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                                                  Nr. 895  10 oktober 2022 
 

Vragen van ‘gewone’ bridgers over bied- en 
speeltechniek én over de rechten en plichten aan de 

gewone bridgetafel 
 

Je kunt kiezen uit twee BridgeTrainingpakketten: 
 

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 en Rob Stravers (eindredactie) 

 

Informatie en tips over Rekenprogramma: 

Liesbeth Hoeks Vragenhoekje: 

https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html 

 

bridgeCLUBservice, gratis service voor bridgeclubs, zoals  

kopij voor eigen clubblad, informatie voor wedstrijdleiders, 
bestuursleden, beleidskwesties, specifieke speelschema’s 

waaronder schema’s voor twee groepen van verschillende 
speelsterkte in één lijn, ‘corona-schema’s’ en unieke schema’s 

voor jubileum of ontmoeting met bevriende club(s). 
 

Wil je club genieten van deze (gratis) service? Mail dan: de naam van je club, 
de plaatsnaam van de speellocatie, het aantal leden, wel of niet lid van de NBB en de 

naam met het e-mailadres van de contactpersoon naar rob.stravers128@gmail.com 

 

Mag ik wel of niet passen? 
 

Wij misten een manchecontract dat alle andere paren wél hebben 
uitgeboden.  

Partner  Ik  Mijn hand 
1   1   H V 4 3 2 

2   pas   H 9 8 7 

 3 2 

 8 7 

Mijn partner bleek 17 punten te hebben. Daardoor vermoed ik sterk dat de 

oorzaak van de gemiste manchepremie bij haar ligt. Als ze in plaats van 2 

was gesprongen naar 3 had ik echt wel 4 geboden. Wat vind jij? 

 

Heb je jouw antwoord bepaald? Ga dan pas naar de volgende pagina!  
  

http://www.bridgeservice.nl/
https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html
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Mijn antwoord 

Partner  Ik  Mijn hand 
1   1   H V 4 3 2 

2   pas   H 9 8 7 

 3 2 

 8 7 

 
Je partner bood uitstekend! Met haar 2-rebid belooft ze namelijk niet 

alleen haar tweede kleur () maar ook haar extra kracht (16-19 

punten)!  

Dit betekent dat je zelfs met je beloofde minimum van zes punten niet 
mag passen (!) en dat je met acht punten openaars 2-bod meteen 

mag ‘verdubbelen’ naar 4! Want dan tel je samen minimaal 25 punten. 

Met dezelfde verdeling en slechts 6-7 punten had je 3 geboden. 

 
Partners 2-rebid noemen we een reversebod. En een reversebod van 

de openaar belooft extra openingskracht. 
 

Probleem: wanneer is het tweede bod van de openaar reverse? 
 

Met deze vraag snijden we meteen het probleem aan waar de meeste 
bridgers, ook een groot deel van de ervaren bridgers, tegenaan loopt.    

 
Laten we met een paar handen bij het begin beginnen . 

 

Westhand    Oosthand 
  A 2      H B 6 2  

 H V B 8     9 7 

 V B 10 4 3    7 6 

 3 2      V 8 7 6 5 

 

1     1  

 ?? 

 
West opende in zijn langste kleur. Oost belooft met 1 6-27 punten. 

 
Omdat oost een zeer sterke hand kan hebben, mag west in zijn tweede beurt 

niet passen. 
Het liefst meldt hij zijn tweede kleur; dat zou dan 2 moeten zijn. 

 
Maar als west inderdaad 2 biedt, ontstaat er een groot probleem.  

Want wat moet oost nu bieden? 2SA is vragen om een ramp, met 
samen slechts 19 punten! Als oost dan toch maar liever kiest voor wests 

openingskleur (), moet hij die kleur op 3-hoogte bieden. 

 
Om het risico van die ramp te voorkomen, moet west zijn hartenbod inslikken 

en kiezen voor het rebid van 1SA. Een rebid van 2 is alleen verantwoord 

met minstens 16 punten! En dat sterke rebid noemen we ‘reverse’. 
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Westhand    Oosthand 

  A B 10 9 2    H 5  

 H V B 8     10 6 5 4 

 4 3      V 8 

 V 9      B 10 8 7 6 

 

1      1SA 

?? 

 
Ook deze westhand heeft geen extra kracht. En oost belooft met 1SA 6-9/10 

punten. Dat sluit voor west een manchecontract uit. Toch mag deze west, 
ondanks zijn minimale openingskracht, wél zijn tweede -kleur bieden. 2 is 

het correcte rebid, en daarop kan oost veilig passen. Met 17+ had west 3 

mogen bieden in zijn tweede beurt. 

 
Westhand    Oosthand 

  A 2      V B 6 5 4 

 H V B 8     9 7 6 5 

 V B 10 4 3    A 6 

 A 9      H 6 

 
1      1 

??      ?? 
 

