3♥ een 5-kaart harten. 

 
Pakket 3 

1SA   3♣ Puppet 10+ 
3♥   4♥   

 
Pakket 2, voor de spelers die géén Puppet spelen: 

Als de 1SA-opening een hoge 5-kaart uitsluit, zal het bieden als volgt 
gaan:  1♥  2♦ 

 3♣  4♥ 
 
Open je ook met een hoge 5-kaart 1SA, maar speel je geen Puppet: dan kún je 
het beste direct 3SA uitbieden en hopen op iets moois. 
 
 

Tussenstand: Pakket 1: 50, Pakket 2: 60, Pakket 3: 50. 
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Spel 8 West   Oost 

♠ V 7 6 5  ♠ H B 9 8 
♥ A B 9  ♥ H 8 7 5 
♦ A V 3 2  ♦ B 10 
♣ A 6   ♣ 9 8 7 

Kansrijk contract: 4♠ 
 
 Pakket 1 en 2 
  1SA   2♣ Stayman 0+ en 8+ 
  2♠   3♠ 
  4♠   pas Ook met de Stayman van 0+ kan met één of twee 

hoge 4-kaarten worden gestaymand als je 8 
punten hebt. Op 2♦ bied je dan 2SA.  
 
Puppet is niet aan de orde; je hebt aan een hoge 
4-kaart genoeg voor een verantwoord contract in 
die kleur. 

 Pakket 3 
1SA   2♣ Niemeijer 8+ 
2♦*   3♦ (twee hoge 4-kaarten) 
4♠!*   pas 

 
*2♦ belooft minstens één hoge 4-kaart. 
*4♠ nu de kleur is gevonden, moet west met 17 punten 
de manche uitbieden. Met 15 punten biedt west 3♠. 

 
Tussenstand: Pakket 1: 60, Pakket 2: 70, Pakket 3: 60. 
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Spel 9 West   Oost 

♠ A H 5 4 3  ♠ B 7 6 
♥ V 6   ♥ A H 3 
♦ A H 2  ♦ V 10 9 5  
♣ 9 6 3  ♣ B 5 4   

Kansrijkst contract: 3SA 
 

Pakket 1, 2 en 3 
1SA   3SA! 
Een SA-contract is vaak aantrekkelijker als oost geen korte kleuren 
heeft. 
 

In dit spel koos oost in de praktijk voor een onderzoek naar een hoge 5-kaart 
met 3♣. Dit klaverbod werd door zuid voorzien van een uitkomstdoublet… 
Ondanks dat de schoppenfit werd gevonden, ging 4♠ down. Noord startte met 
klaveren, naar zuids ♣ A H 10 x x. De leider verloor drie klaverenslagen en een 
schoppenslag. 
 
Het directe 3SA-bod van oost verhoogt de kans op een start in een hoge kleur. 
Dat is zelfs mogelijk in de onbekende hoge 5-kaart van de SA-openaar.  
 
Tip 

Met een hand die geen troefkansen biedt in partners hoge 5-kaart, kun je 
daar beter niet naar op zoek gaan! 
 

De paren zonder 5-kaart hoog in hun 1SA-opening, bieden (waarschijnlijk): 
1♠ 2SA (als 1♠ minstens een 4-kaart belooft) 
3SA 
 
1♠ 3♠ (als 1♠ minstens een 5-kaart belooft) 
4♠ 

 
Tussenstand: Pakket 1: 70, Pakket 2: 80, Pakket 3: 70. 
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Spel 10 West   Oost 
  ♠ V B 2  ♠ H 6 

♥ H 3   ♥ A 9 4 
♦ A B 6 4  ♦ H 8 2 
♣ H V 6 4  ♣ A B 9 7 5 

Kansrijk contract: 6♣ 
 
Dit spel staat in het NBS-boekje ‘Staymanvariaties’ van Bep Vriend. 
 
