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Bridge Service 

Nummer 575, 31 juli 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers 
(voor overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

Voor de minder gevorderde spelers 
 
 
Brug 

Hoe de naam ‘bridge’ van ons edele kaartspel is ontstaan is onduidelijk. Een 
brug in Turkije wordt daarbij niet uitgesloten. En het meest voor de hand ligt 
ook wel de link naar ‘brug’. Een betrouwbare brug is niet alleen noodzakelijk 
voor de uitwisseling van boodschappen tussen de partners; ook de verbinding 
tussen de beide handen van het partnerschap bepaalt in de regel het verschil 
tussen succes en rampspoed. 
 
 ♣ A 10 9 7 
 
 ♣ H V B 8 
 
Deze klaverenkleur vormt een uitstekende verbinding tussen de oevers van 
beide handen. Je kunt ermee oversteken naar noord en naar zuid. Als je met 
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♣8 oversteekt naar noords ♣A; óf ♣A speelt en ♣8 bijspeelt, blaas je daarmee 
een tweede klaverenbrug naar noord op. Steek je met ♣B over naar ♣A, dan 
kun je later nóg een keer een klaveroversteek naar noord maken. 
 
 Brug 1     Brug 2     
 ♦ A H 5 4 3 2    ♦ A V 5 4 3 2 
         ♦ H B 8      
 ♦ 7 6      ♦ 7 6 

 
Deze twee ruitencombinaties zijn beroemde voorbeelden van vrij onzichtbare 
bruggen. Als noord geen bruggen heeft in de andere kleuren en toch graag 
veel ruitenslagen wil maken, zal de eerste ruitenslag moeten worden gegund 
aan de tegenpartij. De tweede en derde ruitenslag zijn dan voor noord, en 
met de ontbrekende ruitens 3-2 is noord goed voor totaal vijf ruitenslagen. 
 
Brug 1 Als je met ♦A en ♦H, zouden noords resterende ruitens degraderen 
tot figurant. De derde ruitenslag is dan beslist voor OW waarna noords vrije 
ruitens onbereikbaar zijn. 
 
Brug 2 Hier geldt dezelfde wet. Je moet succesvol snijden op ♦H. Maar je 
mag pas in de tweede ruitenslag naar ♦V spelen! Je begint dus met het 
weggeven van de eerste ruitenslag (♦6 naar ♦2)! Zelfs als een slimme 
westspeler in de eerste slag al ♦H bijspeelt! Je moet hopen op ♦Hx of ♦Hxx 
bij west. Als je dit goed onthoudt scoor je op het eerste spel van de volgende 
training! 
 
Tot zover deze brugfilosofie. Veel plezier met de volgende twee vraagstukken. 
 

Spel 1   
 ♠ 3 2 

♥ 3 2 
♦ A 10 6 5 
♣ B 10 9 8 7 
 
♠ A H 4 
♥ A 10 5 4 
♦ H V B 4 
♣ A H 

 
 West  Noord Oost  Zuid 
       2♣1 
 pas  2♦  pas  2SA2 

 pas  3SA  pas  pas 
 pas 
 

1) Sterk; zegt niets over de verdeling. 
2) SA-verdeling; moet sterker zijn dan 22 punten, omdat met 2SA 20-22 

punten wordt beloofd. Noord heeft het dan niet moeilijk meer . 
 

West komt uit met ♠V. Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 1  Speelplan 
   
 ♠ 3 2 

♥ 3 2 
♦ A 10 6 5 
♣ B 10 9 8 7 
 
♠ A H 4 
♥ A 10 5 4 
♦ H V B 4 
♣ A H 

 
West komt uit met ♠V. Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Je telt negen vaste slagen: ♠AH, ♥A, ♦AHVB en ♣AH. Maar dat betekent 
uiteraard niet dat je die meteen achter elkaar gaat binnenhalen. Want als jij 
3SA C scoort, heb je evengoed een nul als alle andere leiders een of meer 
overslagen maken! 
 
En bij het zoeken naar extra slagen valt de klaverenkleur positief op. Daarin 
kun je met zekerheid twee extra slagen maken. 
 
