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 Nr. 836  12 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) 

 
Net begonnen bridgers vinden het bieden vaak moeilijker dan het spelen. Dat is 

begrijpelijk, want je partner moet zijn kracht en verdeling in slechts enkele 
biedingen ‘proppen’. Die moet jij vervolgens omzetten in zijn hand van dertien 

kaarten.  
 

In deze training maken we het bieden wel héél gemakkelijk: met beide handen in 

beeld mag jij met één bod het eindcontract bepalen! Gemakkelijker kunnen we het 
niet maken. Maar hoe gemakkelijk is dat? 

 
Contractsoort 

Elk biedsysteem zoekt allereerst naar een fit in een hoge kleur. Is die er niet, 
dan mik je op een SA-contract. Alleen als SA echt te riskant is, zoeken we – 

met lichte tegenzin – ons heil in een lage-kleur-contract. 
 

Contracthoogte 
Minstens zo belangrijk is het aantal slagen dat je kunt maken. Vaak hangt dat 

af van de plaats en verdeling van de onzichtbare kaarten. En – eveneens niet 
onbelangrijk – van je speelplan . 

 

Voordeel van een biedsysteem 
Met een goed biedsysteem heb je eigenlijk geen kaartinzicht nodig om op het 

juiste contract te komen. Je hoeft alleen maar aan de hand van je kracht en 
je verdeling de daarbij behorende biedingen te doen. 

 
Genoeg gepraat. Op de volgende pagina smijten we het eerste spel op het 

doek! 
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1. Welk contract zou JIJ het liefst spelen met deze twee handen? 

 

 H V 3 2 

 A 2 

 4 3 2 

 9 8 7 6 

  
 A B 10 5 4 

 4 3 

 A 5 

 H V B 10 
 

Leuk spel. Met een schoppenfit, een klaverenfit en een stop in alle kleuren 

waardoor je ook aan een SA-contract zou kunnen denken. 

 
Voor welk contract kies je? 
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1. Welk contract zou IK het liefst spelen met deze twee handen? 

 
 H V 3 2 

 A 2 

 4 3 2 

 9 8 7 6 

  
 A B 10 5 4 

 4 3 

 A 5 

 H V B 10 

 

 
Noteer 3 punten voor 4! 
 

Met deze schoppenfit geen discussie over de contractsoort: een 

schoppencontract. Een goed speelplan helpt je aan de benodigde 10 slagen. 
Daarvoor tel je allereerst de dreigende verliezers. Gemakzuchtig als ik ben, 

doe ik dat meestal vanuit de hand met de meeste troeven.  
 

 A B 10 5 4 : dankzij dummy’s H en V geen verliezer in schoppen 

 4 3   : één hartenverliezer; dummy’s A beschermt 4 of 3 

 A 5   : één ruitenverliezer; geen bescherming voor 5 

 H V B 10  : één klaverenverliezer; alleen A gun en geef je een slag 

 
Geen enkele mogelijkheid om een van deze dreigende verliezers te 

voorkomen, dus is het ideale contract: 4! 

 

Mogelijke biedserie: Zuid  Noord 
1  3 

4  pas 
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2. Voor welk contract kies JIJ met deze twee handen? 
 

 H B 3 2 

 A B 2 

 4 3 2 

 B 3 2 

  
 V 5 

 V 5 4 

 H V B 10 6 5 

 A V 
 

Je hebt géén acht kaarten in een hoge kleur, dus een contract in een hoge 

kleur valt af. Wel heb je liefst négen kaarten in de lage ruitenkleur. Maar ook 

stops in alle kleuren, waardoor je kunt kiezen tussen een SA- en een 
ruitencontract. Ook nu moet een goed speelplan het juiste eindcontract 

aanwijzen. 
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2. Voor welk contract kies IK met deze twee handen? 

 
 H B 3 2 

 A B 2 

 4 3 2 

 B 3 2 

  
 V 5 

 V 5 4 

 H V B 10 6 5 

 A V 

 

 
Noteer 2 punten voor 3SA! 

 

Als je een SA-contract speelt, tel je allereerst je vaste slagen. Dat zijn de 
slagen die je achter elkaar kunt maken zonder van slag te hoeven. Daar ben 

je snel mee klaar: ik tel er slechts twee: A en A… 

 

De zoektocht naar extra slagen is ook niet echt moeilijk: natuurlijk ga je op 
de ruitenkleur af: goed voor vijf extra slagen. Je zit dan al op zeven slagen. 