 Pakket 1, 2 en 3: 
  1SA   2♣ Stayman 0+, 8+ en Puppet Stayman 8+ 
  2♦/♥/♠/SA  3♣ Minstens 5-kaart klaveren met sleminteresse! 
  4♣   4SA 
  5♠   6♣ 
  pas 
 
Bep Vriend in haar boekje: 

Oost heeft geen vierkaart hoge kleur maar biedt toch 2♣ om daarna 3♣ te 
bieden. Hij geeft zo een vijfkaart klaveren met sleminteresse aan. Een transfer 
geven (met 2♠) naar klaveren kan niet; dat belooft een 6-kaart. West heeft 
een mooie hand voor een klaverencontract en steunt met 4♣. Oost vraagt met 
4SA keycards (azen en troefheer), hoort met 5♠ twee keycards en troefvrouw 
en biedt klein slem. Zelfs met ♦V fout wordt 6♣ gemaakt als je een ruiten 
weggooit op de schoppen. 
 

Eindstand: Pakket 1: 80, Pakket 2: 90, Pakket 3: 80. 
De eindscores van de diverse pakketten ontlopen elkaar weinig. Dat is echter 
beslist geen representatieve uitslag. We zochten alleen naar bepaalde 
verdelingen met puntenkracht, zonder daarbij te kijken naar de frequentie 
waarin die combinaties voorkomen. We geven jou en je partner alle ruimte om 
een definitieve keuze uit de pakketten te maken. Hopelijk hebben we je 
geïnspireerd! 
 

We sluiten dit onderwerp af met een paar overpeinzingen van Anton Maas.  
 
Anton Maas: 

Met echt goede handen samen, bijvoorbeeld 27/28+ punten, maak je meestal 
wel een manche. Dan wil je per se niet dat de tegenstanders de eerste vijf 
slagen oprapen in jouw 3SA-contract terwijl je in een 5-3 fit major elf slagen 
maakt.  
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Opgelet met limiethanden 
Met limietachtige handen geldt dit natuurlijk ook, maar daarin is het niet 
te veel informatie weggeven extra belangrijk.  
Het wel of niet extra slagje dat je krijgt bij een gunstige start of bij niet 
optimaal tegenspel, omdat je hand niet is uitgeseind, kan je net de 
manche kosten. En een 5-3 fit ♥/♠ levert niet altijd een extra slag op (of 
meer).  

 
Dus vooral met limiethanden moet je zo weinig mogelijk info weggeven. 
Vandaar dat het volgens mij slecht bridge is als je een limiethand zonder 
4-kaart major niet via 1SA-2SA kunt bieden, maar dat je gedwongen 
bent dat via Stayman te doen. Naar mijn idee met afstand het grootste 
misbruik van een bridgeconventie. Dat is, heel, heel erg slecht en het 
verbaast me dat in vrijwel alle boeken, voor gevorderden en beginners, 
dit gepropageerd wordt.     
 
Hoe het wel moet: zie het boekje “Staymanvariaties” van Bep Vriend in 
de reeks van de Bridge- en Boekenshop. 

 
Een additionele nadeel van de 2♣-Puppet Stayman is dat de openaar 
soms naar 3SA springt terwijl de antwoordende hand graag onder 3SA 
nog info van hem wil hebben. Dat geldt vooral voor handen met 
sleminteresse in een lage kleur. 

 
Bijvoorbeeld:  
1SA 2♣ 
3SA Maximaal zonder 4/5 -kaart major neem ik aan; en 2SA                

met een minimum? 
Wat moet dan de antwoordende hand met een 4243  
(♠♥♦♣)-verdeling en een punt of 15? Lekker preëmptief 
geboden!  
Na “gewoon”  1SA 2♣ 
   2♦  
hangt het van de methode die je speelt af, maar op 3-hoogte 
zou je een fit in een minor moeten kunnen opsporen.    

  
Hetzelfde probleem ontstaat na: 1SA 2♣ 
      2♦ 2♥/♠ 
      3SA  

Rob: 
Bep en Anton pleiten sterk voor de combinatie van 2♣ Stayman vanaf 0 
punten én 3♣ Puppet. Maar dat betekent dus niet dat je die afspraken 
altijd moet toepassen. 
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Anton: 
Na 1SA heb je soms een hand waarmee je per se in de 5-3 wilt zitten en 
handen waarmee dat niet per se hoeft. 

a)  ♠ x x 
♥ H B x 

 ♦ V B x x 
 ♣ V B x x 
Met deze hand wil je de 5-3 fit harten niet missen omdat je in 3SA 
misschien de eerste 5 schoppens om de oren krijgt. 
 
b) ♠ B x x 
 ♥ H B x 
 ♦ V x x x  
 ♣ V B x      
Hiermee bied je 1SA-3SA. 3SA kan gemakkelijk beter zijn dan een 
5-3 fit major (ook slechter natuurlijk). 

