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De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je toch 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. 

 

Terug Naar De Basis: Bieden na partners 1SA-
opening 
Of je nu wel of niet een zeer ervaren bridger bent, het is goed om met enige 
regelmaat terug te keren naar de basis. Alleen maar even controleren of je de 
grondwet van het bieden en spelen nog weet en – nog belangrijker – met je partner 
toepast. Dat doen we in vijf afleveringen:  

Bieden 1: bieden na partners kleuropening Vorige week 
Bieden 2: bieden na partners SA-opening In dit nummer 
Uitspelen 1: uitspelen van SA-contracten Volgende week 
Uitspelen 2: uitspelen van troefcontracten 11 februari 
Tegenspel        18 februari 

 
In elke aflevering leg ik een paar basisvraagstukken voor. Aan jou de eer om te 
controleren hoe het met de basiskennis is gesteld binnen jullie partnerschap. 
 
Veel plezier ermee, want dat is toch waar we het voor doen! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Bieden na partners 1SA-opening 
 
We gaan vooral Terug Naar De Basis voor de minder ervaren spelers. Maar ook de 
meer ervaren spelers kunnen er hun voordeel mee doen. Om verwarring te 
voorkomen ‘plak’ ik bij basisbegrippen voor de meer gevorderden het label ‘Voor 
gevorderden’. De minder gevorderden kunnen die teksten zonder 
gewetensbezwaar overslaan. 
 
Kracht en verdeling van de 1SA-opening 

Over kracht en verdeling van de 1SA-opening zullen we het redelijk eens zijn: 
15-17 punten met een 4-3-3-3-, 4-4-3-2- of 5-3-3-2-verdeling.  
 
Zowel vroeger als nu mag de 1SA-hand een lage 6-kaart hebben! In dat 
geval heeft de SA-openaar twee doubletons! 
 
Voor de gevorderden 

‘Vroeger’ was een 5-kaart alleen toegestaan in een lage kleur; 
‘tegenwoordig’ wordt ook een hoge 5-kaart aanbevolen. 

 
Stayman en Jacoby Transfers 

Ook zal er geen discussie bestaan over de biedingen na partners 1SA-
opening. Stayman en Jacoby Transfers staan op vrijwel alle systeemkaarten. 
En daarmee kun je uitstekend uit de voeten. 
 
Stayman: vraag naar de hoge 4-kaart(en). 

We gaan ervan uit dat het 2♣-bod minstens 8 punten belooft, dus 
minstens manche-inviterend. 

 
Jacoby Transfers:  

(2♦ en 2♥) belooft minstens een 5-kaart in de naast hogere kleur en 
zegt niets over de minimale kracht. Nul punten is mogelijk! Liever 2♥ 
spelen met: ♠ 3 2 

♥ 7 6 5 3 2 
♦ 9 8 7 6 
♣ 9 2  dan 1SA.  

In een SA-contract neem je geen enkele slag mee; in een 
hartencontract zeker één en zeer waarschijnlijk twee. 

 
Met een 6+kaart in een lage kleur 

 
Met 0-7 punten 

2♠ belooft minstens een 6-kaart in klaveren of ruiten. De SA-openaar 
biedt 3♣ na partners 2♠, waarna met lengte klaveren zal worden gepast 
en met lengte ruiten 3♦ wordt geboden waarop openaar moet passen. 

 
Met 5-7 punten en AVxxxx, of HVxxxx in een lage kleur 

Bied meteen 3 in die lage kleur. Openaar mag dan 3SA bieden als hij 
een tophonneur heeft in die kleur. Je hebt dan vrijwel zeker zes slagen 
op rij. Zónder tophonneur is 3SA te riskant, dan past de SA-openaar. 
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Voor de gevorderden 

 
2♠ en 2SA voor klaveren en ruiten 

Bekend is de variant: 2♠ voor de lange klaverenkleur en 2SA voor 
de lange ruitenkleur. Openaar heeft dan de ruimte voor de 
‘Transferweigering’. Op 2♠ zou hij 3♣ moeten bieden. Hij kan dit 
bod ook ‘weigeren’ door 2SA te bieden. Daarmee belooft hij dan 
een tophonneur in de klaverenkleur. Met ♣Bxxxxx, zal de 2♠-
bieder voor 3♣ kiezen, maar met HVxxxx, of ABxxxxx is 3SA 
kansrijk.   
 
