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Leuk, Leuker, Bridge!  
 

Gratis e-mail bridgecursus voor beginners  
 

Speciaal opgezet voor iedereen die:  
- ingewikkelde spelregels háát, 

- denkt dat een kaartspel helemaal niet leuk is, 

- niet alle kaarten wil onthouden die zijn gespeeld, 
- vooral/ook voor de ontspanning wil spelen, 

- eerder aan een beginnerscursus meedeed, maar het te moeilijk vond, 
- in eigen tempo graag met een leuk spel begint, dat telkens leuker wordt, 

- het bridgevirus graag overdraagt aan andere lieve en leuke mensen, 
- ook graag handvatten krijgt om vervelend gedrag aan de bridgetafel (bridgers 

zijn immers óók mensen) onmiddellijk – én met een lach – te stoppen! 
 

Redactie: Joseph Amiel, Ron Jedema en Rob Stravers (eindredactie) 
 

De cursus startte begin juni 2018 
 Elke vrijdag wordt de nieuwe les toegemaild naar degenen die zich daarvoor 

opgeven. Mail voor toezending naar: rob.stravers@upcmail.nl 
 

 Alle reeds verschenen lessen staan op: www.bridgeservice.nl (cursus voor 

beginners). 
 

 De volledige cursus zal uit ongeveer 18 lessen bestaan.  

 

Cursusstappen tot nu toe 

De eerste slag, speelvolgorde, bekennen, gespeelde kaarten Les 1 

Speeltechniek (zoveel mogelijk slagen winnen) zonder troefkleur Les 2 

Troefkleur, speeltechniek met troefkleur Les 3 

Puntenwaardering per gewonnen slag, ‘maakpremies’ en gewenst contract Les 4 

Verkeersregels voor het bieden, doel van het bieden, vaststelling leider Les 5 

Biedsysteem, kaartwaardering in punten, de 1/-opening Les 6 

 

Les 07  Biedsysteem: de 1-opening 
 

Wat weet je al? 
 

In les 6 kreeg je voor het eerst de ‘kaartwaardering’ voor je kiezen:  

4 voor een aas,  
3 voor een heer,  

2 voor een vrouw en  
1 voor een boer. 

 
We kwakten als eerste onderdeel van onze biedafspraken de 1/-opening op 

het doek, met het bijbehorende biedarsenaal van partner. 
 

mailto:rob.stravers@upcmail.nl
http://www.bridgeservice.nl/
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De boodschap van de 1/-opening is: 12-19 punten met minstens een 5-

kaart in de openingskleur. 
De partner van de openaar kan kiezen tussen:  

- passen, dat doet hij met 0-5 punten; 
- steunen van de openingskleur 

Een verhoging van de (hoge) openingskleur belooft minstens een 3-
kaart mee. De kracht bepaalt de hoogte:  

West  Oost 
  1  2 (6-9, minstens 3-kaart harten mee) 

3 (10-11, minstens 3-kaart harten mee) 

4 (12-16, minstens 3-kaart harten mee) 

Oost belooft met zijn bod minimum- én maximumkracht. 
West past op 2/3 als hij ook met maximumkracht bij 

partner de manche uitsluit.  
- bieden van een nieuwe kleur (altijd zo laag mogelijk, minstens een 4-

kaart in die nieuwe kleur, zónder puntenmaximum, maar wél een 

puntenminimum: op 1-hoogte vanaf 6 punten en op 2-hoogte vanaf 10 
punten): 

West  Oost 
1  1 (6+) 

2 (10+) 

2 (10+) 

Oost belooft met het bieden van een nieuwe kleur alleen 
minimumkracht, géén maximum. Oost kan zelfs 20 punten 

hebben.  
 

Om die reden mag de openaar nóóit passen na partners bod in 
een nieuwe kleur. Ook niet als hij vindt dat zijn 1-opening aan 

de lichte kant is. 
 

- 1SA met 6-9 punten, zónder 3-kaart in de openingskleur en zonder een 
4-kaart in een nieuwe kleur die op 1-hoogte kan worden geboden 

(vandaar de naam: ‘vuilnisbakkenbod’); 

 
- 2SA met 10-11, zonder 3-kaart in de openingskleur, maar wél opvang in 

de drie ongeboden kleuren. Ontkent na een 1-opening een 4-kaart 

schoppen; sluit na een 1-opening een 4-kaart harten niet uit! 

 
- 3SA met 12-16 en dezelfde voorwaarden als voor 2SA.  