 
Met een zwakke hand is het handig als je met  

♠ B x x x x  
♥ H x x x 
♦ x 
♣ x x x  

2♣ kunt bieden in plaats van 2♥ als transfer voor schoppen. 
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Lezers Mailen 
 
Vierde kleur, bij 4-kaart én 5-kaart even lastig? 

Maakt het bij 4e kleur uit of je 5- of 4-kaart hoog speelt? Is het één lastiger 
dan het ander?  
 
Rob: 

Ik denk niet in termen van lastig(er)! Vooral niet omdat de 4e kleur juist 
dient om het bieden te vergemakkelijken. Wel denk ik dat de 4e kleur 
vaker moet worden ingezet bij 5-kaart hoog na de 1♣-opening. 
Jouw spel - op het volgende blad - geeft daar meteen een mooi 
voorbeeld van. 
 

Wat doe je met de westhand na onderstaand biedverloop? 
Westhand  West  Oost 
♠ A H 5 2  1♣  1♥   
♥ V B 4  1♠  2♦* 
♦ A 7 6  ?? 
♣ 8 7 5 

 
Rob: 

Oost biedt met zijn 2♦-bod 4e kleur. Dat maakt de situatie 
mancheforcing. Oost vraagt in de eerste plaats meer informatie over de 
verdeling; niet - zoals volksstammen denken - naar een dekking in 
ruiten. 
Daarom is de juiste reactie van west: 2♥! Met 1♠ ontkende je al een 4-
kaart harten. Met een 5-kaart harten bij oost lijkt een hartencontract 
aantrekkelijker dan een SA-contract. Heeft oost een 4-kaart harten, dan 
kan het altijd nog 3SA worden. 
 
Oost zou iets kunnen hebben als: ♠ V 8 

♥ A 9 7 6 5 
♦ 5 4 3 
♣ A H 4  

Als de tegenstanders met ruiten uitkomen, zit je beslist liever in 4♥ dan 
in 3SA! 
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Gebutst  
Ik raak een beetje in de war van het puntaantal van het tweede bod van 
de openaar Voorbeeld butsproef 1 (Bridge Training 653 van 17 maart 
2016) 
West  Oost 
1♦  1♠ 
2♣ ....................dat kan max 17 punten zijn. 
 
Bij Berry Westra, Hartenboekje deel 1 blz. 42,  gaat Berry altijd uit van 
13-14 punten. Het eerste voorbeeld op blz. 45  is exact jouw voorbeeld in 
de butsproef. Wat moet ik nu aanhouden? 
  

 Berry: 
Bij de herbieding belooft een nieuwe kleur met sprong 18-19 punten, het 
maakt de bieding mancheforcing. Een nieuwe kleur zonder sprong heeft 
derhalve een wijde range van 12-17 punten. 
  
Bij de door jou aangehaalde voorbeelden uit het hartenboekje gaat het 
niet om een nieuwe kleur, maar om de volgende type biedverlopen: 
  
1♦ - 1♠ 
2♠ 
  
1♥ - 1♠ 
2♥ 
  
Bij het steunen van partner en het herbieden van de eigen kleur toont 
een sprong 15-17 punten en inviteert het voor de manche. Om die reden 
is de goedkoopste steun/kleurherhaling gelimiteerd tot maximaal 14 
punten. 
  
De reden dat met 15-17 punten biedverlopen mag worden gesprongen,  
 1♦ - 1♠  1♥ - 1♠ 
 3♠   3♥ 
is omdat de speelsoort duidelijk is.  
 
