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 Nr. 835  5 juli 2021 
 

Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 
 

Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke 
‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we 

in de Bridge Training  
 

In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-
Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op het 

bord liggen van de betreffende functionarissen 
 

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl 

 
Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, 

Mirjam Dierckxsens, Monica Vuister, Ron Jedema, Siger Seinen, 
Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 

Pas wel of niet passend? 
Je kent die situaties wel: terwijl je partner nadenkt, bid je dat hij zal passen. 

 
In deze Training draaien we die rollen om: voor jou geen schietgebedje in 

volkomen machteloosheid. In plaats daarvan ben jíj in vijf spellen de man of 
vrouw die wel of niet het paskaartje pakt.  

 
 

 
Spel 1 Noord gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1SA  doublet ??   V 8 7 

 10 9 8 7 

 10 

 10 7 6 5 4 

Wat bied je? 

a. pas 
b. redoublet 

c. 2 

 

 
 

  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
http://www.bridgeservice.nl/


Bridge Training 835, 5 juli 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

 

 

    2 

 

Spel 2 Zuid gever / Niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1   V B 5 

pas  1  pas  2   A 

pas  2  pas  ??   H V 4 3 2 

 V 7 6 5 

 

Wat bied je? 
a. pas 

b. 2SA 
c. 3 

d. 3SA 

 

 
 

Spel 3 Noord gever / NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  pas  1SA   H 2 

pas  2  pas  ??   H V 8 7 

 7 5 3 

 10 9 8 7 

 

Wat bied je? 
a. pas 

b. 3 

c. 4 

 

 

 
Spel 4 West gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas  2  ??   A 8 7 6 

 2 

 V B 7 6 

 H B 7 6 

 

Wat bied je? 
a. pas 

b. doublet 
c. 2 
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Spel 5 Zuid gever / NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1   A V 10 8 

pas  1  pas  1   A 

pas  1SA  pas  2SA   H V 9 7 5 

pas  3  pas  ??   B 8 7 

 

Wat bied je? 
a. pas 

b. 4 

c. 3SA 

 

  

 
Heb je je vijf biedingen vastgesteld? Dan kun je op de volgende pagina’s die van 

mij bekijken. 
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Mijn vijf biedingen 
 

 

Spel 1 Noord gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1SA  doublet ??   V 8 7 

 10 9 8 7 

 10 

 10 7 6 5 4 

Wat bied je? 

a. pas  = 0 punten 
b. redoublet = 2 punten (mits transfer voor ) 

c. 2   = 2 punten 

 

 
Oost belooft met zijn doublet dezelfde kracht (15-17 punten) als noord met 

zijn 1SA-opening. Dat maakt de situatie uitermate dreigend.  
Met 7-8 punten mee, dus samen rond de 23 punten, zal west graag 1SA 

gedoubleerd tegenspelen. En als jij 7-8 punten had gehad, zou je 1SA 
gedoubleerd graag laten staan. 

 
Maar met deze superzwakke zuidhand neem je in een SA-contract 

waarschijnlijk geen slag mee. 1SA gedoubleerd kan dan gemakkelijk gevoelig 
down gaan. In een klaverencontract neemt jouw hand waarschijnlijk twee of 

drie klaverslagen mee. Dat maakt een 2-contract – ondanks dat je dan een 

slag méér moet maken – aantrekkelijker dan 1SA. 

 

Spreek daarom af dat na een doublet op partners 1SA-opening, Stayman en 
Jacoby vervallen. Dan kun je met deze zeer zwakke hand met een gerust hart  

2 bieden. Partner noord moet daarop passen! 

 

Tip 
Laat na een doublet op partners 1SA-opening alleen Stayman 

vervallen! Breid transfers uit met:  
- redoublet voor klaveren; 

- 2 voor de ruiten! 

 

Met die afspraak geef je met de zuidhand van spel 1 een redoublet, 

waarop openaar braaf 2 zal bieden. 

