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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.
We stappen over naar het zware werk: openen met sterke handen. Handen waar
elke bridger van droomt, maar die bij de nog onervaren spelers gemakkelijk het
gevoel kunnen geven van een nachtmerrie.
Dat laatste is niet meer het geval na het verwerken van deze Trainingskost.
Het overzicht van de behandelde onderwerpen van eind november 2013 t/m eind
april staat op de laatste pagina.
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Voor de minder ervaren spelers
Openen met een sterke hand

Als je weet binnen welke grenzen de kracht zit van een 1-opening in een
kleur, weet je ook met welke handen je sterk opent. Inderdaad, met alle
handen die je te sterk vindt voor een 1-opening!
De meest eenvoudige (punten)grens is 20 punten. We spreken af dat als je
20 punten hebt, je hand te sterk is om op 1-hoogte te openen.

Onze sterkste opening: 2♣!
Met 20 punten en meer openen we 2♣. Daarmee roepen we 2♣ uit tot onze
sterkste opening! En de 2♣-opening zegt helemaal niets over het aantal
klaveren en alles over onze kracht van 20+.
Drie belangrijke punten van aandacht
• Als we 2♣ openen, ons sterkste bod, beloven we een prachtige hand.
We onderscheiden twee krachtsoorten:
1. Partner moet iets meenemen om de manche te kunnen maken.
2. Ook als partner niets heeft, willen we niet passen onder de manche.
Met de manche in handen (2) zullen we in onze tweede beurt - met een
sprong - partner moeten melden dat hij niet mag passen zolang er geen
manchecontract op tafel ligt!
• De kracht van minstens 20 punten is slechts een hulpmiddel. Het is
beter, maar ook lastiger, om 2♣ te openen als je de manche in handen
hebt óf als je 1 à 1½ slag te kort komt voor de manche. Dan blijkt dat
verdeling, vooral een sterke lange kleur, veel meer slagen kan
opleveren dan een aas of een heer.
Hand 1
Hand 2
♠AHV76543
♠AH
♥♥HB432
♦AV2
♦AHV
♣32
♣V54
Hand 1 telt slechts 15 punten. Als de ontbrekende (vijf)
schoppenkaarten niet al te gek verdeeld zitten, tel je al acht
schoppenslagen, plus ♦A is negen. ♦V is alleen een slag als ♦H ervoor
zit. Dat is een kans van 50%, dus mag je ♦V als een ‘halve’ slag tellen.
Partner hoeft dus maar een halve slag mee te nemen voor een zeer
kansrijk 4♠-contract. En alleen ♦B is al genoeg, omdat je dan vrijwel
zeker partners ♦B of jouw ♦V zult maken. Met hand 1 wil je niet passen
onder de manche!
Hand 2 telt 22 punten, een maximum hand voor een 2SA-opening.
Maar… we tellen veel minder slagen dan in de hand met slechts 15
punten.
• Met een SA-verdeling hebben we een speciaal biedschema. Zie
hieronder.
Bridge Service, Bridge Training 556, 6 maart 2014, rob.stravers@upcmail.nl