Het 2SA-bod gebruiken voor zwakke handen met ruiten heeft wel 
een nadeel: je verliest daarmee het limietbod van 2SA met 8-9 
punten. Je zult dan met die handen moeten beginnen met 2♣, wat 
voor de tegenstanders minder storend is dan direct 2SA. 
 
Anton Maas over 2SA als natuurlijk: 

Je geeft met 2♣ een hoop informatie aan de 
tegenstanders, openaar geen 4-kaart hoog of welke wel. 
Informatie waarop je niet zit te wachten, waar je niets 
mee kunt, maar waardoor de uitkomst en het tegenspel 
een stuk makkelijker wordt. Je krijgt er vrijwel niets voor 
terug.  
1SA-2SA als conventie. Er zijn bijna geen (of helemaal 
geen) slechtere conventies te bedenken. 

Het beste biedverloop naar 3SA is: 1SA-3SA; het één na beste 
biedverloop: 1SA-2SA-3SA. 

 
Alternatief is om 2♠ te gebruiken voor de klaverenkleur en 3♣ 
voor de lange ruiten. Tegenover het behoud van 2SA als limietbod 
staat dan het verlies van de Transferweigering. 

 
2♠ voor zwakke én sterke handen met een lage 6+kaart 

Je kunt 2♠ óók gebruiken voor sterke handen met een 6+ in een 
lage kleur. Na partners verplichte 3♣-bod bied je 3♥ met een 
6+kaart in klaveren en 3♠ met een 6+kaart in ruiten.  
[Uit ‘Transfers’ van Anton Maas (Bridge Bond Specials] 

 
Na een volgbod op partners 1SA-opening 

Na een tussenbod laten we Stayman en Transfers vervallen.  
 
Doublet is dan straf en een kleur op 2-hoogte het gewenste eindbod. 
 
Met een hand waarmee je graag in een hoge kleur wilt spelen als partner een 
4-kaart mee heeft, heb je een probleem. Met 2♣ Staymannen kan dan niet. 
De oplossing is dan een verhoging in de kleur van het tussenbod; daarmee 
vragen je dan naar de hoge 4-kaart. 
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Stayman óf Jacoby gebruiken? 
Zónder 5-kaart hoog heb je geen dilemma. Jacoby kan dan geen optie zijn. 
 
En één 5-kaart hoog zónder hoge 4-kaart(en) schreeuwt om Jacoby. 
 
Met twee hoge 5-kaarten, óf met één 5-kaart naast een hoge 4-kaart, kan 
twijfel ontstaan. Stayman heeft dan de voorkeur. 
 
Voor de gevorderden 

Een mogelijke hoge 5-kaart in de 1SA-opening vraagt aanpassing van 
het Staymangereedschap. Dan komt ‘Puppet’ (vereenvoudigde versie 
van Niemeijer) onmiddellijk in beeld. 
 
Aangeraden wordt om Stayman, Smolen én Puppet op het biedmenu te 
plaatsen.  
• Als partner een hand heeft met één of twee hoge 4-kaarten, twee 

hoge 5-kaarten óf één hoge 4-kaart naast een hoge 5-kaart, kiest hij 
voor Stayman met 2♣. Met 5-4 of 5-5 in de hoge kleuren wordt met 
Smolen (na 1SA - 2♣) ook na 2♦ van de SA-openaar, de SA-openaar 
(de sterke hand) altijd de leider. 

 
• Met een grillig spel en een hoge 3-kaart die prachtig kan aansluiten 

op een hoge 5-kaart van de 1SA-openaar, wordt met 3♣ Puppet 
gelanceerd, waarmee wordt gevraagd naar een hoge 5-kaart. 
Daarvoor moet je minstens 10 punten hebben, omdat je naar de 
manche gaat! 

 
Genoeg theorie, we gaan beginnen! 
 
Je kunt voor beide handen bieden; je kunt ze ook met je vaste bridgepartner 
uitbieden. Nadat jij met de westhanden hebt geboden, kunnen jullie dezelfde 
handen nog een keer uitbieden, waarbij jij de oosthanden voor je rekening neemt. 
Als het goed is, ontstaan dan per spel dezelfde biedseries… 
 
Ben je op dit moment alleen, en kun je niet wachten , dan bied je alvast voor 
beide handen. 
 