 

Voordeel: altijd een uitkomst naar de sterke hand. En vooral 
gedoubleerd scheelt elke slag méér heel veel punten. 
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Spel 2 Zuid gever / Niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1   V B 5 

pas  1  pas  2   A 

pas  2  pas  ??   H V 4 3 2 

 V 7 6 5 

 

Wat bied je? 
a. pas = 2 punten 

b. 2SA = 0 punten 
c. 3  = 1 punt 

d. 3SA = 0 punten 

 

 
Van belang is de maximumkracht die noord met zijn 2-rebid belooft: 

9/10 punten! Dat sluit een manchecontract vrijwel uit.  
 

Nadeel van 2SA is dat je partner noord daarmee uitnodigt om met 8-9 punten 
3SA te bieden. En dat is zeer waarschijnlijk te hoog. 

 
3 kán voorkomen dat OW zich nog mengen in het biedgesprek en een leuke 

hartenfit vinden. Daarom goed voor 1 punt. Maar het gevaar is dat partner te 
enthousiast kan worden… 

 
3SA met een partner die 6 punten kan hebben… Samen dus 21… 

Die aanpak levert alleen de tegenstanders punten op. 
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Spel 3 Noord gever / NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  pas  1SA   H 2 

pas  2  pas  ??   H V 8 7 

 7 5 3 

 10 9 8 7 

 

Wat bied je? 
a. pas  = 0 punten 

b. 3  = 2 punten 

c. 4  = 1 punt 

 

 

Het 2-rebid belooft 12-17 punten. Minimale openingskracht van 12-14 punten kun 

je dus niet uitsluiten. Omdat harten een lagere kleur is dan noords openingskleur, 

belooft het 2-rebid géén extra kracht (géén reverse). 

 

Omdat jouw acht punten in partners openingskleur en in de contractkleur zitten, 

mag je jouw hand opwaarderen en met 3 partner uitnodigen met 14 punten 4 uit 

te bieden! 
 

 
Met een noordhand als:   A B 9 8 7 

 A 6 5 4 

 H V 8 

 2 

 

 komt 4 ver met jouw zuidhand:   H 2 

 H V 8 7 

 7 5 3 

 10 9 8 7 
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Spel 4 West gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas  2  ??   A 8 7 6 

 2 

 V B 7 6 

 H B 7 6 

Wat bied je? 

a. pas = 1 punt 
b. doublet = 2 punten 

c. 2  = 0 punten 

 

 
Nu west en oost bieden, zit je - zoals dat zo mooi heet - ‘in de sandwich’. Je 

moet dan extra voorzichtig zijn, omdat OW al iets van elkaar weten. Aan de 
andere kant stelt een steunbod op 2-niveau natuurlijk niet zo veel voor. 

Met een 4-kaart in de drie ongeboden kleuren heb je een ideale verdeling en 
daarom is passen (a) echt te passief. Ondanks je povere puntenkracht is het 

alleszins verantwoord om het gevecht om de deelscore aan te gaan. Daarmee 
dwing je je tegenstanders in ieder geval naar 3. Met een doublet (b) moet je 

de beste fit kunnen vinden. Met 2 (c) neem je een te grote gok. Noord hoeft 

geen schoppen te hebben en partner zal minstens een 5 kaart verwachten… 

 
Als 2 geruisloos wordt gemaakt (- 110) en 3 down gaat (+100), scheelt 

dat in punten al een flinke slok op een borrel. Datzelfde geldt als je met je 
partner een deelcontractje maakt. Dat mag zelfs eentje down… 

 
 H 9 5 

 V 10 3 

 H 10 5 4 3 

 8 5 

 B 10 4      V 3 2  

 H B 9 8 7      A 6 5 4 

 A 8       9 2 

 A 10 9      V 4 3 2 

 A 8 7 6 

 2 

 V B 7 6 

 H B 7 6 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  2  doublet 

pas  3  ?? 

 
Lastig voor oost en prettig voor jou: 3 kun je maken, en 3 kan -1… 
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Spel 5 Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1   A V 10 8 

pas  1  pas  1   A 

pas  1SA  pas  2SA   H V 9 7 5 

pas  3  pas  ??   B 8 7 

 
Wat bied je? 

a. pas = 2 punten 
b. 4  = 0 punten 

c. 3SA = 0 punten 

 

 
Centraal staat de boodschap van het 2SA-bod. Zuid vraagt noord daarmee 

om 3SA uit te bieden als hij – binnen de grenzen van zijn 1SA-rebid (6-10 
punten) – maximaal is, oftewel als hij 8-10 punten heeft.  