 
Ook weet je dat voor een manchecontract van 3SA en 4/ meestal 25 punten 

voldoende zijn, en voor 5/ rond de 28 punten. 

 

Als je kunt kiezen, speel je met acht kaarten in een hoge kleur liever 4/ dan 

3SA, en alleen als 4/ en 3SA echt niet lijken te kunnen: 5/. 
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Met andere woorden: tijdens het bieden zoek je allereerst naar een ‘fit’ 
(minstens acht kaarten) in een hoge kleur. 

 
Conclusie: je weet écht al heel veel! 

 
Onze nieuwe systeemkaart 

 

Opening: Kracht/verdeling Antwoorden Kracht/verdeling 

1: 12-19, 4+kaart 

 
1/112-19, 5+kaart 

2 in openingskleur 6-9 punten 

3 in openingskleur 10-11 punten 

4 in (hoge)openingskleur 12-16 punten 

1 in nieuwe kleur 6+; minstens 4-kaart 

2 in nieuwe kleur 10+; minstens 4-kaart 

1SA 6-9 punten; geen 4-kaart 
in de kleuren die op 1-

hoogte geboden konden 
worden. De kleur(en) die 

niet met 1SA worden 
gepasseerd kúnnen lang 

zijn. 

2SA 10-11 punten; opvang 
andere kleuren 

3SA 12-16 punten; opvang 
andere kleuren 

*Verhoging in openingskleur belooft: 

- in ruiten minstens 4-kaart mee; 
- in hoge kleur minstens 3-kaart mee. 

 
Nieuw 

De enige toevoeging is de 1-opening! 

 

Wat belooft de openaar met een 1-opening? 

12-19 punten met minstens een 4-kaart ruiten. 

 
Wat is het verschil tussen een 1-opening en een 1/-opening? 

Precies één kaart, zul je roepen: een 1/-opening belooft immers minstens 

een 5-kaart in de openingskleur. 
 

Daar is geen speld tussen te krijgen. Er is echter ook een verschil dat minder 
opvalt: 1/ open je in de hoop dat je partner voldoende harten/schoppen mee 

heeft voor een harten-/schoppencontract. Want je speelt het liefst een contract 
in een hoge kleur. 
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Ruiten is een lage kleur. Als je 1 opent, is een fit (minstens acht kaarten) in 

een hoge kleur mogelijk, dus ga je daar met je partner naar op zoek. En zit een 

fit in harten of schoppen er niet in, dan hoop je op een contract in SA. En als SA 
ook geen optie is, komt een contract in klaveren of ruiten op de wensenlijst.  

 
Kijk mee:  West  Oost  Jouw oosthand 

1  ??   7 6 5 4 

 4 3 

 A H 3 2 

 4 3 2 

 
Je hebt met deze oosthand heerlijke steun in partners ruitenkleur. Toch bied je 

beheerst 1! Daarmee beloof je 6+ punten en minstens een 4-kaart schoppen. 

Honneurs in de geboden schoppenkleur, inderdaad, plaatjes , hoef je niet te 

hebben.  

Omdat oost een nieuwe kleur biedt, mag partner west niet passen; oost komt 
dus beslist nog een keer aan de beurt. Als west met zijn tweede bod niet ingaat 

op oosts uitgestoken schoppenhand, maar bijvoorbeeld 1SA biedt, of 2, kan 

west alsnog zijn ruitensteun vertellen met 2. 

 
Luisteren naar wat niet wordt geboden kan ook uiterst nuttig zijn.  

 
 Jouw westhand  West  Oost 

 H 4 3 2   1  1SA 

 V B 9 8   ?? 

 A V 10 9  

 2 

 
Jij koos – uitstekend – voor de 1-opening. Openen met 1/ komt niet door 

de controle, omdat je daarmee een 5-kaart belooft. 
Je partner biedt nu 1SA, waardoor je weet dat de gezamenlijke puntenkracht 

niet echt overhoudt. In het gunstigste geval heb je samen met oost 21 punten. 
In het ongunstigste geval 18. 1SA laten staan dan (door te passen), met slechts 

één klein klavertje? 

Als je goed kijkt naar wat oost niet bood, luidt het antwoord: ja! Waarom? 
 

o Een 4-kaart harten of schoppen had partner beslist laten horen. Dus weet 
je dat partner maximaal een 3-kaart heeft in de beide hoge kleuren.  

 
o Met een 4-kaart ruiten – en zonder /-kwartet – zou oost 2 hebben 

geboden. Dus heeft oost ook maximaal een 3-kaart ruiten. 
 

o Ook weet je dat partner dertien kaarten heeft. 
 

o Als partner dan maximaal drie kaarten heeft in ,  en , moet hij 

minstens vier kaarten overhouden voor de klaveren! 