Leuk is ook de dubbele dekking in de drie andere kleuren. Als OW daarin 
uitkomen, leveren die ook minstens één extra slag op. Dus 3SA zul je wel 

maken. 
 

Dat kun je niet zeggen van 5. Om te beginnen mis je twee azen. Dan 

moeten H én H goed zitten, want één heer verkeerd is al genoeg om het 

doek te laten vallen… 
 

Mogelijke biedserie:  Zuid  Noord 
1SA*  2 (Stayman) 

3*  3SA 

pas 

 

*1SA openen met een lage 6-kaart, dus twee dubbeltons, is een normale SA-
opening. Die hoeft dus ook niet gealerteerd te worden. 

 
*3: geen hoge 4-kaart, 6-kaart in de geboden lage kleur.  

 

  

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


Bridge Training 836, 12 juli 2021 
rob.stravers128@gmail.com       www.bridgeservice.nl 

 

 

 

    6 

 

 

3. Voor welk contract kies JIJ met deze twee handen? 
 

 2 

 A H 7 6  

 7 6 5 4 

 B 7 6 5  

  
 A 4 3 

 10 9  

 H V B 10 9 8 

 A V 
 

Wederom kan er geen sprake zijn van een contract in een hoge kleur. Ook in 

dit spel heb je een prachtige ruitenkleur, dus wederom de vraag: 3SA of 5? 
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3. Voor welk contract kies IK met deze twee handen?  

 
 2 

 A H 7 6  

 7 6 5 4 

 B 7 6 5  

  
 A 4 3 

 10 9  

 H V B 10 9 8 

 A V 

 

 
5: 3 punten 

 

3SA kan ontaarden in een vreselijke ramp. Groot risico dat west met 
schoppen start. En dat OW daarmee doorgaan tot jouw A van stal moet. Om 

je noodzakelijke ruitenslagen te kunnen maken, moet je OW een slag gunnen 
met A. Verwacht echter niet dat OW jou dan uit dank meteen weer aan slag 

helpen. Dat doen ze pas nadat ze hun vrije schoppenslagen binnen hebben… 
 

In 5 tel je – vanuit de zuidhand – vier dreigende verliezers: twee in 

schoppen, één in  (A) en een in klaveren. De twee dreigende 

schoppenverliezers voorkom je door 4 en 3 in dummy te troeven. En als 

oost H heeft, maak je een overslag. 

 
Stel dat west start met schoppen. Die uitkomst neem je met A.  

Dan 3 getroefd en ruiten na.  

 

 Als A niet verschijnt, ben je in de hand aan slag en troef je ook 4.  

 

 Verlies je die slag wél aan A, dan kom je bij elk vervolg weer aan 

slag. Is dat in noord, dan steek je via troef over naar je hand en troef je je 

laatste schoppenverliezer.  
 

Bang voor een overtroever hoef je niet te zijn, want dat moet dan met 
A zijn, en die had je al ingecalculeerd als verliezer.  

 

 
Mogelijke biedserie:  Zuid  Noord 

1SA  2 (Stayman) 

3*  5 

pas 
*3: geen hoge 4-kaart, 6-kaart in de geboden lage kleur 
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4. Voor welk contract kies JIJ met deze twee handen? 

 

 V B 9 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 8 7 6 

  
 A H 10 8 7 

 A H 8 7 

 7 6 5 

 A 
 
Een duidelijk trilemma: een schoppen-, harten- en SA-contract vechten om je 

gunst.  

 
In een SA-contract tel je elf vaste slagen: vijf in schoppen, vier in harten en 

de twee laag gekleurde azen. 
 

Dat betekent dat een troefcontract alleen aantrekkelijker is als je dan 
minstens twaalf slagen maakt. 

 
Aan jou de eer om de troefbalans op te maken: die van een SA-contract 

maakte ik al voor je . 
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4. Voor welk contract kies IK met deze twee handen? 

 

 V B 9 

 V B 10 9 

 A 4 3 

 8 7 6 

  
 A H 10 8 7 

 A H 8 7 

 7 6 5 

 A 
 

 
6 is goed voor 2 punten; 4 en 5 goed voor 1 punt. 