 
Zonder die gevraagde kracht kán noord passen. Maar nu hij weet dat jij extra 

kracht hebt (15-17 punten), weet hij ook dat hij niet hoeft te rekenen op een 
SA-verdeling. Dan had je immers 1SA geopend. Dus moet je – naast je 4-

kaart schoppen – een 5-kaart ruiten hebben. En met een 3-kaart ruiten mee, 
maakt dat een ruitencontract aantrekkelijker.  

 
Beloon dit schone inzicht van je partner met een pas! 

 

Misschien denk je: ‘Had zuid in zijn tweede beurt niet beter 2 kunnen bieden 

in plaats van 1?’ 

 
Met deze zuidhand heb je te weinig punten voor het 2-bod. Dat belooft 

namelijk 18/19 punten. Voordeel van 1 is dat je noord meer ruimte geeft 

zijn kracht en verdeling te omschrijven. Als noord minimaal is en op 1 past, 

mis je daar zeer waarschijnlijk geen manche mee. 
 

 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘Passend passen’! 
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Lezers mailen 

 

Duidelijkheid gevraagd over twee oefeningen 
 

Mijn vriendin en ik zijn bezig om twee mensen wegwijs te maken 

in het bridgen. We hebben daarvoor twee vrij nieuwe boekjes van Berry 
aangeschaft: ‘Leer bridge met Berry5’, deel 1 en 2. Plus de oefenboekjes 

met spellen die behoren bij de verschillende hoofdstukken van de boekjes. 
 

Ik wil je graag twee oefeningen met antwoorden voorleggen, en hoop dat 

jouw antwoord mij helderheid geeft. 

 

De eerste oefening: 
 

Uw partner opent met 1. Wat is uw antwoord? 

 

 Je hebt:  
    9 8 6 4 

    6 2 

    A H B 8 7 

    8 6 

Het antwoord is: 1.  

 
Dat is niet vreemd, maar de uitleg snap ik niet:  

 
Uitleg: ‘Je bent te zwak om je langste kleur op tweeniveau te 

antwoorden; dat mag met minstens 10 punten.  
Daarom bied je je kortere kleur op éénniveau.’ 

 
Ik heb altijd geleerd: een kleur die je op éénniveau kunt bieden, mag je 

niet overslaan! 
 

Is dat ouderwets?? 

 
 Rob: 

Na partners 1-opening in een lage kleur verdient het bieden van een  
4-kaart op 1-hoogte inderdaad de voorkeur, zowel in de moderne als 

ouderwetse wereld . 
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Maar… met voldoende kracht voor de manche, dus minstens 12-13 

punten, mag je wél eerst je langere lage kleur bieden. Dan ben je 
immers sterk genoeg om na openaars rebid je hoge 4-kaart te bieden. 

 

Als je na partners 1-opening met de gegeven hand 2 biedt, en 

partner biedt daarop 2SA (12-14 punten), dan zou een 3-bod 

mancheforcing zijn. Dat strookt niet met je acht punten. Zelfs met 10-
11 punten beloof je meer kracht dan dat je hebt. Met dezelfde verdeling 

en 12-13 punten mag je wél eerst 2 bieden. Na partners geen extra 

kracht belovend rebid, zoals 2SA, bied je vervolgens 3. 
 

 
De tweede oefening: 
 

Uw partner opent met 1 harten. Wat is uw antwoord? 
 

 Je hebt:  H V 8 4 

    10 4 

    A H B 8 7 

    8 6 

het antwoord is 2.  

 
Uitleg: hier ben je sterk genoeg om op tweeniveau te 

antwoorden. Begin dus met je langste kleur. 
 

Ook hier zou ik 1 zeggen. Eerst de biedbare kleur op éénniveau! Mijn 

partner kan een 5-kaart harten hebben en een vierkaart schoppen. Dan heb 

je meteen een fit in de hoge kleuren. En je blijft laag en bouwt rustig op.  
Het is rondeforcing, dus je komt vanzelf nog een keer aan bod. 