 
Dus kun je – zonder angst voor een klaverenlek – passen! 
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En hoe kan west extra kracht melden in zijn tweede beurt, als hij een SA-
contract wel ziet zitten? 

 
West  Oost 

1 1SA 

?? 

 
Met 18-19 punten en dezelfde verdeling biedt west 3SA. 

 
Met 16-17 punten vraagt west – met 2SA – of zijn partner maximaal is.  

Oost zal dan met 8-9 punten 3SA bieden en met 6-7 punten passen. 
 

Als je partner leider is, moet jij na de uitkomst jouw kaarten open op tafel 
leggen. Dat kan een spannend moment zijn voor je partner, want dan pas ziet 

hij met welke kaarten hij het contract binnen moet slepen. 

Mag ik een gouden regel noemen? 
Hoe beroerder jouw partner jouw kaarten vindt, des te sterker je daarmee 

jouw vertrouwen uitspreekt in de afspeltechniek van je partner! 
En des te complimenteuzer je na afloop mag zijn over diens gevecht, ook 

(vooral) als het contract strandde. 
 

Nieuw 
 

In welke kleur moet je openen als je méér dan één openingskleur hebt? 
 

Openingskleur:  

 een hoge kleur met minstens 5-kaarten 
 ruiten met minstens 4-kaarten 

 
Met méér dan één openingskleur gelden de volgende regels. 

 
1. Open in je langste kleur! 

 
2. Met twee of drie vierkaarten open je in de kleur van je laagste 4-kaart!  

Ook als je reageert op partners openingsbod, bied je eerst de 4-kaart die 

je het goedkoopst kunt bieden. 
 

3. Met twee vijfkaarten open je in je hoogste 5-kaart!  
 

4. Je mag nooit 1/ openen met een 4-kaart, of 1 met een 3-kaart.  

 

Als je daar met regel 1 of 2 tóch op uitkomt, open je 1! Alle reden 

om aan deze ‘klaverenleugen’ een aparte les te wijden. In deze 1-

les doen we alleen aan openingen die wél beloven wat ze bieden. 
 

Is alles tot nu toe redelijk duidelijk? Daar kom je snel achter, met de nu 
volgende biedtoets! 
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Biedtoets 
 

West is telkens de gever. 
 

Noteer hoe met deze handen moet worden geboden. 
 

Handen 1 
West    Oost 

 H V 10 2    A B 4 3 

 3 2     H V 5 4 

 A 8 7 6 5    V B 4 3 

 A 2     3 

 
Handen 2 

West    Oost 

 7      A B 4 3 

 3 2     H V 5 4 

 A 8 7 6 5    H 4 3 

 A H V 4 2   9 8 

 
Handen 3 

West    Oost 
 A B 5 2    4 3 

 H 3 2    8 7 6 

 10 8 7 6    B 5 

 A 5     H V B 4 3 2 

 

Handen 4 
West    Oost 

 H V B 3 2   A 4 

 A B 6 4 2    H V 5 3 

 2     V B 5 4 

 V 2     5 4 3 

 
Handen 5 

West    Oost 
 9 8     6 5 4 3 

 3 2     H 6 5 4 

 A H 8 7 6    B 5 4 

 A B 9 7    H 2 

 

Heb je jouw biedseries vastgesteld? 

 
Ik ook, op de volgende pagina’s. 
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Mijn biedingen 
 

Handen 1 
 

West    Oost 
 H V 10 2    A B 4 3 

 3 2     H V 5 4 

 A 8 7 6 5    V B 4 3 

 A 2     3 

 

 1     1 

1    4 

pas 
 

1: Geen dilemma over wests openingskleur. 1 belooft immers 

minstens een 5-kaart. 

1: Ondanks de 4-kaart mee in wests openingskleur, ga ik op zoek naar 

een fit in een hoge kleur. 

1: West heeft geen 4-kaart harten mee. Dus gaat de zoektocht naar 

acht kaarten in een hoge kleur verder met 1. 

4: Na wests 1-bod heeft oost de schoppenfit gevonden. Schoppen 

wordt dus de troefkleur. De tweede vraag luidt: is een 
manchecontract (4) verantwoord? West belooft met zijn 1-

opening minstens 12 punten; oost heeft er zelf 13, dus … is er 
voldoende kracht voor 4.  