 
In beide hoge kleuren heb je acht kaarten. Je kunt dus kiezen uit schoppen 

(5-3-fit) en harten (4-4-fit). Maar 6 is heel lastig uit te bieden! 

 

Speelplan voor schoppencontract 
Vanuit de zuidhand tel je twee dreigende verliezers in ruiten. 

Dummy’s A kan immers maar één van je drie kleine ruiten opvangen.  

 

Vervolgens zoek je naar listen en lagen om minstens één dreigende 
verliezer te voorkomen. Maar ik kan die niet vinden. Je hebt geen kleur 

waarop je ruiten kunt opruimen, en door het gelijke aantal ruiten in 
beide handen, kun je een aftroever eveneens op je buik schrijven. 

Als je voor schoppen kiest, maak je elf slagen. 
 

 Speelplan voor hartencontract 

Ook in een hartencontract dreig je twee ruitenslagen te verliezen. 
Maar… je hebt nu het voordeel van een bijkleur met een ongelijk aantal 

kaarten in beide handen: de schoppenkleur! Dit betekent dat je op de 
vierde en vijfde schoppenslag in dummy minstens twee ruitentjes kunt 

opruimen.  
 

Stel dat OW uitkomen met ruiten. Dan win je die slag met A.  

Je speelt drie keer troef. 

Dan vijf keer schoppen, waarop je dummy twee ruiten laat opruimen. 
Van de twee dreigende ruitenverliezers kun je er dan één troeven. Je 

geeft dan maar één slag af. 
 

Dit spel geeft meteen antwoord op de vraag wat je het beste kunt 
kiezen: de 5-3-fit of de 4-4… 
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Lezers mailen 

 

 
Een paar spellen 

 

Hieronder een paar spellen waarover ik graag je deskundig advies zou 

willen horen. En hoe ik hiermee moet omgaan op een toernooi. 
 

Rechtsboven staan onze biedingen. 
 

Uitkijkend naar je antwoord. 

 
Leentje 

 

 
 

Rob: 

Als west met 1 een 5+kaart schoppen belooft met normale 

openingskracht, kan ik mij het directe 4-bod van oost goed 

voorstellen. Er is slechts één probleem: West heeft helemaal 
geen openingskracht… 
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Rob: 

De pas van oost op noords 1-opening kan ik begrijpen. Het 

1-bijbod van zuid ook… Maar waarom west 2 biedt is voor mij 

een groot raadsel. Dacht west misschien dat oost had geopend 
met 1SA? Want het gebruik van ongeoorloofde informatie, sluit 

ik uiteraard volledig uit…! 
 

 
Rob: 

Oost en west hebben elkaar in dit spel duidelijk niets te 

verwijten: west belooft met zijn 1 12-19 punten, daar zit zijn 

hand royaal boven. En oost belooft met zijn pas 0-5 punten, 

waarmee ook hij zijn hand onderbiedt. Meer voor de hand ligt 
een 2-opening van west - dan staat de manche vast. OW 

komen dan minstens uit op 3SA en wellicht op een kansrijk 6-

slem. 
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Rob: 

1 is een mooie opening als NZ 5-kaart hoog spelen. Wests 

hand is vanwege de 2-kaart schoppen niet geschikt voor een 
informatiedoublet. Ik zou vanwege de mooie 14 punten, met 

twee tienen, volgen met 1SA… 
Na de pas van west mag noord passen. Maar als NZ hebben 

afgesproken dat dat niet mag, en met niks 1 moet worden 

geboden, zal ik daar niets van zeggen . Maar dan… kan zuid in 

alle rust zijn laagste 4-kaart bieden: 1, waarna noord, als west 

weer past, daar ook op mag passen. 
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 Rob: 

Ik neem aan dat 2 een sterke opening is, te sterk voor de 

2SA-opening van 20-22 punten. Na zuids afwachtende 2-bod, 

dat uiteraard niets meldt over de harten, belooft noord met zijn 
2SA-rebid een verdeelde hand met 23-24 punten. 

 

Zuid telt dan met zijn 9 punten en redelijk gesloten 5-kaart 
klaveren een gezamenlijk kapitaal van 32-33 punten, wat een 

kansrijk 6SA-contract niet uitsluit. En dat zit inderdaad helemaal 
dicht. Noord hoeft OW alleen een slag te gunnen aan A. 

 

 

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