Win de uitkomst met ♠A; speel ♣A en ♣H en steek over met een hoge ruiten 
(!) naar ♦A. Dan verder gaan met de klaveren. Nadat OW’s ♣V haar plicht 
heeft gedaan zul je nog een keer naar noord moeten oversteken voor de 
resterende klaveren. Dat kan alleen als je ♦4 nog hebt! Of, als je de eerste 
oversteek maakte met ♦4 naar ♦10, ♦A! 
 

Spel 2 
♠ 4 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 6 5 4 3 
♣ 3 2 
 
♠ A H  
♥ A V 5 
♦ H B 10 

 ♣ A H 6 5 4 
 
Bij dit spel zal de bieding net zo zijn gegaan als bij spel 1. 
Je bent leider in een 3SA-contract. West start met ♠V. 
Hoe ga je aan de slag? 
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Spel 2  Speelplan 
 

♠ 4 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ A 6 5 4 3 
♣ 3 2 

♦ V 9 8   ♦ 7 2 
♠ A H  
♥ A V 5 
♦ H B 10 

 ♣ A H 6 5 4 
 
Je bent leider in een 3SA-contract. West start met ♠V. 
Hoe ga je aan de slag? 
 
Je telt zeven vaste slagen: ♠AH, ♥A, ♦AH en ♣AH. 
 
Met de ontbrekende klaveren 3-3 kun je twee extra slagen maken in 
klaveren. Ook de ruitenkleur schept een kans op extra slagen; daarvoor 
moeten de ontbrekende ruitens 3-2 zitten. En met een geslaagde snit op ♥H 
kun je een extra hartenslag noteren. 
 
De kans dat vijf ontbrekende kaarten 3-2 zitten is veel groter dan dat zes 
ontbrekende kaarten 3-3 zitten. En een mislukking kunnen we ons niet 
permitteren, want door de schoppenstart hebben we nog maar één 
schoppenopvang. Dat betekent dat als die zijn punt heeft gemaakt, wij onze 
negen slagen beslist moeten binnenhalen voordat we weer het woord geven 
aan OW! Om die reden gaan we voor de grootste kans, op de ruitens dus. 
 
Speel na ♠A ♦H. Dan ♦B.  

Ook als west ♦V legt, laat je noord duiken! Leg je wel ♦A in de tweede 
ruitenslag, dan is de derde ruitenslag voor zuid en zijn noords laatste 
twee ruitens onbereikbaar! Met ♦A in de tweede slag blaas je de 
noodzakelijk ruitenbrug op naar noords vrije ruitens! 
 
Wat west ook bijspeelt, je bewaart noords ♦A voor de derde ruitenslag! 
 
 Listig  

Oost zal op jouw ♦B zeer waarschijnlijk ♦V leggen; in de 
hoop dat zijn partner ♦10 heeft en die later zal maken. Om 
die reden zou je na ♦H ook ♦10 kunnen voorspelen. West 
zou dan kunnen denken dat zijn partner ♦B heeft, en om die 
reden duiken! Jij laat dummy in ieder geval duiken, waarna 
in de volgende ruitenslag wests ♦V onder dummy’s ♦A valt.  
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Voor de meer gevorderde spelers 
 
Spel 1 
 ♠ V 3 2 
 ♥ 4 3 2 

♦ 3 2 
♣ A 9 8 3 2 

  
 ♠ A 4 

♥ A H 5 
♦ A H 5 4 

 ♣ H B 10 5 
 
West  Noord Oost  Zuid 
      2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
West start met ♠7. Hoe probeer je jouw contract te maken? 
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Spel 1  Speelplan ♠ V 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ 3 2 
♣ A 9 8 3 2 

♠ 7 6 5   ♠ H B 10 9 8 
♥ V 10 8 6   ♥ B 9 7 
♦ V 10 8   ♦ B 9 7 6 
♣ V 7 6   ♣ 4 

 ♠ A 4 
♥ A H 5 
♦ A H 5 4 
♣ H B 10 5 

 
West  Noord Oost  Zuid 
      2SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
West start met ♠7. Hoe probeer je jouw contract te maken? 

 
De zeven vaste slagen zijn snel geteld: ♠A, ♥AH, ♦AH en ♣AH. 
 
