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                                                                      Nr. 878  16 mei 2022 

 
Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 

 
Ook de rechten en plichten van elke ‘gewone’ bridger komen aan bod.  

 
We onderscheiden twee BridgeServicepakketten: 

Pakket 1: Alle Bridge Trainingen en relevant bridgenieuws 

Pakket 2: Alle Bridge Trainingen, relevant nieuws én Arbitrair 
 

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 leuke biedingen 

 
Spel 1 Zuid gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      2   2 

pas  pas  2  pas   A H 7 6 5 4 

pas  doublet pas  ??   B 10 3 2 

 8 7 

 
Je opende met een zwakke twee in harten.  

 

Wat bied je met deze zuidhand in je derde biedbeurt? 
a. pas 

b. 3 

c. 3 
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Spel 1 Overpeinzing 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
      2   2 

pas  pas  2  pas   A H 7 6 5 4 

pas  doublet pas  ??   B 10 3 2 

 8 7 

 

Je opende met een zwakke twee in harten. 
 

Wat bied je met deze zuidhand in je derde biedbeurt? 
a. pas 

b. 3 

c. 3 

 
 

Het mooiste van bridge is de puur menselijke plicht om je vrijwel doorlopend 

te verplaatsen in de huid van je partner en je tegenspelers. In dit spel 
verdient je partner je actief luisterende oor.  

Hij paste in zijn eerste beurt.  
Daaruit mag je opmaken dat hij geen interesse heeft in een andere 

kleur, SA of een manchepremie.  
 

In zijn tweede beurt doubleert partner het 2-volgbod van oost. 

Aan jou de mooie taak om in te schatten welke boodschap partner 

noord met zijn doublet toevoegt… aan de mededelingen van zijn 
eerdere ‘pas’.  
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Spel 1 De juiste bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
      2   2 

pas  pas  2  pas   A H 7 6 5 4 

pas  doublet pas  pas!!   B 10 3 2 

 8 7 

 

Je opende met een zwakke twee in harten. 
 

Wat bied je met deze zuidhand in je derde biedbeurt? 
a. pas  = 3 punten 

b. 3  = 0 punten 

c. 3  = 0 punten 

 
Gouden regel  

Na jouw preëmptieve openingsbod zijn alle doubletten van je partner een 

strafdoublet! Wie na partners doublet zijn openingskleur herhaalt (c), of een 
tweede kleur biedt (b) toont daarmee (te) weinig vertrouwen in partners 

inzicht… 
 

 
 

Spel 2 Oost gever / NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  doublet  A B 9 7 

pas  2  pas  ??   7 6 5 

         A 7 6 

         A H 6 

I Wat vind je van zuids doublet? 

 a. had ik ook gedaan 
 b. 1SA was beter geweest 

 
II Wat moet zuid bieden in zijn tweede biedbeurt? 

a. pas 
b. 2 

c. 2SA 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  doublet  A B 9 7 

pas  2  pas  ??   7 6 5 

         A 7 6 

         A H 6 

I Wat vind je van zuids doublet? 
 a. had ik ook gedaan 

 b. 1SA was beter geweest 
 

II Wat moet zuid bieden in zijn tweede biedbeurt? 
a. pas 

b. 2 

c. 2SA 

 
 
I Met 16 punten heb je voldoende kracht voor een 1SA-opening. Als je 

dezelfde kracht ook belooft met 1SA als volgbod, lijkt dat inderdaad 
beter dan doublet.  

De belangrijkste boodschap van doublet klopt met deze kaarten: je 

belooft een hand die zwakker is dan 18-19 punten met minstens een 3-
kaart in de ongeboden kleuren. Maar met 1SA beloof je ook dekking in 

de aangegeven kleur van de tegenstanders! 
 

II  Na de pas van west heeft noord geen keus. Passen is voor noord not 
done! En voor jou? Dat hangt helemaal af van de maximumkracht die 

noord met zijn 2-bod belooft! 
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Spel 2 De beste keus 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  doublet  A B 9 7 

pas  2  pas  ??   7 6 5 

         A 7 6 

         A H 6 

I Wat vind je van zuids doublet? 

 a. had ik ook gedaan  = 1 punt 
 b. 1SA was beter geweest = 0 punten 

 
II Wat moet zuid bieden in zijn tweede biedbeurt? 

a. pas    = 2 punten 

b. 2    = 0 punten 

c. 2SA    = 0 punten 

 
I Doublet is inderdaad de juiste keus, ondanks de 1SA-kracht van 16 

punten. Je mist namelijk een stop in oosts openingskleur. En je kunt er 
donder op zeggen dat tegen jouw SA-contract tegenstander west graag 

in harten de aanval zal openen. 1SA als volgbod belooft naast 15-17 
punten ook een stop in de openingskleur van de tegenpartij. 

