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                                                     Nr. 845  13 september 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) 

 

 

Vier bodjes 
 
Na de vier Trainingen ‘op’ speelfiguren stoeien we in deze Training met de biedbox. 

 

Ik geef vooraf twee universele overpeinzingen:  
 

Ga met biedafspraken net zo om als met coronarichtlijnen: 
 

Blijf je gezond verstand gebruiken! 
 

Houd het totale beeld in het oog! 

 
Spel 1 Noord gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  pas  1   10 9 8 7 6 5 

pas  1SA  pas  ??   A 8 

 A 2 

 H 6 5 

 
 Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a. pas 
b.  2 

c.  2SA 
d.  3 

e.  4 

 

De overpeinzing gaf ik al…  
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Spel 1 Het beste bodje 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  pas  1   10 9 8 7 6 5 

pas  1SA  pas  3!!   A 8 

 A 2 

 H 6 5 

 Wat bied je met deze zuidhand in je tweede beurt? 

a.  pas = 0 punten  d.  3 = 3 punten 

b.  2 = 1 punt   e.  4 = 1 punt 

c.  2SA = 0 punten 

 
 
Met de zeskaart schoppen zul je waarschijnlijk meer slagen winnen in een 

schoppencontract dan in een SA-contract - ondanks het ontbreken van 
schoppenhonneurs. 

 
Noord geeft met het 1SA-rebid vrij concreet zijn kracht aan: 12-14 punten. 

Noords 1SA-rebid duidt op een gebalanceerde (SA)verdeling. Met 
15-17 punten had hij daarmee 1SA geopend. 

Met jouw 11 punten en mooie verdeling, sluit dat een schoppenmanche niet 
geheel uit. 3 nodigt noord uit om met een maximum voor 4 te gaan. 

 

Noord kán hebben:  H 4  óf  A 4   Maar een garantie 

 H B 5 4   H 6 5 4  heb je niet. Je kunt  

 V 10 9 8   H 10 9 8  alleen gissen naar 

 V B 4    A 10 4  wat noord heeft. 

 
Met beide handen tel je twee dreigende verliesslagen in schoppen.  

Met de eerste noordhand tel je – vanuit de zuidhand – ook een klaveren- en 
ruitenverliezer. 

Met de tweede noordhand (14 ptn) valt de dreigende ruitenverliezer weg.  

 

 
Spel 2 Zuid gever / allen kwetsbaar  

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      pas   V 8 7 

pas  1  pas  1   A B 8 7 

pas  1  pas  ??   H 10 

         9 7 3 2 

 
Wat bied je met deze zuidhand in je 3e biedbeurt? 

a.  pas 
b.  1SA 

c.  2SA 
d.  3SA  
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Spel 2 Het beste bodje 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      pas   V 8 7 

pas  1  pas  1   A B 8 7 

pas  1  pas  1SA!!  H 10 

         9 7 3 2 

Wat bied je met deze zuidhand in je 3e biedbeurt? 

a.  pas = 0 punten 
b.  1SA = 2 punten 

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

 
 

Laat ik het maar meteen bekennen: de wereld is assertiever en daarmee ook 
agressiever geworden. En er is geen spel waarin je zo mens bent met elkaar 

dan bridge. Geen wonder dus dat ook de 1-opening in een kleur anno 2021 
lichter ontvlambaar is dan ‘in die goeie ouwe degelijke tijd’, waarin je er 

vergif op kon innemen dat als je partner 1 in een kleur opende, hij minstens 
13 honneurpunten had geteld. Dat is beslist verleden tijd. 12 punten is nu de 

norm, en met 11 punten en een 5- en een 4-kaart wordt zelfs beginners al 

een 1-opening in de kleur van de 5-kaart aangeleerd. 
 

Als norm voor een 1-opening in een kleur hanteren velen de 
Regel van 20.  

Als het aantal honneurpunten + het aantal kaarten in de twee langste 
kleuren 20 punten of meer is: open 1 in een kleur met die handel! 

 

Vooral met een vrij gelijkmatige verdeling wordt daarom steeds meer 
aangeraden om als partner van de openaar het oorspronkelijke maximum van 

het 1SA-bijbod te verhogen (van 9 naar) 10 punten. Want hoe optimistisch 
we onze handen ook opwaarderen, tijdens het spelen is de plaatjeswaarde 

niet veranderd… 

 

 
Spel 3 Zuid gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     2SA   A H V 

pas  3*  pas  ??   A 6 

 A H 8 7 6 5 

 10 9 

 Wat is je 2e bieding met deze zuidhand? 
a.  3 

b.  3SA 
c.  4 

d.  4 
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Spel 3 Het beste bodje 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     2SA   A H V 

pas  3*  pas  4!!   A 6 

 A H 8 7 6 5 

 10 9 

 Wat is je 2e bieding met deze zuidhand? 

a.  3 = 1 punt 

b.  3SA = 0 punten 

c.  4 = 0 punten 

d.  4 = 3 punten 

 
 

Wat heeft noord? 
Het enige dat je van noord weet: hij heeft minstens vijf 

schoppenkaarten. Je hoeft geen seconde te twijfelen tussen een 
schoppen- of SA-contract. Over de kracht zegt 3 niets: noord kan nul 

punten hebben. 
 