Ook hoeven we niet lang te zoeken naar de kleur die de extra slagen moet 
leveren. Dat is de klaverenkleur! 
En bekend is de vuistregel dat met V-vierde bij de tegenstanders het slaan 
van AH iets kansrijker is dan een snit op de vrouw. Mogelijk is dat er de 
oorzaak van dat veel leiders (onnodig) down gingen… 
 
Speelplan 

Neem de uitkomst met ♠A! 
Dan ♣H en ♣B voor; we snijden op ♣V! Inderdaad tegen de regel in . 
Oost mag aan slag komen; dummy’s ♠V zit dan veilig op de achterhand. 
Resultaat: 3SA+1. 
 
Stel dat je dummy in de eerste slag ♠V laat leggen. Dan neemt oost 
met ♠H. Schoppen na voor ♠A van het podium is en áls ♣V dan 
tegenwerkt krijgen we schoppens naar ons hoofd. 
  

Spel 2, Oost gever, niemand kwetsbaar 
 
  West  Noord Oost  Zuid 
      1♠  2♣ 
  2♦  pas  2♠  ?? 
  
  Welk biedkaartje leg jij in jouw tweede biedbeurt? 
 
    Zuidhand 

♠ 7 6 5 
♥ A B 10 2 
♦ - 
♣ A V 10 9 8 7 
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Spel 2, Oost gever, niemand kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 
     1♠  2♣ 
 2♦  pas  2♠  3♥! 
  
 Welk biedkaartje leg jij in jouw tweede biedbeurt? 
 

♠ 4  
♥ H V 9 8 7 
♦ 8 7 6 5 4 
♣ 6 5 

♠ H 10 2    ♠ A V B 9 8 3 
♥ 6     ♥ 5 4 3 
♦ A H V B 10 9 3   ♦ 2  
♣ 3 2     ♣ H B 4 

♠ 7 6 5 
♥ A B 10 2 
♦ - 
♣ A V 10 9 8 7 

 
West  Noord Oost  Zuid 
    1♠  2♣ 
2♦  pas  2♠  3♥! 
   
Ik kan mij voorstellen dat het 3♥-rebid vrij riskant overkomt. En het kan 
inderdaad helemaal verkeerd aflopen. Maar geldt dat niet voor elke actie? 
 

Als je geen risico wilt lopen zou je met de volgende hand 1♠ 
moeten openen. 
 
 ♠ A H V B 10 9 8 
 ♥ A H V 
 ♦ A H V 
 ♣ -  
 
De ongelukkige die deze hand kreeg opende echter met 7♠. 
Dat ging kansloos geredoubleerd -6! Pas nadat OW zes maal 
elkaars rode kleur hadden getroefd, kwam zuid eindelijk aan 
slag… Toegegeven, ik had het spel gestoken, maar dat valt 
onder bijzaken . 

 
Merk op dat in spel 2 NZ zelfs 4♠ kunnen uitnemen met 5♥, en dat - ondanks 
hun zestien punten - dat maken met een overslag. De les van dit spel is in de 
eerste plaats dat je niet alleen punten kunt verliezen met te actief bieden, 
maar zeer zeker ook als je je te passief opstelt! 
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 Lezers Mailen 

 
Claim zonder speelplan 

Leider zuid speelt 3SA. 
 
Na de eerste acht slagen is dummy noord aan slag gekomen met 
♦B. 
 
Zuid heeft al vier slagen gewonnen en legt nu zijn kaarten op tafel 
en claimt de overige slagen zonder te vertellen hoe hij verder 
speelt. 
    ♠ - 
    ♥ A 3 
    ♦ B 
    ♣ 10 8 
  ♠ 8 5    ♠ - 
  ♥ 8    ♥ 5 
  ♦ 9 2    ♦ 4 
  ♣ -    ♣ B 9 2 
    ♠ - 
    ♥ H V 7 2 
    ♦ 3 
    ♣  
 
Nu is mijn vraag : Mag Oost eisen om klaveren te spelen voor twee 
down nu zuid meteen al zijn kaarten laat zien? 