Als jouw partner dat ook doet, heb je eveneens leerzaam vergelijkingsmateriaal. 
 
  

 
Sterk aanbevolen in de serie ‘Bridge Bond Specials’ 

‘Staymanvariaties’ van Bep Vriend 
‘Transfers’ van Anton Maas 

Voor slechts € 7,50 per stuk 
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Basistest bieden na partners 1SA-opening 
 
West is telkens de openaar 
 
Spel 1 West Oost 
 ♠ 3 2 

♥ H B 3 2 
♦ H V B 3 
♣ A B 7 

♠ 7 6 
♥ A V 5 4 
♦ A 2 
♣ 9 8 6 5 3 

 
Spel 2 West Oost 
 ♠ H B 2 

♥ 3 2 
♦ A H B 2 
♣ A B 4 3 

♠ A 8 7 6 5 
♥ B 7 6 4 
♦ 9 8 
♣ H 2 

 
Spel 3 West Oost 
 ♠ A 5 4 3 

♥ H V 4 3 
♦ 3 2 
♣ A H 5 

♠ H V 9 8 
♥ A 6 
♦ 8 7 6 
♣ B 7 6 4 

 
Spel 4 West Noord Oost 
 ♠ H 3 2 

♥ A 4 3 
♦ A V 4 3 
♣ V 9 8 

1SA 

 
 
 

Doublet! 
niet gealerteerd 

♠ B 9 8 7 6 4 
♥ 9 8 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 

?? 
 
Spel 5 West Oost 
 ♠ V 3 

♥ H V B 10 
♦ A B 5 
♣ V 10 9 5 

♠ A B 8 7 6 
♥ 3 2 
♦ H 7 4 
♣ 6 4 3 

 
Spel 6 West Oost 
 ♠ A 2 

♥ H B 4 3 
♦ A H 4 3 
♣ B 9 7 

♠ 5 4 3 
♥ A 2 
♦ 9 8 
♣ V 8 6 5 4 3 

 
Spel 7 West Oost 
 ♠ H V 3 2 

♥ A V 5 4 
♦ 9 4 
♣ A B 10 

♠ B 5 
♥ 7 6 
♦ A H 8 7 6 5 
♣ 8 7 6 
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Spel 8 West Oost 
 ♠ H V B 2 

♥ V 6 
♦ A 4 3 2 
♣ H B 6 

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

 
Spel 9 West Oost 
 ♠ V 3 2 

♥ A 2 
♦ V B 10 9 
♣ A H 6 5 

♠ A B 7 6 5 
♥ H B 7 6 5 
♦ 8 
♣ B 2 

 
Spel 10 West Oost 
 ♠ V B 10 3 2 

♥ 3 2 
♦ H V B 
♣ A V 6 

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

 
 

Mijn biedseries 
 
West is telkens de openaar 
 
Spel 1 West Oost 

West  Oost 
1SA  2♣ 
2♥  4♥ 

 

♠ 3 2 
♥ H B 3 2 
♦ H V B 3 
♣ A B 7 

♠ 7 6 
♥ A V 5 4 
♦ A 2 
♣ 9 8 6 5 3 

Een hamerstuk. Na de gevonden hartenfit heeft oost voldoende kracht voor 4♥. 
 
Spel 2 West Oost 

West  Oost 
1SA  2♣ 
2♦  2♠ 

         4♠ 

♠ H B 2 
♥ 3 2 
♦ A H B 2 
♣ A B 4 3 

♠ A 8 7 6 5 
♥ B 7 6 4 
♦ 9 8 
♣ H 2 

2♦ ontkent een hoge 4-kaart. Als oost dan tóch een hoge kleur biedt, moet dat een 
5-kaart zijn. Oost hoopt op een 3-kaart schoppenbij west. De manche staat voor 
oost nog niet vast, met 10 punten had hij 3♠ geboden.  
West weet dat oost met 2♣ minstens 8 punten belooft en met het rebid van 2♠ 
precies een 5-kaart schoppen met 8-9 punten. Zijn maximum (17 punten) en drie 
schoppens mee is dan voldoende voor het 4♠-contract. 
 