2

Met SA-verdeling
Zonder renonce of singleton, en met maximaal één dubbelton, spreken we
van een SA-verdeling. En met 20-22 punten en een SA-verdeling openen we
2SA. Heb je een SA-verdeling en 23-24 punten? Dan begin je met de sterkste
opening: 2♣. Als je dan na partners bod 2SA biedt, is je kracht helemaal
duidelijk. En met 25-26 punten? dan begin je eveneens met 2♣ en bied je in
je tweede beurt 3SA!
Antwoorden op (rebid van) 2SA
Na de directe 2SA-opening - én na de 2♣-opening met het rebid van
2SA - kun je net als na de 1SA-opening, Stayman en Jacoby toepassen.
Je hebt dan alleen minder kracht nodig voor iets moois, omdat openaar
veel meer kracht heeft dan met 1SA als opening.
Zónder SA-verdeling
Zonder SA-verdeling open je met 20 punten of meer 2♣. Partner moet
alerteren, omdat dit bod niets zegt over de klaverenkleur. De uitleg is dan:
‘Twintig plus, verdeling onbekend.’ In je tweede bod vertel je pas iets over je
verdeling: SA of je sterke kleur.
Antwoorden op 2♣
Met 0-7 punten: 2♦! Ook dit bod moet worden gealerteerd omdat 2♦
niets zegt over de ruitens. Als uitleg kun je geven: ‘0-7 punten; zegt
niets over de verdeling.’
Elk ander bod dan 2♦ belooft minstens 8 punten en toont wél interesse
in de geboden kleur.
Voor de sterke handen gebruiken we alleen de 2♣- en 2SA-opening.
Daardoor kunnen we de 2♦, 2♥- en 2♠-opening gebruiken voor zwakke handen (610 punten (!) met een lange kleur. Daarmee proberen we de tegenpartij zoveel
mogelijk dwars te zitten. Hier komen we volgende week op terug.
Let op!
In oudere (Acol)bridgeboeken zul je meestal lezen dat een 2♣-opening de kracht
van een manche belooft. Dat gold in de tijd toen de andere 2-openingen nog voor
sterke handen werden gebruikt. De laatste jaren is er een tendens die andere 2openingen voor zwakke handen te gebruiken. Daardoor belooft de 2♣-opening niet
langer meer de manche, maar alleen de kracht van 20+ punten. Ook bij bridge
hebben we iets van een evolutieleer.
Tot zover de theorie van de sterke 2-opening. We gaan oefenen!
Tip!

Je kunt deze handen ook met jouw partner uitbieden. Daarbij vouw je de
handen die je partner biedt naar achteren, zodat je alleen jouw handen ziet.
En natuurlijk doe je dezelfde spellen nog een keer, waarbij jij biedt met de
handen die jouw partner in de eerste ronde had.
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Biedtraining Sterke openingshanden
West is telkens gever
Spel Westhanden
1
♠A2
♥ H V B 10 3
♦HVB2
♣A7
2
♠A7
♥HVB3
♦AV54
♣HV2
3
♠ H V B 10 6 5 4
♥AVB
♦AH5
♣4
♠ A V 10 5
♥AHV76
♦♣AH72
5
♠HB62
♥AHV
♦AHB
♣ H 10 7
6
♠♥AHV98762
♦AHB
♣42
7
♠AH54
♥AV2
♦AB83
♣AH
8
♠A6
♥ A H 10 9 8
♦AV
♣H965

Oosthanden
♠V987
♥9872
♦76
♣H82
♠B843
♥9876
♦H2
♣765
♠32
♥7652
♦6432
♣975
♠3
♥952
♦87654
♣B543
♠V3
♥543
♦ 10 8 6 2
♣B982
♠8765
♥3
♦7654
♣9876
♠9876
♥ 10 6
♦V654
♣876
♠7532
♥B42
♦543
♣832
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West is telkens gever, * staat voor alerteerplicht
Spel Westhanden
1
♠A2
♥ H V B 10 3
♦HVB2
♣A7

Oosthanden Spel
♠V987
1
♥9872
♦76
♣H82

2

♠A7
♥HVB3
♦AV54
♣HV2

♠B843
♥9876
♦H2
♣765

2

♠ H V B 10 6 5 4
♥AVB
♦AH5
♣-

♠32
♥7652
♦6432
♣975

3

2♣*
2♦*
2♥
4♥
pas
West biedt volgens het ‘sterke-openings-protocol’ en oost heeft geen enkel
probleem om de manche uit te bieden in wests hartenkleur. Hamerstuk .
Oost moet het 2♣-bod alerteren, met desgevraagd de uitleg: ‘Sterk, minstens
manche-inviterend, zegt niets over de verdeling.’
En west alerteert het 2♦-bod, met als uitleg (mits daarnaar wordt gevraagd):
‘Maximaal 7 punten; zegt niets over de ruitens.’