  
Rob: 

Een heerlijke vraag, omdat over dit soort situaties een hardnekkig 
misverstand onuitroeibaar lijkt. Want na een claim die wordt betwist, 
mag nooit worden doorgespeeld!  
De enige die zonder (duidelijk) speelplan mag bepalen hoe wordt verder 
gespeeld is: de arbiter! 
Omdat de leider met zijn claim bewijst dat het verder spelen geen 
speciale acties vereist, zoals snijden, vrijtroeven en/of ingooien, zal de 
arbiter kiezen voor een gedachteloze voortzetting. Dat betekent dus 
geen brille, maar ook niet een onlogische of stupide speelwijze. 
 
Met de gegeven kaarten mag voor vriend en vijand duidelijk zijn dat de 
leider zijn hartens zal afdraaien op normale wijze. Dus eerst ♥A en 
daarna ♥3 naar ♥H. Varianten als eerst ♥3 naar ♥H, wat zelfs tot -3 
leidt, zal de arbiter niet kiezen. 

 De arbiter zal dus kiezen voor 3SA C. 
  

Toch raad ik claimers aan een toelichting te geven. Elke vorm van 
twijfel zal namelijk in je nadeel worden uitgelegd. 
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Kijk even mee. Ik heb de kaarten iets aangepast.  
 
    ♠ - 
    ♥ A 7 2 
    ♦ B 
    ♣ 10 
  ♠ 8 5    ♠ - 
  ♥ 8    ♥ 5 
  ♦ 9 2    ♦ 4 
  ♣ -    ♣ B 9 2 
    ♠ - 
    ♥ H 6 5 4 
    ♦ 3 
    ♣  

 
Stel dat de leider, nadat dummy de slag won met ♦B, alle slagen claimt 
zonder speelplan, en OW bestrijden dat, dan zal de arbiter 
hoogstwaarschijnlijk deze claim niet toekennen. Het ligt immers voor 
de hand dat de leider de blokkade van de hartenkleur over het hoofd 
zag, en - na ♥A - zou hebben overgestoken met ♥2… In dát geval is de 
derde hartenslag weer voor dummy, waarna ♣10 wordt afgegeven. 
3SA-1 dus. 

 
Onmogelijk mogelijk? 

West  Noord  Oost  Zuid 
  1♦   doublet pas 
redoublet 
 
Vraag van Noord was wat moet ik hiermee en mag deze bieding? Kan ik 
nu gewoon pas leggen? 
Oost deed daarna nog een bieding.... 
 
Ik vond dit een goede oplossing, maar mag dit... 
 
Ik heb dit trouwens ook onlangs op Step gezien, deze bieding. 

 
 Rob: 

Dit redoublet van west is een onmogelijke actie! West kan alleen 
redoubleren als dat volgt op een doublet van een tegenstander. In deze 
situatie, na oosts doublet, kan dus alleen zuid of noord een redoublet 
plaatsen. En gelukkig maar…  Wij noemen dit een ontoelaatbaar 
doublet! Het redoublet moet worden geannuleerd, west moet een ander 
bod doen of passen en oost moet dit spel in ieder geval verder passen! 

 
Op Step Bridge moet de situatie beslist anders zijn geweest. Want het 
Step Bridgeprogramma accepteert geen ontoelaatbare biedingen. 
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Met 15-17 punten en 5-kaart hoog: 1♥/♠ openen of 1SA? 
Mijn echtgenote en ik openen met een goede vijfkaart hoog en een 
SA- verdeling met 15-17 punten 1 in die hoge 5-kaart.  
Nu lees ik regelmatig dat je gewoon met 1SA moet openen. Wat is 
juist en waarom ?  

 
Rob: 

De enige juiste keus is om dát te doen wat jullie het beste gevoel geeft! 
Voelen jullie je gelukkig met 1♥/♠ openen, gewoon lekker blijven doen! 
 
Het voordeel van 1SA openen met een mogelijke 5-kaart hoog, is vooral het 
probleem dat kan ontstaan na de 1♥-opening. 
 
Westhand   Oosthand 1 Oosthand 2 
♠ 3 2    ♠ H V 8 7  ♠ H V 8 7 
♥ H V B 5 4  ♥ 10 6  ♥ 3 2 
♦ A H 2   ♦ 8 7 6  ♦ 8 7 6 
♣ H 8 2    ♣ A 7 6 5  ♣ B 6 5 4 
 
West  Oost     
1♥  1♠      
?? 
 