In het biedverloop  
 1♦ - 1♠ 
 3♣  
zijn we nog zoekende. Als er geen fit is, zal het normaliter eindigen in 
3SA. De gezamenlijke puntenkracht moet dan natuurlijk wel voldoende 
zijn. Vandaar dat de eis van 18-19 punten broodnodig is. 
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Wel of geen alerteerverplichting? 
Met mijn vrouw speel ik een vorm van Muiderberg. 
 
Na een 2♥- of 2♠-opening kan de antwoorder 3♣ of 3♦ als 
echt, kleurverbetering en non-forcing bieden.  
 
Dit betekent dat alle andere mogelijkheden via 2SA gaan. 
 
Tijdens een drive kwam het volgende spel voor. 
 

Ik had als gever: En mijn vrouw 
(Noord)   (Zuid) 
♠ 9 x    ♠ A 10 x x 
♥ A 9 x x x   ♥ x 
♦ B 9 8 x x x  ♦ H 10 
♣ -    ♣ V B 9 x x x 

 
West  Noord Oost  Zuid 
  2♥  pas  3♣ 
Doublet 3♦  pas  pas 
pas 
   
Resultaat 3♦-1 
 
Na afloop beklaagden de tegenstanders zich over 3♣. Toen ze hoorden hoe wij 
dat spelen, waren ze van mening dat ik dat bod had moeten alerteren. Ik vond 
dat het, als natuurlijk bod, alertvrij is, terwijl het juist in de "standaard" versie 
van Muiderberg (waarbij 3♣ alleen aangeeft in klaveren óf ruiten te willen 
spelen) gealerteerd moet worden.  
 
Vooral één van de opponenten was het niet met mij eens want, zo stelde hij: 
"Jij dient de tegenpartij voor elk bod te waarschuwen dat zij anders niet 
zouden kunnen begrijpen." In het algemeen is dit juist maar is het hier ook het 
geval? 
 
Rob: 

Ik geef de uitleg die jullie volgens mij zouden moeten geven. 
2♥:  Zwakke hand, 5-kaart harten met minstens een 4-kaart in een 

onbekende lage kleur. Net als een Muiderbergopening. 
3♣: Wil klaveren spelen; vraagt niet naar de lage kleur van de 
 openaar. 
 
Als in de eerste uitleg de naam Muiderberg valt, zul je zéker deze 
afwijking moeten melden. 
 
Maar ook als je Muiderberg niet noemt, en - uiteraard - wel de 
onbekende lage kleur, kun je op z’n minst vermoeden dat de 
tegenstanders na 3♣ niet rekenen op een uitgesproken klaverenkleur. 
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Ik neem tenminste aan dat jij met een 4-kaart ruiten en drie klavertjes - 
vanwege die echtheid - graag op 3♣ had gepast. 
 
Ik vind het een slechte Muiderberg. Loopt nu waarschijnlijk goed af, 
maar dat zal zeker niet altijd zo gaan. 

 
Verschil van inzicht in goede harmonie 
Mag ik je een biedvraag voorleggen waarbij partners van mening 
verschillen, maar daar in goede harmonie wel van willen leren. Fijn als we 
jouw (team)mening mogen horen.  
Dealer West / OW kwetsbaar 
 
 

♠ 6 2 
♥ A V 10 6 2 
♦ H 8 4 
♣ A 10 2 

  
 
 
 
 
 
 
Biedverloop 

♠ V 10 8 5 4 
♥ H 9 8 7 
♦ - 
♣ 9 8 5 3 

  ♠ H 3 
♥ B 3 
♦ A V B 9 6 2 
♣ V 6 4 

 ♠ A B 9 7 
♥ 5 4 
♦ 10 7 5 3 
♣ H B 7 

 West 
pas 
pas 
pas 
 

Noord 
1♥ 
2SA 
pas 

Oost 
2♦ 

pas 
pas 

Zuid 
dbl 
3SA 
 

OW verschillen van mening over het bieden. Ze hebben de afspraak dat 
een negatief doublet op 2-niveau minstens 8 punten belooft. 
Zuid vindt dat Noord geen 2SA mag bieden, maar met zijn minimale hand 
(12-14 punten) 2 harten moet bieden. 
Noord vindt 2SA verantwoord met stop in kleur tegenstander, een goede 
3-kaart klaveren, 2 extra tienen en samen minstens 21 punten, zo niet 
hoger. Noord verwacht dat Zuid kort is in de ruiten en ook lengte heeft in 
de klaveren naast de 4-kaart schoppen. 
Verder vindt Noord dat Zuid geen 3SA mag bieden met zijn minimale 
doublethand. Als Noord 15-17 punten heeft, had Noord wel geopend met 
1SA met een SA verdeling of met 18-19 punten zelf de manche 
opgezocht. 
Kardinale vragen 

• Wat kan Zuid het beste bieden na 1♥ van partner en 2♦ van 
tegenstander? 