Voor de gevorderden 

Als je Smolen speelt, bied je met deze verdeling en 10+ - na wests 2♦-bod - 
3♥! Dat belooft een 5-kaart in de ándere hoge kleur. West biedt met een 2-
kaart schoppen 3SA en met deze hand 4♠. Voordeel: 4♠ wordt dan gespeeld 
door de sterke hand. 
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Spel 3 West Oost 

West  Oost 
1SA  2♣ 
 2♥  3SA 

         4♠ 

♠ A 5 4 3 
♥ H V 4 3 
♦ 3 2 
♣ A H 5 

♠ H V 9 8 
♥ A 6 
♦ 8 7 6 
♣ B 7 6 4 

Oost hoopt op een 4-kaart schoppen. West biedt met twee hoge kleuren eerst zijn 
laagste hoge kleur: 2♥. West kán ook een 4-kaart schoppen hebben. Oost biedt 
2SA met 8-9 punten; met 10-14 biedt hij 3SA. 
West weet dat oost op zoek was naar een hoge 4-kaart. En het 2SA-rebid maakt 
duidelijk dat oost niet op zoek was naar een hartenkwartet. Dus moet oost een 4-
kaart schoppen hebben. Met een 4-kaart schoppen kiest west voor 4♠. 
 
Spel 4 West Noord Oost 
1SA (doublet) 2♠! 
 

♠ H 3 2 
♥ A 4 3 
♦ A V 4 3 
♣ V 9 8 

1SA 

 
 
 

Doublet! 
niet gealerteerd 

♠ B 9 8 7 6 4 
♥ 9 8 
♦ 7 6 
♣ 7 6 5 

?? 
Als noord met zijn doublet eveneens de kracht en verdeling belooft van een 1SA-
opening kun je het beste Stayman en Transfers laten vervallen. Met een zeer zwak 
spel weet je al dat NZ de meeste kracht hebben, en tegenstander zuid weet dat 
ook! Het risico van (gedoubleerd) down gaan is dan groot. Daarom is het goed om 
met een lange kleur zo laag mogelijk te kunnen vluchten. Speel 2♠ daarom als 
eindbod. Dat lijkt misschien niet nodig, omdat je met deze hand óók met Transfers 
(2♥) in 2♠ kunt komen. Maar… als je de Stayman en Transfers in stand houdt, kun 
je met een zwakke hand en lengte klaveren of ruiten geen 2♣ of 2♦ als 
eindcontract bieden. Liever 2♣, 2♦, 2♥ en 2♠ gebruiken voor een eindbod met 
lengte in die kleur. 
Ook na een tussenbod kun je Stayman en Jacobi het beste laten vervallen. Een 
kleur op 2-hoogte is dan eveneens als eindbod bedoeld, een doublet is voor straf en 
een verhoging van de kleur van de tegenpartij vraagt naar een hoge 4-kaart. 
 
Spel 5 West Oost 

West  Oost 
        1SA  2♥ 

2♠  2SA 
        pas 

♠ V 3 
♥ H V B 10 
♦ A B 5 
♣ V 10 9 5 

♠ A B 8 7 6 
♥ 3 2 
♦ H 7 4 
♣ 6 4 3 

Een bekende vorm van Jacoby. 2♥ belooft minstens een 5-kaart en het 2SA-rebid 
precíés een 5-kaart, met 8-9 punten! Met 10-14 had oost 3SA herboden. West 
hoeft alleen maar met een 3+kaart schoppen voor een schoppencontract te kiezen, 
met een 2-kaart voor SA én met 17 punten voor de manche. Na oosts 3SA valt dat 
manchebesluit weg: daar zitten OW al in. Met een 2-kaart schoppen past west en 
met een 3+kaart schoppen biedt west 4♠. 
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Spel 6 West Oost 

West  Oost 
        1SA  2♠ 

3♣  pas 

♠ A 2 
♥ H B 4 3 
♦ A H 4 3 
♣ B 9 7 

♠ 5 4 3 
♥ A 2 
♦ 9 8 
♣ V 8 6 5 4 3 

Merk op dat het twee slagen hogere klaverencontract met gemak zal worden 
gemaakt. Oost mag rekenen op minstens drie klaverenslagen. In een 1SA-contract 
zijn oosts klaveren - zonder hulp van NZ - waardeloos. 
 