 

II  Noords 2-bod belooft 0-8 punten. Met méér kracht had hij sterker 

geboden. Dus is ‘pas’ de enige juiste actie, hoe ‘passief’ dat ook klinkt. 

Doe je iets anders dan passen, dan rekent partner op 18-19 punten…  

 
 

Spel 3 West gever / OW kwetsbaar 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas  2  ??   A 8 

 A H 8 

 A 8 

 V B 9 8 7 6 

 
Welk biedkaartje zou jij met deze zuidhand uit je biedbox lichten? 

a. pas 
b. doublet 

c. 2SA 
d. 3 
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Spel 3 Overpeinzing 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  2  ??   A 8 

 A H 8 

 A 8 

 V B 9 8 7 6 

 

Welk biedkaartje zou jij met deze zuidhand uit je biedbox lichten? 
a. pas 

b. doublet 
c. 2SA 

d. 3 

 
 
Wat weet je?  

- dat je liefst 18 punten in handen hebt; 

- dat west minstens 12 punten belooft, en oost minstens 10; 
- dat daarmee ook de ‘kracht’ van je partner duidelijk is; 

- én… dat west niet mag passen op oosts 2-bod. 

 

Tot zover deze overpeinzing. 
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Spel 3 De beste keus 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  2  ??   A 8 

 A H 8 

 A 8 

 V B 9 8 7 6 

 

Welk biedkaartje zou jij met deze zuidhand uit je biedbox lichten? 
a. pas  = 1 punt 

b. doublet = 0 punten 
c. 2SA = 0 punten 

d. 3  = 0 punten 

 
 
Met elke andere actie dan ‘pas’ (a), steek je je hoofd in een wespennest. Een 

doublet zal partner opvatten als een informatiedoublet. Wat doe je dan als hij 

2 biedt? Vluchten naar 2SA? Met 22 punten tegen… 

 

In deze situatie is zwijgen zelfs méér dan goud. Maar ik geef je een 
herkansing met spel 4! 

 
 

Spel 4 West gever / allen kwetsbaar 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  2  pas(!)  A 8 

2   pas  3  ??   A H 8 

 A 8 

 V B 9 8 7 6 

Welk biedkaartje pak je nu?  

a. pas 
b. doublet 

c. 3SA 
d. 4 

 

Ik geef géén overpeinzing! 
 

 
 

  



Bridge Training 878 16 mei 2022 

 

    8 
 

Spel 4 De juiste actie 
 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  2  pas(!)  A 8 

2   pas  3  ??   A H 8 

 A 8 

 V B 9 8 7 6 

Welk biedkaartje pak je nu? 

a. pas  = 1 punt 
b. doublet = 3 punten 

c. 3SA = 0 punten 
d. 4  = 0 punten 

 
 

Je beheersing (het paskaartje) in je eerste beurt wordt nu beloond! Dankzij je 
pas in je eerste beurt kun je nu wél een strafdoublet plaatsen (b).  

 

Je partner weet dat, als je informatie had gewild, je die wel in je eerste 
biedbeurt met een doublet had gevraagd! 

 
Wie ook in de tweede beurt past (a) geef ik alleen een punt omdat 3SA en 4 

(c en d) om een echte ramp vragen… 
 

Wie geen strafdoublet geeft uit angst dat OW dan naar 3 vluchten, mist de 

clou van het bieden. Oost bewijst met zijn 3-bod dat hij geen ruiten heeft. 

Daarin zal partner noord dus flink tegen zitten. Ook 3 zal dus in 

‘cadeaupapier’ worden verpakt . 

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor… luisterend bieden  
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Lezers mailen 

 
Waarom is alerteren van bekende conventies (als Stayman) nuttig? 
 

 

Bepaalde biedingen behoren te worden gealerteerd. 
 

In de praktijk blijft dat regelmatig achterwege. Als daarover een opmerking 
wordt gemaakt, hoor je regelmatig: ‘Dat is toch bekend?’ (bijvoorbeeld bij 

Stayman en Transfers). Ik ben niet erg enthousiast over dit verweer. 
 

Kun je mij wat voorbeelden geven waarbij niet alerteren echt tot problemen 
leidt? 

 

Aangezien ik het niet eens ben om alerteren achterwege te laten, zou ik 
graag wat voorbeelden hebben om deze spelers ervan te overtuigen dat 

alerteren juist wél functioneel is. 
 

 
Carolien: 

Er zijn inderdaad spelers die het alerteren van de inmiddels veel 
gebruikte 1-opening met een mogelijke 2-kaart, en Stayman en 

Jacoby, overbodig vinden. 
Echter, zelfs al in de laagste lijn voegen velen conventies toe, en de 

tegenstanders hebben recht om te weten wat die biedingen inhouden. 