Maar met deze prachtige hand zie je ook met weinig tot niets bij partner 
noord opvallend weinig dreigende verliesslagen. Zonder plaatjes en met een 

2-kaart ruiten is de kans al groot dat je alleen één hartenslag en twee 
klaverenslagen verliest. De 3e ruiten troef je; grote kans dat daarna je laatste 

drie ruiten vrij zijn. 

 9 7 6 5 4 

Bied daarom meteen de manche uit; met vrijwel niets   5 4 3 

in handen kan noord dat niet doen.       9 4 

 V 7 6 

Merk op dat zuid 2SA opent met een lage 6-kaart. Ook openen 
met 1SA sluit tegenwoordig een laag sextet niet uit. Dat   A H V 

betekent automatisch twee doubletons.       A 6 

            A H 8 7 6 5 

            10 9 

 

 
Spel 4 Zuid gever / niemand kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1SA   9 8 

pas  2*  pas  2*   A V 10 

pas  pas  2  ??   A B 7 6 

 A 10 9 8 

Wat is je 3e bieding met deze zuidhand? 
a.  pas 

b.  3 of 3 

c.  3  
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Spel 4 Het beste bodje 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1SA   9 8 

pas  2*  pas  2*   A V 10 

pas  pas  2  3!!   A B 7 6 

 A 10 9 8 

Wat is je 3e bieding met deze zuidhand? 

a.  pas  = 1 punt 
b.  3 of 3 = 0 punten 

c.  3  = 2 punten 

 
 

Ook deze noordspeler kan superzwak zijn, zeker na zijn pas op zuids 2.  

 
Wat noord niet weet, is dat jij drie mooie harten mee hebt. Je kunt immers 

ook twee onbelangrijke harten hebben. Dat maakt het voor hem te riskant 
om er nog even 3 tegenaan te gooien. Maar jij hebt die informatie wél! Dat 

maakt het zeker verantwoord om het gevecht om de deelscore aan te gaan 
met 3! 

 
Met 3/ vecht je ook om een deelscore, maar dat doe je alleen zonder 

hartenfit. Je biedt dat met een laag 2-kaartje harten en minstens een 5-kaart, 
liefst een 6-kaart, in de geboden lage kleur. Maar beslist niet met deze hand. 

Met minstens acht kaarten in harten heeft het geen enkele zin om een laag 

kwartet op het bord te prikken.  
 

Vind je 3 te riskant?  

Je hebt inderdaad geen garantie dat je 3 zult maken. Realiseer je 

echter dat je evenmin de garantie hebt dat je een goede score behaalt 
met het tegenspelen van 2. Ook dat kan punten kosten. Als ze dat 

maken kost dat jou -110 punten, terwijl 3-1 – zelfs kwetsbaar – tien 

punten minder kost (-100). In paren zijn die 10 punten verschil heel 

belangrijk. En wie weet, gaan je tegenstanders naar 3. Als dat dan -1 

gaat val je helemaal in de prijzen! 
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Lezers mailen 

 
Gerber én de Kwantitatieve SA 
 

We denken erover om Gerber en de kwantitatieve 4SA te gaan spelen.  

 
We hebben twee vragen:  

 
1. Wanneer gebruik je nu Gerber en wanneer de kwantitatieve 4SA? Een 

positieve partner geeft een RKC-antwoord op een kwanti 4SA, maar dan 
had je dus ook Gerber kunnen doen.  

 
2. Heren vragen bij Gerber: beter gestroomlijnd of met 5? 

 
Rob: 

Voor degenen die het even duizelt: 

 
Ver terug in de vorige eeuw vroegen vrijwel alle bridgers met Gerber (4) 

naar het aantal azen, ongeacht of ze op een SA- of troefslem mikten.  
 

Met de populariteit van controle- cue- en 
splinterbiedingen kwam het 4-bod onder 

(te) grote druk te staan. Dus verschoof het 
azenvragen naar 4SA en Gerber naar 

babyvoeding… Met dank aan Carolien.  
 

Maar… handen die geschikt zijn voor een SA-
slem als eindstation, kennen geen 

splinterbiedingen of controlebiedingen met renonces en singletons. Die 
kunnen dus wél 4 blijven gebruiken voor de bekende azenvraag.  