 
Handen 2 

 
West    Oost 

 7      A B 4 3 

 3 2     H V 5 4 

 A 8 7 6 5    H 4 3 

 A H V 4 2   9 8 

 
1    1 

2    3SA 

pas 

 
1: Nu wél een dilemma: west heeft twee 5-kaarten. Met twee  

5-kaarten moet worden geopend met de 5-kaart in de hoogste 
kleur! Ook als die wat zwakker in elkaar zit. 

1: Oost heeft twee 4-kaarten; dan biedt hij de kleur die het dichtst bij 

het laatste bod ligt.  

2: West vertelt met 2 dat hij minstens een 4-kaart klaveren heeft 

én … dat zijn ruitenkleur minstens een 5-kaart moet zijn. Want met 
twee 4-kaarten had west geopend met zijn laagste 4-kaart, met 1! 

3SA: Oost weet genoeg. Met openingskracht en ruiten en klaveren bij 
west, zijn alle kleuren gedekt. Samen minstens 25 punten, dus 3SA.  
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Handen 3 
 

West    Oost 
 A B 5 2    4 3 

 H 3 2    8 7 6 

 10 8 7 6    B 5 

 A 5     H V B 4 3 2 

 

1    1SA 

pas 

 
1: West opent om twee redenen met 1:  

1. Van de twee 4-kaarten is het de laagste 4-kaart. 
2. Een 1-opening belooft minstens een 5-kaart. 

1SA: Oost moet passen met 0-5 punten. Met 6 of méér mag dat niet. Met 
1/ zou oost minstens een 4-kaart in die nieuwe kleur beloven. Die 

heeft oost niet. Voor 2 heeft hij wél klaveren genoeg, maar te 

weinig kracht (nieuwe kleur op 2-hoogte belooft 10+). Dus blijft 

alleen het ‘vuilnisbakkenbod’ over van 1SA. 

pas:  West is uitgeboden; oost ontkent met 1SA een hoge 4-kaart. Ook 
voor 1SA ziet het er trouwens niet vervelend uit. Zodra west aan 

slag is, kan hij de klaverenkleur ‘afdraaien’. Wel eerst A spelen! 

Als je begint met 5 naar H, is de volgende klaverenslag voor 

west. Je kunt dan niet meer bij oost komen voor de volgende 
klaverenslagen. De klaveren zijn dan ‘geblokkeerd’: ‘blokkade’, is 

dat geen mooi woord voor een beroerde situatie? 
 

 
Handen 4 

 
West    Oost 

 H V B 3 2   A 4 

 A B 6 4 2    H V 5 3 

 2     V B 5 4 

 V 2     5 4 3 

 
1    2 

2    4 

pas 

 

1: De hoogste 5-kaart. 

2: Met twee 4-kaarten bied je zo ‘goedkoop’ (laag) mogelijk. 

2: Ook als de hartenkleur een 4-kaart was geweest, is het ‘rebid’ van 

2 uitstekend. 

4: Voor oost stond na wests 1-opening een manchecontract al vast. 

Oost wist nog niet waarin. Na wests 2-bod weet oost dat wél! 
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Handen 5 
 

West    Oost 
 9 8     6 5 4 3 

 3 2     H 6 5 4 

 A H 8 7 6    B 5 4 

 A B 9 7    H 2 

 

1    1 

2    2 

pas 
 

1: West opent in zijn langste kleur. 

1: Oost noemt van de twee 4-kaarten de laagst biedbare. 

2: West belooft met 2 minstens een 5-kaart ruiten! Klaveren kán ook 

een 5-kaart zijn, maar dat is niet zeker. Ook een 4-kaart is 

mogelijk. Met twee 4-kaarten in klaveren en ruiten had west moeten 
openen met zijn laagste 4-kaart.  

2: West had met een sterke hand in zijn tweede beurt sterker geboden 

dan nu (bijvoorbeeld 3 of 2SA). En omdat oost ook niet echt veel 

heeft, is voor oost duidelijk dat er geen manchecontract in zit. Dus 

is het zaak zo laag mogelijk te blijven, maar dan wél in een 
aantrekkelijk contract. Nu oost weet dat west minstens een 5-kaart 

ruiten heeft, kiest hij met 2 voor de zekerheid van acht troeven. 

Met een 3-kaart in klaveren en ruiten, biedt oost eveneens 2.  

 
 

 