Spel 7 West Oost 

West       Oost 
1SA       3SA 

          pas 

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

♠ B 5 
♥ 7 6 
♦ A H 8 7 6 5 
♣ 8 7 6 

Oost heeft niet de vereiste 10 punten voor 3SA. Maar de mooie 6-kaart maakt dat 
ruimschoots goed. De oosthand wint waarschijnlijk vijf ruitenslagen. Omdat er geen 
entrees zijn in de bijkleuren móét de leider de eerste ruitenslag aan NZ gunnen. 
Daardoor zullen de resterende ruitens waarschijnlijk onder oosts ♦AH vallen. 
Beginnen met ♦AH maakt de overige ruitens van oost onbereikbaar. 
 
Spel 8 West Oost 

West  Oost 
1SA  2♦ 
2♥  4♥ 

 

♠ H V B 2 
♥ V 6 
♦ A 4 3 2 
♣ H B 6 

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

Met een hoge 6-kaart staat voor oost de speelsoort al vast, en met 10 punten ook 
de manche. Dus een eenvoudig ‘hamertje tik’. 
 
Spel 9 West Oost 

West  Oost 
1SA  2♣ 
2♦  3♥ 
3SA  4♠ 

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

♠ A B 7 6 5 
♥ H B 7 6 5 
♦ 8 
♣ B 2 

Oost weet dat partner west met zijn 1SA-opening maximaal één doubleton belooft. 
Als hij een 2-kaart harten heeft, moet hij dus minstens een 3-kaart schoppen 
hebben, en omgekeerd.  
Na de 4-kaart-hoog-ontkenning van west gaat oost op zoek naar een 3-kaart in 
harten of schoppen. Zijn 3♥-sprong belooft een 5-kaart harten. Wests 3SA belooft 
een 2-kaart, dus moet west wel een 3-kaart schoppen hebben! 

Met een 5-5 in de hoge kleuren kun je ook afspreken dat op 2♦ van west 
partner oost met 3♦ zijn twee hoge 5-kaarten belooft. Dan weet je zeker dat 
west ook met een 3-kaart harten de leider wordt… [Tip van Rob]. Een 
misverstand zal niet snel ontstaan, omdat oost met 2♣ zijn voorkeur voor de 
hoge kleuren al uitsprak. 3♦ kan dan moeilijk opeens ruiteninteresse beloven. 

 
De Transferaanhangers beginnen met 2♥ en bieden na partners 2♠ 4♥. Dat belooft 
óók twee hoge 5-kaarten. Een hartencontract wordt dan niet gespeeld door de 
sterke hand. Maar dat nadeel zal niet al te zwaar wegen; oost heeft immers 
minstens 10 punten. 
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Spel 10 West Oost 

West  Oost 
1SA  3SA 

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

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

Als west met 1SA geen 5-kaart hoog kan hebben, biedt oost meteen 3SA. Met 
hartenstart kan dat lastig te maken zijn. Met wél een mogelijke 5-kaart-hoog is het 
met deze verdeling voor oost aantrekkelijk om naar die hoge 5-kaart te vragen. 
 
Voor de gevorderden 
1SA     ...3♣ (Puppet; vraagt naar 5-kaart) 
-3♠:       4♠ (3♠ belooft 5-kaart schoppen) 
-3SA:      pas (3SA ontkent hoge 4- en 5-kaart) 
-3♦:       3SA (3♦ belooft minsten één hoge 4-kaart) 

   
Welke biedseries gingen er niet goed? Stem met je partner af hoe jullie 
zulke handen in het vervolg aanpakken. 
 

Lezers Mailen 
 

Reactie op de vorige Training: 4-4 of tóch liever 5-3? 
Met belangstelling je tips gelezen. Met name dat je de voorkeur geeft aan een 
4-4-fit boven een 5-3. Is dat een ijzeren wet of is het slimmer met een paar 
honneurs toch op de 5-3 fit aan te koersen? Ik ben hier in de literatuur niets 
over tegengekomen. 
 
Rob:  

Deze vraag wordt mij regelmatig gesteld. En niet zelden leverde mijn 
antwoord een fles wijn op. Nee, niet voor mij…  
We laten de kaarten spreken. 