Met deze 17 punten mag het (sterke reverse) 2-rebid wél! Na die beloofde 

extra kracht, mag oost direct de manche uitbieden: 4! 

 
Westhand I Westhand II  Oosthand 

  A 2    3 2     V 9 6 

 H V B 8   H V B 8    9 7 6 

 V B 10 4 3  V B 10 4 3   A 6 

 A 9    A 9     H V 4 3 2 

 

  1   1    2 

  ??   ?? 

 
Oost belooft met 2 minstens 10 punten. Met minimale openingskracht is dat 

niet voldoende voor een verantwoord manchecontract. Daarom mag west 
alleen met extra openingskracht ‘reverse’ bieden.  

 
West I Omdat oost minstens 10 punten belooft, zal west al met 15 punten 

aan een manchecontract denken. Dus mag west zeker met deze 17 punten 
2-bieden in zijn tweede beurt. Dankzij het 2-rebid is voor oost de extra 

kracht van west duidelijk. Hij kan immers niet op 2-hoogte terug naar wests 
1e kleur. Oost wil na wests sterke rebid een manchecontract en kiest – met 

slechts een 3-kaartje harten – voor 3SA. 
West II is te zwak voor 2. Hij mag geen nieuwe kleur bieden voorbij de 

grens van 2 in zijn openingskleur: Met 2SA belooft hij 12-14 punten.  
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We gaan trainen. Ik geef vijf korte biedingen.  

 
Mijn enige vraag is: belooft het tweede bod van openaar extra openingskracht? 

 

Per goed antwoord scoor je twee volle punten! 
 

Bieding 1  Bieding 2  Bieding 3  Bieding 4  Bieding 5 
1 2  1 1  1 2  1 2  1 2 

2   2   2   2SA   3  
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Mijn antwoorden 
 

Bieding 1  Bieding 2  Bieding 3  Bieding 4  Bieding 5 

1 2  1 1  1 2  1 2  1 2 

2   2   2   2SA   3  

 
Bieding 1: Partner kan in zijn tweede beurt de eerste -kleur van openaar op  

2-hoogte bieden: openaar belooft dus geen extra kracht. Met een minimum 
van 10 punten mag partner op 2 passen. 

 
Bieding 2: Als partner liever teruggaat naar openaars eerste -kleur, moet dat op 

3-hoogte, Dat maakt extra kracht voor openaars 2-rebid noodzakelijk. Hoe 

minimaal partners hand ook is, hij moet het bieden beslist nog minimaal een 

ronde openhouden, ook met zes dunne puntjes. 
 

Bieding 3: Ook deze oost moet naar 3-hoogte als hij wests eerste -kleur wil 

bieden, dus belooft ook deze westspeler met 2 extra kracht. Merk op dat 

voor beide spelers de situatie al mancheforcing is: extra openingskracht plus 
10 punten van de partner is immers minimaal 25 punten. 

 
Bieding 4: Ook deze oostspeler kan wests eerste -kleur niet meer bieden op  

2-hoogte. Maar… omdat west in zijn 2e beurt geen nieuwe kleur bood, maar 
SA, belooft 2SA géén extra kracht! Partner mag met minimale kracht (precies 

10 punten) passen. 

 
SA bieden zónder SA-verdeling? 

Inderdaad. De SA-verdeling waarop je mag rekenen bij een 1- of 2SA-
opening geldt niet voor SA-biedingen in het verdere biedverloop. 

 
1 1SA Het 1SA-bod belooft 6-9 punten. Van de verdeling is  

alleen bekend dat de 1SA-bieder te weinig schoppen heeft om die 
kleur te kunnen steunen. Hij zou daarnaast een 6-kaart in een 

andere kleur kunnen hebben en/of een renonce. Maar te weinig 
punten (10+) om die kleur te bieden. 

  1 2 

  2SA  Ook dit 2SA-bod kan uit armoe zijn gedaan: te zwak om een 

4-kaart schoppen te bieden. Garandeert geen SA-verdeling 
met opvang in alle ongeboden kleuren. Soms moet je liegen… 

 
Bieding 5: Ook deze partner kan niet op 2-hoogte openaars eerste -kleur 

steunen. Toch belooft deze openaar géén extra kracht.  

Op partners 2 mag openaar niet passen. 2 belooft immers 10+ punten. 

Met extra kracht zou openaar een sterker bod doen. Daarom sluit het 3-bod 

van west een 4-kaart harten niet uit. Probleem van een 2-rebid is immers 

dat oost dan wél op extra kracht rekent en dus niet past onder de manche. 

 
Noteer voor elke juiste inschatting 2 punten. Je puntentotaal is je rapportcijfer 

voor: Reverse expert! 