 
Rob: 

Als openaar 12-14 punten heeft en ook een 4-kaart schoppen, mag hij 

na jouw 2-bod NIET zijn 4-kaart schoppen bieden, want dat zou extra 

kracht beloven (reverse). Daarom biedt hij waarschijnlijk 2SA. 

 
Dankzij je 13 punten kom je echter niet in de problemen. Je hebt  

voldoende kracht om (na 2SA) je 4-kaart schoppen te bieden. 
 

Regel 
Als je na partners 1-opening in een kleur kunt kiezen uit: 

4-kaart hoge kleur op 1-hoogte óf 5+kaart lage kleur op 2-hoogte 
 

Bied je met:  

- 6-11 punten eerst je hoge 4-kaart 
- 12+ punten eerst je lage 5+kaart 
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Hoi Rob, Hoe zou volgens jou het bieden moeten gaan? 
 

Noord / allen kwetsbaar 
 

 B 10 

 - 

 A H V 9 2 

 A V 9 6 4 3 

 V 8 3      H 9 6 2 

 H V 10 6 5 4     8 7 

 5 4       10 8 6 3 

 B 5       10 7 2 

 A 7 5 4  

 A B 9 3 2 

 B 7 

 H 8 

 
Rob: 

Mijn voorkeur… 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1*  pas  1 

pas  2  pas  2* 

  3 

 
Op dit moment weten NZ al heel veel van elkaar. 

 

Noord biedt ruiten twee keer, dat belooft minstens een 5-kaart ruiten. 
Toch opende noord met 1. Dan moet dat minstens een 6-kaart zijn, 

omdat met twee 5-kaarten in de hoogste kleur wordt geopend. 
 

Noord heeft dus minstens elf kaarten in de lage kleuren, én 
noords 2-bod (reverse) belooft extra kracht, minstens manche-

inviterend. 
 

Zuids 1-bijbod zegt niet veel: 6+ met een 4+kaart harten.  

Dit NZ-paar speelt ‘Vierde kleur’. Zuids 2-rebid zegt dan niets 

over de schoppenkleur. Zijn enige boodschap is dat hij niet onder 
de manche wil stoppen, maar nog niet weet wélke manche (of 

slem). 
 

Na noords 3-bod heeft zuid een uitstekend beeld van noords 

verdeling. Met zijn H8 weet hij wat de troefkleur (6-2-fit) moet 

worden. Omdat de manche al vaststaat, kan hij dat doorgeven met 4. 
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Als noord daarop met 4SA vraagt naar de azen én troefheer, drie ‘azen’ 

doorkrijgt, en dus weet dat zijn twee schoppen weg kunnen op zuids 
twee hoge azen, biedt noord 7. 

 

Als zuid na noords 3 meteen het initiatief neemt, weet noord niet dat 

klaveren de troefkleur wordt. De mogelijk belangrijke V blijft dan 

achter de coulissen… 
 

Bep & Anton: 
T/m 4 zijn we het zonder meer met Rob eens. Daarna is het een 

keuze. 
 

 Als je over 4, met noord keycards vraagt, gaat het met deze hand 

van een leien dakje. Je hoort er drie en biedt groot slem. 

 
Maar wat doe je als zuid 2 keycards meldt? Dan ga je naar 6 en 

moet je hopen dat partner een controle in schoppen heeft. En niet 
bijvoorbeeld Vxxx met H en A.  

 
 Hoe je na 4 verder gaat, hangt af van je partnership. 4SA kan het 

meest praktische bod zijn. 
 

Wij zouden 4(cue) bieden, waarna zuid 4SA biedt. Noord geeft twee 

keycards plus troef()vrouw aan en zuid zegt dan met 5SA: ‘Alle 

keycards zijn binnen, wat denk je is het 7?’ Waarna noord 7 biedt. 

 

Maar dat is een kwestie van systeem. Zo zullen maar weinigen kunnen 

bieden. De biedserie die Rob voorstelt, zal voor bijna alle paren de 
meest praktische zijn. 
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