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

In harten én schoppen is het aantal notabelen aan elkaar gelijk: AHVB.  
In een schoppencontract is - met de ontbrekende troeven 3-2 - groot 
slem dicht. Na driemaal troefspelen kan dummy’s lage klaveren weg op 
zuids 4e hartenslag. 
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Maar in een hartencontract kunnen we die klaverenverliezer niet 
voorkomen. We hebben geen bijkleur waarop we ♣4 kunnen dumpen.   

 
Meldverbod? 

  (ik)     
West  Noord Oost  Zuid 
  1♠  1♥  Mijn partner Zuid dacht even na en ik zei: 
´Het 1♥-bod is onvoldoende.´ Mijn partner bleek het toch gezien te hebben 
en zei: ´Ik accepteer de bieding´, waarna hij (zuid) weer 1♠ bood. 
 
Klaar volgens mij, maar vervolgens zei West dat ik niets had mogen zeggen. 
Zuid was aan de beurt om te bieden en ik had niet mogen wijzen op het 
onvoldoende bod. 
 
Is dat zo? 
 

 Rob: 
Als west ons vertelt waar we in de spelregels kunnen lezen dat alleen de 
linkertegenstander van een overtreder de overtreding mag melden, geef 
ik west gelijk.  
 
En die vraag stel ik standaard aan spelers die regels declameren die 
voor mij (te) nieuw aanvoelen. 
 

Ron: 
Als je toch aan het vragen bent, vraag dan meteen aan die westspeler 
sinds wanneer artikel 9A1 is vervallen? In dat artikel staat namelijk dat 
iedere speler de aandacht mag vestigen op een onregelmatigheid. De 
blinde uitgezonderd! 
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Precies 6-kaart verplicht? 
Onlangs kwam ik deze tegen: 
West 1♦ - Noord 2♠ (alert door Z) uitgelegd als zwak met 6-kaart. Oost bood 
3SA. Resultaat -3 na uitkomst ♠A. 
Oost (zelf ook WL) protesteert bij de arbiter van dienst omdat hij vindt dat 
het ook precies een 6-kaart moest zijn en niet 6+. 
Ik zelf vind dat een beetje onsportief omdat hij zelf blijkbaar gokt op een 
schoppenplaatje bij zijn maat en dus zelf zijn nek uitsteekt. 
Is er een officiële ruling in deze? Precies 6-kaart of moet de uitleg 6+ zijn? 
  
Spel 24 
W/N 

 HV76432 
 1097 
 - 
 B107 

  

 8 
 A63 
 AH6542 
 985 

N 
W O 

Z 
 

 B109 
 B42 
 109 
 AHV63 

   A5 
 HV85 
 VB873 
 42 

  

 

 
Ron: 

Zolang de afspraak luidt dat het een 6-kaart is, is er niets aan de hand. 
Op een pierige 7-kaart kun je ook zwakke twee volgen, zeker als een 
preëmptieve bieding te hoog gegrepen is voor de hand. 
Als het regelmatig voorkomt in het partnership is het verstandig dat 
partner alerteert met de toelichting dat het ook een 7-kaart kan zijn. 
maar zolang het heel incidenteel voorkomt, is hier niets aan de hand. 
Zolang partner uitgaat van een 6-kaart zie ik hier geen overtreding en 
moet Oost niet zeuren. Ad Cosijn, secretaris van de Weko, heeft hier al 
vaker over gepubliceerd. 
 

Rob: 
Bridge is te grenzeloos om te kunnen werken met absolute grenzen. 
Zelfs de uitleg ‘minstens een 6-kaart’ hoeft de lading niet te dekken. 
 
Na een voorbereidende 1♣-opening is het immers heel aantrekkelijk om 
met iets als: ♠ A H V 6 5 
   ♥ 5 4 
   ♦ 7 6 5 
   ♣ 8 5 2 
2♠ neer te leggen onder de vlag van zwakke twee… 
 
Mijn voorkeur is om standaard als uitleg te geven: zwak met de 
afgesproken minimum lengte. En als de minimale lengte niet spontaan 
wordt verteld, dan is het aan de tegenstanders om daar desgewenst 
naar te vragen. 
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Wat hoopte oost trouwens te bereiken met zijn protest? -2 in plaats van 
-3?  Op zich kan de langere kleur van noord namelijk in het voordeel 
werken van de leider: namelijk geen enkele schoppen bij zuid, of ♠A-
sec… Tegenover precies een 6-kaart schoppen bij noord is het 3SA-bod 
dus veel riskanter dan met zeven of meer schoppens in het noorden…  

 
Kleine of Grote strafkaart ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OW zitten in een schoppencontract en zuid komt uit met ♠8. 
De eerste slag is voor ♠A en oost vervolgt met ♠H. Daarop speelt noord per 
ongeluk ♥5 bij. 
Noord zegt sorry en speelt - in dezelfde slag - ♠6 bij. 
 