3♣*
2SA
3♥
4♥
pas
West belooft met 2SA een SA-verdeling met 20-22 punten. Tegenover een 20
puntenhand is oosts hand vrij zwak. De twee hoge 4-kaarten maken het
aantrekkelijk genoeg om aan west te vragen naar een eventuele hoge 4-kaart. Dat
blijkt het geval; en dat maakt oosts hand zeker mooi genoeg om de hartenmanche
uit te bieden. Vooral de korte ruitenkleur maakt dat aantrekkelijk; je mag immers
verwachten dat je eventuele ruitenverliezers van west kunt troeven.
3

2♣*
2♦*
4♠
pas
West telt zes schoppenslagen, twee ruitenslagen en twee hartenslagen, en heeft
dus de manche (4♠) in handen. Ook als partner oost geen slag meeneemt.
Omdat voor west de troefkleur én de manche vaststaat, kan west na oosts zwakke
ruitenbod meteen de manche uitbieden.
Waarom dan zo moeilijk doen met eerst 2♣?
Omdat het een heel ander verhaal wordt als oost een ander bod doet dan 2♦! Stel
dat oost 2♥ biedt, of 2SA. Dan belooft oost daarmee minstens 8 honneurpunten en
begint er een slemcontract aan de horizon te gloren.
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Spel Westhanden
4
♠ A V 10 5
♥AHV76
♦♣AH72

Oosthanden Spel
♠3
4
♥952
♦87654
♣B543

5

♠HB62
♥AHV
♦AHB
♣ H 10 7

♠V3
♥543
♦ 10 8 6 2
♣B982

5

♠♥AHV98762
♦AHB
♣42

♠8765
♥3
♦7654
♣9876

6

2♣*
2♦*
2♥
4♥
pas
West heeft een mooie 2♣-opening. Oost geeft met 2♦ zijn zwakte aan: 0-7 punten.
Door het 2♥-bod van west stijgt de waarde van deze oosthand enorm. Oost mag er
van uitgaan dat hij zeer waarschijnlijk twee schoppenaftroevers meeneemt. Dat
zouden twee slagen zijn. En omdat we mogen aannemen dat west met zijn 2♣opening en 2♥-rebid 1 à 1½ slag te kort komt voor een 4♥-manche, mag oost
dankzij die singleton schoppen 4♥ uitbieden. Vind je dat wat te veel van het goede,
dan kun je 3♥ bieden; zeker is dat west dan de manche zal uitbieden.
Stel dat west na oosts 2♦ zijn 2♠-kaartje op tafel had gelegd. Dan had je met een
goed gevoel mogen passen.

2♣*
2♦*
2SA
3SA
pas
De westhand is te sterk voor de 2SA-opening. Dat zou immers 20-22 punten
beloven. De combinatie 2♣ (2♦) 2SA, belooft 23-24 punten. En daar mag oost met
zijn drie punten mee 3SA van maken. Down kan oost niet gaan, want west moet
het spelen… 
6

2♣*
4♥

2♦*
pas

Dit is prachtig voorbeeld van de kracht van lengte. Merk op dat als de vier laagste
hartenkaarten van west schoppenkaarten zouden zijn, west slechts vijf zekere
slagen in handen zou hebben. Door de 8-kaart harten zijn de vier laagste hartens
goed voor vier slagen, zonder dat daar ook maar één punt in zit.
Om die reden moet west met 2♣ openen. En omdat hij vrijwel zeker de
(harten)manche in handen heeft, mag hij na oosts passieve ruitenbod de manche
meteen uitbieden.