  
Je kunt wel zeggen: ‘Stayman en zo, dat weet toch iedereen?!’, maar 

het probleem zit hem met name in de antwoorden op 1SA na een 
tussenbod: is het dan nog steeds Jacoby of Stayman?  

Bij de een wel en bij de ander niet. Dus alerteren als 'wel'. Helemaal na 
een 1SA tussenbod; de antwoorden zijn steeds anders. 

Dus is circa 20 jaar geleden in Nederland - niet in België (!) - besloten 
om het alerteren van Jacoby en Stayman weer in te voeren. 

 
Rob: 

Het voorbeeld dat Carolien geeft is mij uit het hart gegrepen. 
 

Wat vind je van de volgende test? 
 

1. Maak twee groepen: van elk paar gaat de ene speler in de ene 

groep en de andere speler in de andere. 
2. Laat de twee groepen zoveel mogelijk afstand van elkaar nemen. 

3. Geef elke speler een briefje met de volgende bieding: 
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Jij                              Partner        

West          Noord       Oost          Uitleg 

        1SA            2♦            2♥:           Jacoby Ja/Nee 

 

        1SA            doublet       2♥:           Jacoby Ja/Nee 

 

Jouw naam en de naam van je vaste bridgepartner: 
 

 

4. Na hun keus te hebben ingevuld, leveren de spelers de briefjes in 
en wordt gekeken van hoeveel paren beide spelers dezelfde uitleg 

gaven. 
 

Geeft honderd procent hetzelfde antwoord? Dan is er geen enkele 
discussie meer . 

 
 

Help, ik heb 22 punten! 
 

Kun je mij helpen met onderstaande situatie? 
 

  (partner)   (ik) 
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 

  1  pas  ??   A B 8 

 B 6 

 A H V B 3 2 

 A V 

 
Ik heb 22 punten. 

Wat is hier het beste bod dat ik kan doen? 
 

Ik hoop dat je mij kunt adviseren. 

 

Rob: 
Geen gek handje, en helemaal leuk als je partner genoeg kracht heeft 

voor een 1-opening.  
 

 Als jullie 5-kaart hoog spelen, denk je allereerst aan een 

schoppencontract. Met H, V en A in zijn handen, is 7SA voor het 

neerleggen: vijf schoppenslagen, één hartenslag, zes ruitenslagen en 

A. 7SA is dan zelfs veiliger dan 7: oost zal maar met ruiten 

uitkomen, getroefd door west… . 
 

Met RKC 1430 gaat het bieden dan als volgt: 

RKC 1430 
4SA 5: 1 of 4 azen* 

  5: 3 of 0 azen* 

*azen: de verwachte troefheer wordt ook geteld als aas.  
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West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 
   1  pas  ??   A B 8 

 B 6 

 A H V B 3 2 

 A V 

 

West  Oost 
1   4SA (vraagt naar de azen (H wordt ook als aas 

geteld) 
- 5 (1 of 4 azen): noord heeft A óf H:  bied 6. 

- 5 (3 of 0 azen): onmogelijk antwoord; jij hebt al 3 azen, dat 

sluit 3 azen bij partner uit. Je hebt met partner minstens 34 

punten. Dan kunnen OW niet A én H hebben. Noord moet 

dus minstens één aas óf H hebben.   

- 5 (2 azen zónder V):    bied 6. 

- 5 (2 azen mét V):     bied 7SA. 

 
 Als jullie 4-kaart hoog spelen, staat de troefkleur nog niet vast. En 

zolang de troefkleur niet vaststaat, kun je geen RKC toepassen. 
Dan bied je 2! Daarmee beloof je minstens 10 punten. Ook met 

minimale openingskracht mag je partner daar niet op passen.  
 

Stel dat hij dan zijn schoppenkleur herhaalt, dan mag je rekenen op 

minstens vijf schoppenkaarten en kun je – net als hierboven – voor 
4SA kiezen. 

 
Als partner na jouw 2 met 2 komt, belooft dat óók een 5-kaart 

schoppen. Maar… als je nu 4SA biedt, verwacht je partner dat je uit 
bent op een hartenslem en H als aas tellen.  

Daarom kun je na een 2-rebid beter 3 bieden (vierde kleur) 

waarmee je aangeeft dat je niet onder de manche wilt passen, maar 

nog ‘zoekt’ naar de juiste speelsoort.  
o Als partner dan zijn schoppen herhaalt, is de weg weer vrij 

naar RKC met schoppen als beoogde troefkleur.  
o Na 3SA kun je naar het aantal azen vragen, en loop je niet het 

risico dat H als aas wordt geteld. 

 