 
En als je met 4 naar het aantal azen kunt vragen in biedingen zonder 

gevonden fit in een kleur, kun je 4SA voor de volgende vraag gebruiken:  

Ben je minimaal of maximaal?  
 

Alleen met maximumkracht wordt het aantal azen doorgegeven.  
Met minimumkracht wordt gepast! Dit 4SA-bod noemen we de 

Kwantitatieve (4) SA.  
 

Als je voldoende kracht hebt voor een slemoverweging in een SA-contract, 

kun je kiezen tussen 4SA (kwantitatief) en 4 (azenvragen).  

 

Ik geef op de volgende pagina een paar voorbeelden. 
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West  Oost  De boodschap/vraag van 4SA 

  1SA  4SA  Kwantitatief; met een minimum  
(15 punten) past west. 

Met 17 meldt hij het aantal azen. 

 
  1  2   Kwantitatief; geen overeengekomen 

  2SA  4SA  troefkleur. Met 12 punten past west; met 
14 punten zal hij het aantal azen vertellen.  

 
  1SA  2*   RKC: oost stelt met zijn transferbod de 

  2*  4SA  schoppenkleur vast. Het is onbelangrijk of 

west minimaal of maximaal is; hij meldt 

volgens afspraak zijn azen (en troefheer). 
 

 
  2SA  4SA  Kwantitatief; geen twijfel mogelijk. West 

past met 20 punten en geeft met 22 
punten zijn aantal azen door. 

 
  1  1   RKC: de schoppenfit is gevonden en 

  2  4SA  vastgesteld. Er is dus geen sprake van 

 ‘Kwantitatief’. West telt zijn sleutelkaarten 

en geeft dat aantal door. 

 
  1  3   RKC: Met de dubbele sprong (3) stelt 

  4  4SA  oost de hartenkleur vast als troefkleur, 

vertelt hij zijn sleminteresse én zijn 1e of 

2e controle in de schoppenkleur.  
 

Zonder vastgestelde troefkleur kun je dus kiezen tussen de Kwantitatieve 
4SA en de meer ‘ordinaire’ 4-vraag naar het aantal azen. 

 
Na het antwoord op 4 kun je desgewenst naar het aantal heren vragen 

Omdat het 4-bod duidt op een SA-contract, kun je na partners 

antwoord in de volgende kleur naar heren vragen. Na het antwoord op 

de 4-vraag is 4SA het eindbod. 

 

West  Oost   
1*  1 

2SA  4 geen troefkleur vastgesteld: vraagt dus naar azen 

4………………………belooft twee azen (4=0; 4=1) 

4SA zou nu het eindbod zijn; maar de kans is groter dat 
oost de zaak afmaakt met 6- of 7SA. 

 

5 (volgende kleur) vraagt naar het aantal heren  
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Waarschuwing! Kies alleen voor 4SA als je geen slemkans ziet met minimale 

kracht bij partner. Want dan moet hij immers passen! Gebruik dus geen 
Kwantitatieve 4SA als je twijfelt tussen klein en groot slem! 

 

Maar wat dan wél? Ik geef twee opties 
 

Optie 1 
 

West  Oosthand 

2SA   H B 6  

   A V    

 H V 7 6 5 2  

 10 9 

West belooft 20-22 punten. Oost telt 15 

punten. Voor 7SA worden 37 aanbevolen. 
Bied niet 4SA! Want west past dan met 20 

punten terwijl dat ruim voldoende is voor 
6SA! 

Als 4SA kwantitatief is, vraag dan met 4 

naar de azen: met drie azen vraag je met 
de volgende kleur naar het aantal heren. 

En met drie azen en twee heren tel je 
dertien slagen: twee in ; drie in ; zes in 

 en twee in . Goed voor 7SA! 

 

Optie 2 
 

West  Oosthand 
2SA   H B 6  

   A V 6   

 H V 7 6  

 10 9 5 

Met deze hand garanderen drie azen en 
twee heren bij west nog geen dertien 

slagen.  
 

Nu vraag je niet met 4SA naar het 
maximum maar met 5SA! 

 
Met minimale kracht (20 punten) biedt 

west 6SA, met het maximum van 22: 
7SA!  

 

 
En nog een waarschuwing: 

Carolien: 

Oeps. Al vele discussies over gehad met meesterklassespelers: 

Amerikanen zoals Larry Cohen zeggen: Gerber is babyvoedsel 

(zoiets als Nutricia in NL). Meesterklassers in NL zeggen: NIET 

DOEN, geeft te vaak vergissingen, met name door het (zeer 

geliefde) 4 als controle. 

 
Rob: 

Het genoemde vergissingsrisico zakt overigens als je weinig tot 
niet werkt met controlebiedingen. 
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