
Bridge Training 904   26 december 2022 

 

    1 
 

                                                  Nr. 904  26 december 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 

 
 

Zou je svp in je Bridge Training eens tijd willen besteden aan het volgende? 

 
   partner   ikke 

West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 

   1  1SA  ??   H 9 8 5 3 

 7 6 5 4 

 2 

 A 6 4 

 
 Het 1SA-volgbod van oost belooft 15-17 punten met SA-verdeling en 

in ieder geval een stop in partners openingskleur. 
 

Wat moet/mag ik met deze zuidhand bieden? 
 

a. pas    b. doublet   c. 2 

 

Ik heb begrepen dat ik met 9+ punten een strafdoublet mag 
geven. 

Als we een fit hebben, met hoeveel punten mag ik dan op 2 niveau 
bieden? Met zes punten is mij duidelijk. Mag het ook met 4 of 5 

punten? 
 

Als we geen fit hebben en ik bezit wel een vijfkaart in een andere 

kleur, als ik die op 2 niveau wil bieden, hoeveel punten moet ik dan 
minimaal meebrengen? 

 
De vraag van deze lezer is mooi genoeg om daar deze Training tegenaan te gooien. 

http://www.bridgeservice.nl/
https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html
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Omdat deze vraag alleen door deze ene lezer is gesteld, neem ik voorzichtig 

aan dat deze biedsituatie voor alle andere Bridge Training ontvangers 
gesneden koek is, dus ook voor jou! Dat bewijzen je antwoorden op het 

openingsvraagstuk én op de volgende vier situaties. 

 
Vraag 2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  1  ??   4 3 

 H V 9 8 

 V 4 3 2 

 8 7 6 

a. pas   b. doublet   c. 2/ 

 

 
Vraag 3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  1SA  ??   9 8 7 

 H B 10 5 4 3 

 9 

 8 3 2 

a. pas   b. doublet   c. 2  

  

 
Vraag 4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  1SA  ??   A B 9 

 10 7 6 

 V B 10 7 6 

 H 9  

  a. pas   b. doublet   c. 2   d. 3 

 

Vraag 5 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

        1   H V 4 2 

  1SA  doublet pas  ??   H V 5 4 3 

 - 

 V B 8 7   

   a. pas b. 2  c. 2SA d. 2 

 

 
Als je jouw vijf biedacties hebt vastgesteld, mág je naar de volgende pagina. 
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We kijken eerst even van bovenaf naar het totale plaatje 
 

1. Wat weet je na het 1SA-volgbod van je tegenstanders? 
 

De 1SA-bieder zit met 15-17 punten achter de openingshand! Dus de azen 
van de 1SA-volger áchter de heren van de openaar, wat de kans dat een heer 

een slag wint beduidend verlaagt. 
 

2. Wat betekent dat voor onze kans op een gezond manchecontract? 
 

Met samen maximaal 25 punten, en de meeste plaatjes áchter onze 

openingshand, kunnen we de kans op een maakbaar manchecontract vrijwel 
uitsluiten. Alleen met een grillige verdeling en een sterke troefkleur kan een 

manche mogelijk zijn. 
 

3. Waar moeten we ons na een 1SA-volgbod dán op richten? 
 

 een laag contract (deelscore) in een leuke troefkleur, óf…  
 als we duidelijk meer punten hebben dan de met 1SA-volgende 

tegenpartij: 1SA gedoubleerd tegenspelen! 
 

Veel bridgers zien niet het verborgen goud in het gedoubleerd tegenspelen 
van 1SA… Maar, als jij de enig kwetsbare partij bent, kan een kansrijk 

manchecontract wél beter zijn, omdat 1SA-gedoubleerd minstens min 4 moet. 
 

4. Het grote verschil tussen het 1SA-volgbod en een volgbod in een kleur is:  

 
- de onduidelijkheid over de kracht van een volgbod in een kleur  

(7-17 punten), dat sluit voor ons een kansrijk manche contract niet uit; 
 

- het 1SA-volgbod geeft concrete duidelijkheid over de kracht (15-17) en 
dus ook over ons gezamenlijke bezit, waardoor we vrijwel geen risico 

lopen een manchecontract te missen. 
 

Een 1SA-volgbod schept voor ons dus meer duidelijkheid dan een volgbod in een 
kleur. Het kan zeker geen kwaad om van die duidelijkheid te profiteren. Dat 

betekent dat we: 
 

 Met duidelijk meer kracht dan zij: kiezen voor gedoubleerd tegenspelen. 
Dat levert immers veel meer op dan zwoegen in een eigen ‘deelscore-

contractje’.  

 Zonder overwicht aan kracht gaat onze voorkeur uit naar het spelen van 
een eigen troefcontractje. 