Wat moet west nu bieden? 2SA belooft 18-19 punten. En wat doet oost1 als 
west voor het rebid kiest van 1SA? 3SA is met oost 1 een kansrijk contract. 
 
West  Oost1 
1SA  2♣* 
3♥  3SA 
 
Op Stayman bied je met maximum kracht en een hoge 5-kaart de hoge kleur 
met een sprong. 
 
West  Oost 2 
1SA  pas 
 
Wel raad ik aan om tegenover een SA-opening met een mogelijke hoge 5-
kaart (ook) Puppet Stayman te gebruiken. In vorige Bridge Trainingen gingen 
we daar al uitvoerig op in.



Bridge Service, Bridge Training 575, 31 juli 2014, rob.stravers@upcmail.nl    11 
 

Jacoby of Stayman? 
Mag ik je vragen om mij uit te leggen wat er fout was aan mijn bieding in 
het spel 1. Of had de bieding helemaal anders gemoeten vanuit West. 
 

West   Oost 
♠ 10 9 6 3  ♠ A V 5 4 
♥ A 8 7 4 3  ♥ H V 2 
♦ V 6 2  ♦ A 9 8 
♣ V   ♣ 8 6 4 

 
Onze bieding ging: (ik)  

West   Oost 
   1SA 
2♦*   2♥* 
2♠   3♠ 
Pas 

 
 2♦ is Jacoby. 
 
Mijn partner speelde 3♠+2. 
Ik speel nog niet zo lang met hem en er is toch wel een behoorlijk 
verschil in spelniveau (in zijn voordeel). Maar soms denk ik in mijn 
eenvoud: partner, zo is het niet. 
Na het spel verweet partner mij dat ik 4♠ had moeten bieden, waarop ik 
zei: ‘De Sansopenaar heeft niets meer te vertellen, je weet dat ik een 
Sans Atout verdeling heb met 15-17 punten en jij bent dan toch degene 
die het eindcontract moet bieden. Dat was tegen het zere been en niet 
juist. Ik heb het altijd zo geleerd op de bridgeles en gebruik het ook 
altijd. 
Wat is er mis aan mijn redenering en hoe had de bieding dan moeten 
gaan. Wellicht Stayman door West? 

 
Rob: 

Eén fout maakt je partner in ieder geval: een verwijt past niet in een 
partnerschap met wederzijds respect. 
 
Met een 5-4 in de hoge kleuren, gaat mijn voorkeur uit naar Stayman. 
Vooral na de ontkenning van een hoge 4-kaart (2♦) kun je heel 
gemakkelijk 2♥ bieden, waarmee je je verdeling (5-4) en kracht (8-9), 
uitstekend aangeeft. 
 
Met deze handen zou het bieden dan als volgt gaan: 

West  Oost 
  1SA 
2♣*  2♠ 
4♠! 

Door de schoppenfit mag west zijn kracht zeker opwaarderen naar 10 
punten, dus uitbieden die manche! 
En daarmee beantwoord ik tegelijk jouw vraag! 
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Na:   1SA 
  2♦* 2♥* 
  2♠ 3♠ 
Is de schoppenfit eveneens gevonden en kan west de manche 
uitbieden. Dat oost dat niet deed, heeft te maken met zijn minimale 
SA-hand.  
Wel mag oost zijn hand wat opwaarderen door de wetenschap dat west 
een 5-kaart harten meeneemt tegenover zijn ♥HV2. 
Je zou daarom ook kunnen zeggen dat oost en west elkaar niets te 
verwijten hebben…  
Ik ben wel benieuwd waarom west paste op oosts 3♠. 