Bridge Service, Bridge Training 556, 6 maart 2014, rob.stravers@upcmail.nl

6

Spel Westhanden
7
♠AH54
♥AV2
♦AB83
♣AH

Oosthanden Spel
♠9876
7
♥ 10 6
♦V654
♣876

8

♠7532
♥B42
♦543
♣832

2♣*
2♦*
3SA
pas
Mooie SA-verdeling en voldoende kracht om na oosts 2♦-bod te springen in SA.
♠A
♥A
♦A
♣H

6
H 10 9 8
V
965

8

2♣*
2♦*
2♥
Pas
Aan wests 2♥-bod heeft oost niets toe te voegen; hij neemt geen slag mee, en
passen is dan toegestaan als partner na 2♦ niets extra’s doet. Merk op dat de leider
blij mag zijn als hij zijn acht slagen maakt!

Voor de meer ervaren spelers
Spel 1
♠ 10 8
♥A32
♦ 10 8 6
♣AHB32
♠AB3
♥ H 10 4
♦AV73
♣ 10 9 4
Tegen jouw 3SA start west met ♥V.
Hoe probeer je jouw contract te maken?
Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers.
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Spel 1 Overpeinzing

♠H76
♥VB987
♦H94
♣87

♠ 10 8
♥A32
♦ 10 8 6
♣AHB32

♠AB3
♥ H 10 4
♦AV73
♣ 10 9 4

♠V9542
♥65
♦B52
♣V65

Tegen jouw 3SA start west met ♥V.
Hoe probeer je jouw contract te maken?
Je telt eerst je vaste slagen. Dat zijn er zes: ♠A, ♥A en ♥H, ♦A en ♣A en ♣H.
Het ‘misselijke’ van dit spel is dat er zoveel kansen zijn op extra slagen. Het
is dan uiterst vervelend als jouw keus mislukt terwijl een andere kans goed
was geweest voor goud!
De mooiste kleur is natuurlijk de klaveren. Met ♣V bij west tellen we dan zeer
waarschijnlijk al meteen de noodzakelijke drie extra (klaveren)slagen. Met ♣V
bij oost komen we maar tot twee extra klaverenslagen en moeten we ook nog
in een andere kleur een slag ontwikkelen.
Het is goed om dan ook even te kijken naar de mogelijke snode plannen van
oost als die met ♣V aan slag zou komen. Die speelt dan vrijwel zeker de
uitkomstkleur van west aan, de hartens. En west beloofde met zijn ♥V het
aansluitende lagere hartenplaatje: ♥B. Dat zou betekenen dat west onze ♥10
arresteert met ♥B en harten terugspeelt, waarmee onze laatste
hartendekking van het toneel is.
En we moeten dan nog - door het mis zitten van ♣V op zoek naar de derde
extra slag. Als west daarbij aan slag komt, kunnen we het schudden. Die
draait dan graag zijn resterende hartens af.
Ik geef bewust alle kaarten zoals die zouden kúnnen zitten. En de vraag is
hoe we de kans op negen slagen het grootst kunnen maken…
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Spel 1 Speelplan

♠H76
♥VB987
♦H94
♣87

♠ 10 8
♥A32
♦ 10 8 6
♣AHB32

♠AB3
♥ H 10 4
♦AV73
♣ 10 9 4

♠V9542
♥65
♦B52
♣V65

Tegen jouw 3SA start west met ♥V.
Hoe probeer je jouw contract te maken?
Neem de uitkomst met dummy’s ♥A en speel dan ♦6 naar ♦V!
Als ♦V deze slag wint, heb je nog maar twee extra klaverenslagen nodig.
Dan kun je veilig ♣10 voorspelen en oost de lol gunnen van het maken van
♣V. De hartenterugkomst kun je evengoed snijden; na ♥H maak je je
dummy’s klaveren en je andere vaste slagen.
Als ♦V verliest aan ♦H van west, zoals met deze verdeling, dan heeft west
het heel moeilijk! Harten terug (naar onze ♥H 10) is kassa voor ons.
Schoppen terug is eveneens aangenaam, omdat we dan een extra
schoppenslag tegemoet kunnen zien. De enige terugkomst waar west geen
slag mee weggeeft, is klaveren. Maar dummy’s klaverenhandel op tafel maakt
dat niet echt aantrekkelijk…
Spel 2
Zuid gever, allen kwetsbaar
West
Noord
Oost
Zuid
1♣
1♠
2♥
pas
??