 
Dus spreken we af na 1SA op partners 1///-opening: 

- doublet: minstens 9 punten, is strafdoublet; 
- 2 in partners kleur: 4-8 punten, met 3/4-kaart mee, om te spelen; 

- 2 in nieuwe kleur: 4-8 punten, minstens 6-kaart. 
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Mijn vijf biedingen 
 
Spel 1 

   partner   ikke 
West  Noord Oost  Zuid  Mijn zuidhand 

   1  1SA  ??   H 9 8 5 3 

 7 6 5 4 

 2 

 A 6 4 

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

c. 2  = 1 punt 

 

Na het volgbod van 1SA heeft een strafdoublet de absolute voorkeur boven 

het ‘negatief doublet’. Voor een strafdoublet moet je meer kracht hebben 
dan de tegenstanders. Met 7 punten (en vaak 12-13 bij partner) staat dat 

niet vast. Daar komt bij dat de ruitenplaatjes van partner waarschijnlijk niet 
aaneengesloten zijn, want oost belooft met zijn 1SA-bod daar minstens een 

stop in… De ruitenkleur kan daardoor niet veel slagen opleveren. 
 

Er zijn boekjes waarin met 4-8 punten ook het bieden van een 5-kaart wordt 
aanbevolen. Persoonlijk vind ik dat te riskant, zeker in schoppen. Want met 

vier of vijf leuke schoppen tegen, zal west graag doubleren. Als partner noord 
dan met één schopje (en een 5-kaart ruiten) 3 loslaat, is de beer helemaal 

los.  
 

Maar… omdat 2 ook goed kan uitpakken (partner noord kán een 3-kaart 

schoppen hebben), geef ik voor 1 één punt. Leven zónder risico’s te nemen 

is immers ook uiterst saai. 
 

 

 
Vraag 2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  1  ??   4 3 

 H V 9 8 

 V 4 3 2 

 8 7 6 

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

c. 2/ = 0 punten 

 

Als oost had gevolgd met 1SA, zou je moeten passen. Maar na 1 is het goed 

om met het negatieve doublet te vertellen dat je minstens een 4-kaart harten 

hebt.  
 

Voor 2/ is je hand te zwak.  
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Vraag 3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  1SA  ??   9 8 7 

 H B 10 5 4 3 

 9 

 8 3 2 

a. pas = 0 punten    
b.  doublet = 0 punten 

c.  2  = 2 punten 

 

Een uitstekende hand voor een kansrijk 2-contract. Na het volgbod van 1SA 

is dat een bod waarop partner mag passen. En dat zal hij in de meeste 

gevallen doen, ook omdat hij weet dat je minder dan 9 punten belooft. Met 
9+ punten geef je immers een strafdoublet… 

 
 

Vraag 4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  1SA  ??   A B 9 

 10 7 6 

 V B 10 7 6 

 H 9  

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

c. 2  = 0 punten 

d. 3  = 1 puntje 

 
Als partner met zijn 1-opening minstens een 5-kaart harten belooft, is de 

hartenfit gevonden, en kan vanuit een soort oerinstinct je hand in de richting 
van een hartenbod gaan.   

Maar… met 11 punten mee staat één ding vast: oosts 1SA-contract gaat 
vreselijk de boot in. Gedoubleerd levert dat (veel) meer op dan een eigen 

hartencontract.  
 

Ben jij kwetsbaar en je tegenstanders niet, dan is dat wel een lastig dilemma. 
1SA moet immers minstens vier down (800) om meer te scoren dan een 

gemaakt manchecontract (600/620). 
 

Als je partner harten steunt, heeft 3 de voorkeur, met iets van overwaarde 

en een grillige verdeling kan hij er dan 4 van maken. Maar bedenk wel dat 

oost in ieder geval een stop heeft in harten én totaal 15-17 punten.  

 
Passen is beslist te passief - daarmee laat je het goud op straat liggen…  
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Vraag 5 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

        1   H V 4 2 

  1SA  doublet pas  ??   H V 5 4 3 

 - 

 V B 8 7   

  a.  pas = 2 punten  

b.  2  = 0 punten 

c.  2SA = 0 punten 

d.  2  = 0 punten 

 

Hoe verleidelijk het ook kan voelen om de verdeling van je hand met een bod 
in je tweede kleur nader te omschrijven, wacht daar even mee. Je partner gaf 

een strafdoublet. Waarom zou je dat doublet opheffen? Zelfs als je met je 
partner 4 of 4 kunt maken, zal 1SA gedoubleerd tegenspelen toch 

lucratiever uitpakken. 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘Profiteren van een 1SA-volgbod’. 
 