 
AdvG: 

Allereerst: Ik vind de westhand eigenlijk net te zwak om na een Jacoby 
nog een nieuwe kleur te bieden. Een nieuwe kleur beschouwt men dan 
vrij algemeen als mancheforcing, hiermee beloof je dus 10+ punten. 
Ook ik prefereer Stayman met deze westhand. Je vindt dan meteen de 
schoppenfit, maar weet dan niet dat er een dubbele fit bestaat. Dan 
inviteer ik met 3♠, en oost slaat deze invitatie af. Hiermee bereik je een 
3♠-contract. 
Merk op dat de singleton klaverenvrouw vrij waardeloos is: twee 
waardeloze punten. 
Het feit dat het 3♠-contract met twee overslagen gemaakt wordt, wijst 
op een uitzonderlijk gunstig zitsel. Bij een ander zitsel maak je precies 9 
slagen. Reden tot verwijten zie ik dan ook niet. 
Ditmaal ben ik het niet eens met Rob. Een contract van 3♠ lijkt me 
juist. Toegegeven, het is hier een trieste mistige regenachtige 
zondagmiddag. Als de zon had geschenen, had ik er wellicht een 
schoppenmanche uitgeperst… 

 
Rob: 

Inderdaad ligt de westhand tegen de grens. Over ♣V-sec merk ik op dat 
ik deze meestal niet meetel. Behalve als mijn partner echte klaveren 
biedt of een sterke spel belooft, zoals met een SA-opening. Tegenover 
HVx, Hxx of ABx, is Vrouw-sec al goed voor een slag. 
 
In dit spel is daar geen sprake van, maar wel de waarde van de ‘1-
kaart’. 

 
Bep Vriend en Anton Maas: 

Allereerst: het is een goede 4♠ omdat het spel vrij goed ´fit´. Vanuit 
west gezien, verwissel de ruiten en klaveren van partner en 3♠ gaat bij 
een slecht zitsel al down.   
 
1) 1SA-2♣ 
    2♦ - 2♥/♠ Dat dit 8-9 punten met een 5/4 belooft is geen 
   algemene opvatting.  
   2♥ wordt als to play gespeeld met bijvoorbeeld een  
   5-kaart harten en een 4-kaart schoppen. Kan dus zijn  
   xxxx-xxxxx-x-xxx. 
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Datzelfde zou je in principe van 2♠ kunnen zeggen 
maar over het biedverloop 1SA-2♣-2♦-2♠ hebben 
spelers in de top vaak een andere afspraak, Bep en ik 
spelen het als relay, sommige anderen spelen het als 
inviterend (beetje unbalanced) maar zegt niets over 
de hartens, bijv HBxxx-xxx-HBxx- x. Als partner niet 
door wil speel je liever 2♠ dan 2SA.  
In dat geval is 1SA-2♣-2♦-2♥ zwak met een 5/4 hoog 
maar moet de SA-openaar met een 3-kaart schoppen 
en een dubbelton 2♥ corrigeren naar 2♠. 
 

2) 2♠ is forcing maar of het rondeforcing dan wel mancheforcing is, is 
    een kwestie van afspraak.  
       Als het rondeforcing is is 3♠ bieden met oost niet  
   vanzelfsprekend. Je hebt met 15 punten inderdaad  
   een minimum maar alles in harten en schoppen plus 
   een aas die zeker waardevol is. Wij vinden 4♠ bieden 
   met oost daarom niet zo gek. 
       West heeft 8 punten waaronder een secce vrouw,  
   passen op een niet forcing 3♠ begrijpen we wel. 
 

Wij zouden (als oost of als west) partner niet te zwaar 
vallen over het missen van deze manche.  

    AdvG:   
  Boven het ingezonden probleem staat heel expliciet een vraag. 

Jacoby of Stayman als je partner met 1SA opent en je een hoge 
vijfkaart én vierkaart hebt? De meeste docenten adviseren dan het 
volgende eenvoudige schema: 
1. Met zwakke hand (0-7 punten) doe je Stayman om op een2R-

antwoord de kleur van je hoge 5-kaart zonder sprong te bieden. 
Meestal blijft het daarbij. 

2. Met limiet hand (8-9 punten) doe je Stayman om op een 2R-
antwoord de kleur van je hoge 5-kaart mét sprong te bieden. De 
1SA-openaar heeft dan voldoende informatie om eventueel verder te 
gaan. 

3. Met sterke hand (10+ punten) doe je Jacoby om daarna je hoge 4-
kaart te noemen. Een nieuwe kleur na eerdere Jacoby beschouwt 
men vrij algemeen als mancheforcing. De 1SA-openaar kiest op basis 
van deze informatie het juiste contract en heeft (in tegenstelling tot 
wat inzender suggereert) soms toch nog wel iets te vertellen. 

 