• Wat kan Noord het beste bieden na bieding: 1♥(N), 2♦(O), dbl(Z), 
pas(W)? 

• Wat is met deze handen de beste bieding? 
 
Deep Finess geeft aan dat zowel 2SA als 2♥ en zelfs 2♦ voor NZ haalbare 
contracten zijn. 

 
Rob: 

Ik ga mee t/m 2SA. Daarmee meldt noord een opening van 12-14. 
Alle reden voor zuid om te passen. 
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Biedvraag 2 
Dealer Noord / niemand kwetsbaar 
 
 

♠ B 
♥ A 7 6 4 
♦ V B 5 3 
♣ V B 5 3 

  
 
 
 
 
 
 
Biedverloop 

♠ 10 7 5 2 
♥ 10 5 
♦ 10 9 8 6 
♣ 8 7 6 

  ♠ H 9 8 6 4 3 
♥ B 3 2 
♦ 7 
♣ 9 4 2 

 ♠ A V 
♥ H V 9 8 
♦ A H 4 2 
♣ A H 10 

 Noord 
pas 
2♦ 
4SA 
6SA 

Oost 
pas 
pas 
pas 
pas 

Zuid 
2♣ 

2SA 
5♣* 
pas 

West 
pas 
pas 
pas 
pas 

* 5♣ (RKC 0314) 
Noord en Zuid verschillen van mening over de bieding. 
Noord vindt 3SA de juiste opening met 25 punten en betreffende 
verdeling (geen 4-3-3-3 verdeling met punt eraf). 2SA belooft bij NZ 23-
24 punten. Bij 3SA herbieding had Noord wellicht 7SA geboden met alle 
azen binnen en minstens 36 punten samen, zoals twee andere paren dat 
geboden en gehaald hebben (zit volledig dicht). 
Zuid vindt 2SA beter om dan van partner te horen of hij een 4-kaart 
harten heeft. Verder vindt Zuid dat Noord beter eerst 3♣ had kunnen 
bieden en dan zo misschien op 7♥ uit te komen. 
Kardinale vragen 

• Is de 2♣ bieding van Zuid juist met 25 punten? 
• Is de 4SA bieding van Noord juist? Was hier 3♣ niet beter na 2SA? 
• Geef je na 2♣(Z)-2♦(N)-3SA(Z) met 4♣ nog steeds standaard 

Stayman aan? 
• Wat is met deze handen de beste bieding? 

 
Rob: 

2♣ vind ik goed; na 2♦ zou ik 3SA bieden. 2SA belooft in mijn optiek 
23/24 punten. Ja, en dán is het voor noord 6 of 7. Met alle azen en 
minstens drie heren zou ik 7SA wel aandurven… 
Als je de Multi-2♦ speelt kom je misschien in 7♥…  
Dán bied je na 2♦ - 2♥ - 2SA, wat 25 punten belooft. Dan kan noord nog 
Stayman/Puppet doen, waarmee de 4-4-fit harten boven water komt. 
Maar moeilijk is het wel. 
 

Bep & Anton: 
Dit is lastiger. Je bent inderdaad te sterk voor 2♣-2♦-2SA. 
Wij kunnen een 25-26 SA bieden via de Multi met 2♦-2♥-2SA. 
Na 2SA heb je ruimte om wat te vragen. Na een 3SA rebid blijft het 
gokwerk. Want harten heer, ruiten heer en klaveren heer zijn heel mooi 
voor noord, maar wat als één van deze heren schoppen heer is? Dan is 7 
niet goed. 
Wij zouden na een 3SA eerst met 4♣ vragen, maar het blijft moeilijk. 