Zuidhand
♠H76
♥V73
♦V98
♣ A H 10 9

Welk biedkaartje leg je met deze zuidhand in je tweede biedbeurt?
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Spel 2
Zuid gever, allen kwetsbaar
West
Noord
Oost
Zuid
1♣
1♠
2♥
pas
3♥!

Zuidhand
♠H76
♥V73
♦V98
♣ A H 10 9

Welk biedkaartje leg je met deze zuidhand in je tweede biedbeurt?
Een kwestie van afspraak. Als je het negatief doublet speelt, geeft partner
noord met een doublet een 4-kaart harten aan. Dat betekent automatisch dat
zijn 2♥ minstens een 5-kaart harten belooft. En wat is er tegen om de
hartenfit aan partner te melden? Met een ietsje meer kan hij kiezen voor een
verantwoord 4♥-contract.

Lezers Mailen

Twist?
Gisteravond kwam ik in een twistgesprek met mijn partner die heel goed
kan uitspelen, maar het bieden eigenzinnig invult.
(Ik)
West
1♦
(5 kaart ruiten
en 13 punten)

Noord
pas

(Partner)
Oost
2SA

Ik paste op 2SA; hij was hogelijk geïrriteerd. Hij vindt, dat ik op zijn bod
nooit mag passen omdat hij aangaf naar de manche te willen. Ik dacht
dat in dit geval 2SA een limietbieding is van 10 à 11 punten. Overigens
had mijn partner 15 punten met een 4-3-3-3 verdeling. Het lijkt me zo’n
eenvoudige vraag, maar irritatie kan dan wel ontstaan.
Mijn vragen:
1. Wie heeft gelijk in gewoon basis acol?
2. Als 2SA niet het juiste bod is, wat is dan een beter bod?
3. Zijn er conventies waarbij het antwoord van 2SA ook andere
betekenissen kan hebben?
Rob:

Best bijzonder, liefst drie vragen over dit redelijk eenvoudige vraagstuk
terwijl toch de belangrijkste vraag ontbreekt!
‘Hogelijk geïrriteerd’ reageren is namelijk een ernstige overtreding tegen
artikel 74B2. Zelfs als de geïrriteerde speler het grootste gelijk van de wereld
zou hebben. Ik zie geen leeftijden, als het gaat om een partner die twaalf jaar
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is of jonger, wil ik het ernstige terugnemen. Maar als het om een 13-plusser
gaat, zou ik met klem vragen naar een redelijke mate van zelfbeheersing.
Dan - na enige stilte, herpakking en een excuus - kijken we naar het
technische deel.
Als het gaat om Basis Acol, belooft de sprong van 2SA 10-11 punten met een
ontkenning van een kwartet in de hoge kleuren. Dus een invitatie voor 3SA,
die de openaar zonder extra kracht beleefd doch beslist zal afslaan.
Alle reden om gearmd na te gaan waar de oorzaak ligt van het misverstand.
Als partner oost een erkend geschrift kan overleggen waaruit blijkt dat deze
2SA-sprong inderdaad 15 punten belooft is het probleem opgelost. En als dat
niet blijkt te bestaan, is er ook geen probleem meer. 
Schuin biedkaartje als geheugensteuntje?
Volgend seizoen starten we gelukkig weer met een aantal beginners. Nu
is mijn vraag. Veel beginners hebben de neiging om als de biedperiode is
afgesloten een kaartje van het geboden contract schuin te plaatsen in de
biedingbox. Ze onthouden op die manier het geboden contract.
Hoewel je aan de beurt ben een kaart te spelen altijd kan vragen wat het
contract is vinden ze dat makkelijker.
Steevast krijgen ze dan te horen van langer spelende paren dat dat niet
mag. Is dat wel zo ik heb in de spelregels geen artikel gevonden de dit
verbiedt.
Heb ik niet goed gekeken?
Ron:

Lees even mee in de spelregels, artikel 40 C3a:
Tenzij het toegestaan wordt door het Bondsbestuur, is een speler niet
gerechtigd tijdens de bied- en speelperiode geheugensteuntjes te gebruiken
of hulpmiddelen voor berekeningen of bied- en speeltechniek, in welke vorm
dan ook.
Het Bondsbestuur heeft niet besloten dit toe te staan, dus een
geheugensteuntje in de vorm van een scheef gezet biedkaartje (in welke
vorm dan ook) is niet toegestaan.
Even een praktijkgeval:
Ik ben dummy en ga even naar toilet. Ik loop langs tafel 3 en zie dat daar het
4♥-kaartje uitsteekt. En spel 10 ligt op tafel.
En ik moet dat spel nog spelen.
Dat kan alleen maar ellende met zich meebrengen.

Rob:

Het spreekt vanzelf dat spelers die door een medische oorzaak zo’n
geheugensteuntje nodig hebben, een hulpmiddel mogen gebruiken. Die
zouden het betreffende biedkaartje dan - omgekeerd - voor zich op tafel
kunnen leggen.
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Welke opening?
Zuid gever / Niemand kwetsbaar
Hoe moet de standaardbieding zijn? NZ passen.
West
♠AVB64
♥ 10
♦AHVB85
♣9

Oost
♠972
♥AVB86
♦2
♣A543

Wat is jouw advies voor de opening van west: 1♠ of 1♦?
Rob:
1♦!
En het hele biedverloop:
1♦
2♠
3♠

1♥
3♣

Met dit 3♠-rebid legt west zijn kracht en verdeling uiterst nauwkeurig op
tafel. Hij biedt tweemaal zijn schoppenkleur, dat moet dus minstens een 5kaart zijn. Toch opende hij met 1♦. Met twee 5-kaarten was hij met 1♠
begonnen, dus moet de ruitenkleur minstens uit een 6-kaart bestaan.
De extra kracht meldde west al met zijn sprong naar 2♠.
Merk op dat het niet uitmaakt of OW wel of geen vierde kleur spelen; in beide
gevallen biedt west 3♠.
Oost kan nu veilig met 4SA vragen naar het aantal azen en parkeren in 6♠.
Door het minimale aantal van elf kaarten in schoppen en ruiten dreigen er
geen klaverenverliezers. Op ♥A en ♣A kunnen de twee overige kaarten de
deur uit als dat niet toevallig heren zijn.

Vragen van docenten
Elke bridger die het moois van bridge aan anderen overdraagt is docent!
Van beginnerscursus naar bridgeclub
Deze week gaven we alweer de zestiende les (van de twintig) van onze
beginnerscursus. We hadden tien tafels, inclusief drie begeleiders, en we
speelden per ronde drie spellen.
Om de cursisten bij elkaar te houden, krijgen de cursisten volgende week een
vragenlijst, waarin zij hun voorkeur kunnen uitspreken hoe en op welke van
de drie samenwerkende clubs ze het bridgen willen voorzetten. Welke vragen
moeten we in ieder geval stellen?
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Rob:

Nu begint inderdaad de moeilijkste en belangrijkste klus: de gare vis uit de
veilige warme pan zonder ‘uitval’ op de koude schaal scheppen .
Vooraf
Zorg ervoor dat de geesten van de huidige clubleden al rijp zijn voor het
optimaal omgaan met de nieuwe lichting. Want wat jullie in 20 lessen met
veel zorg kunnen opbouwen, kan één hork met één opmerking finaal naar de
bliksem helpen!
Geef op het formulier per club een korte schets van de speelgelegenheid, de
speelmiddag en/of avond, de begin- en eindtijd, de bereikbaarheid, de
wedstrijdvorm en de lijn waarin zij zullen beginnen. Ook wat informatie over
de jaarlijkse feestelijke (kerst)drives kan geen kwaad. Verplaats je daarbij
vooral in de wereld van de volstrekt onervaren speler. Het kan geen kwaad
om enkele beginners actief te laten meedenken. Zij weten welke informatie
bedreigend overkomt en wat die spannende stap juist kan verlichten.
Ik verwijs graag naar het boekje dat ik al weer enkele jaren geleden schreef:
Bridgeclub, Aangenaam!
Dat is volledig gericht op de sprong van bridgecursus naar bridgeclub.
Compleet met wat je als club wél én beslist niet moet doen!
http://test.bridgeshop.nl/products.php?product=Bridgeclub,-Aangenaam!Handboek-clubbridge

Beginnersboekje met 5-kaart hoog?
In september ga ik weer starten met een beginnerscursus.
En ja, dan weer die vijfkaart hoog discussie. Het liefst zou ik die er direct "in
willen gooien".
Heb jij hier ervaring mee, is er al een aangepast leerboekje voor de cursisten
of is er uitsluitend het aparte boekje met vijfkaart hoog, wat ik dan te hoog
gegrepen vind voor beginners.
Het liefst zou ik het Berry Westra’s boekje nr. 1 aanpassen.
Rob:

Je kunt dan kiezen voor Bridge in een flits van Berry! Daarin serveert Berry 5kaart hoog voor beginners.
Mijn eigen ervaring met het direct aanleren van 5-kaart hoog is positief. Als je
dan begint met de 1SA-opening en Jacoby leren de deelnemers al meteen de
aparte behandeling van de hoge kleur. Dat maakt de stap naar de 1-opening
in een kleur met 5-kaart hoog al een stuk kleiner.
Besteed wel extra aandacht aan de 1♣-opening als je kiest voor de mogelijke
2-kaart. Alternatief is de openingsafspraak van Kees Tammens:
1♥/♠: 5+kaart; 1♦: 4+kaart; 1♣: 3+kaart
Je ‘liegt’ dan alleen met precies een 4-4-3-2-verdeling: dan alleen open je
namelijk 1♦ op een 3-kaart.
Als je deze afspraak voor aanvang van elke ronde meldt, hoef je geen enkele
1-opening in een kleur te alerteren.
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We behandel(d)en van 28 november 2013 t/m eind april 2014:
Nr.
542

Datum
28-11-13

Inhoud
De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog)

543

05-12-13

Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden?
Manchebonus
De antwoorden op de 1-opening in een kleur

544

12-12-13

2e bieding openaar

545

19-12-13

2e bieding openaar, ook met sterke handen

546

26-12-13

Van kijken naar zien
Bieden na de 1♣-opening

547

02-01-14

1-opening in een kleur: even aanstampen!

548

09-01-14

1SA-opening met het vervolg

549

16-01-14

Alle 1-openingen (♣♦♥♠SA) met vervolg (herhaling)

550

23-01-14

Speeltechniek: SA-contracten

551

30-01-14

Speeltechniek: troefcontracten

552

06-02-14

Speeltechniek: uitkomen tegen SA-contracten

553

13-02-14

Speeltechniek: uitkomen tegen troefcontracten

554

20-02-14

Bieden na opening tegenpartij

555

27-02-14

Bieden met tussenbiedende tegenpartij

556

06-03-14

Openen met sterke handen; 20 punten en meer

557

13-03-14

Openen met zwakke handen en een lange kleur

558

20-03-14

Tegenspelen van SA-contracten

559

27-03-14

Tegenspelen van troefcontracten

560

03-04-14

Biedtoets

559

10-04-14

Afspeeltoets

560

17-04-14

Tegenspeeltoets

561

24-04-14

Bridgetafel assertiviteittoets
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