De discussie aan tafel: is ♥5 nu een grote of kleine strafkaart? 
Met andere woorden: moet ♥5 op tafel blijven liggen en bijgespeeld worden 
zodra dit kan of mag deze kaart terug in de hand?  
   
Graag jouw oordeel over deze zaak. 
 
PS. 
Bestaat er lectuur / een artikeltje over de grote en kleine strafkaart? 

spel 18 
O/NZ 

♠ 9 6 4 
♥ H 6 5 
♦ H 9 6 4 3 
♣ V B 

 
 

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

           N 
  W             O 
           Z 

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

 ♠ 8 
♥ A B 8 7 
♦ A V 10 8 5 
♣ 7 6 2 
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Rob: 
De spelregels maken onderscheid in kaarten die worden gespeeld en 
kaarten die onbedoeld worden getoond. Zoals een kaart die per ongeluk 
meekomt met een gespeelde kaart en een kaart die je uit je handen 
laat vallen. 
• Een gespeelde kaart kan nooit een kleine strafkaart worden. 

 
• Alleen als een per ongeluk getoonde kaart een 9 is of lager, is dat 

een kleine strafkaart. Een speler kan maximaal één kleine strafkaart 
hebben. Als je per ongeluk twee of meer lage kaarten met de 
beeldzijde zichtbaar uit je handen laat vallen, worden dat allemaal 
grote strafkaarten. 
 

In jouw vraag speelt noord ♥5 bij. Er is dus geen sprake van een 
gevallen kaart. ♥5 is daardoor een grote strafkaart. 
 
Ik citeer uit spelregelartikel 50: 

 
Strafkaart blijft openliggen 

Een strafkaart moet met de beeldzijde naar boven, vlak voor de bezitter, op tafel blijven liggen 
tot een rechtzetting is gekozen. 

 
Behandeling van kleine strafkaart 

Wanneer een tegenspeler een kleine strafkaart heeft, mag hij geen andere kaart van dezelfde 
kleur lager dan een honneur spelen, voordat hij de strafkaart heeft gespeeld. Hij heeft wel het 
recht om in plaats daarvan een honneur te spelen. De partner van de overtreder is niet 
onderworpen aan voorspeelbeperkingen maar informatie verkregen door het zien van de 
strafkaart is ongeoorloofde informatie (zie E hieronder). 

 
Behandeling van grote strafkaart  

Wanneer een tegenspeler een grote strafkaart heeft, kunnen zowel de overtreder als zijn 
partner onderworpen zijn aan beperkingen: de overtreder wanneer het zijn beurt is om te 
spelen, zijn partner telkens als het zijn beurt is om voor te spelen. 
 
a. Een grote strafkaart moet worden gespeeld zodra dit reglementair mogelijk is, door 

hetzij voor te spelen, kleur te bekennen, af te gooien bij niet bekennen of te troeven. 
Als een tegenspeler twee of meer strafkaarten heeft die reglementair gespeeld kunnen 
worden, bepaalt de leider welke moet worden gespeeld.  
 

b. De verplichting om te bekennen of te voldoen aan een beperking bij het voorspelen of 
spelen gaat boven de verplichting een grote strafkaart te spelen maar de strafkaart moet 
wel open op tafel blijven liggen en worden gespeeld zodra dit reglementair mogelijk is.  

 
Wanneer een tegenspeler aan de beurt is om voor te spelen terwijl zijn partner een grote 
strafkaart heeft, mag hij niet voorspelen voordat de leider kenbaar heeft gemaakt welke van 
de mogelijkheden, hieronder genoemd, hij heeft gekozen (als de tegenspeler voortijdig 
voorspeelt, is hij onderworpen aan de beperkingen genoemd in artikel 49). De leider kan uit 
de volgende mogelijkheden kiezen: 
 
c. van de tegenspeler eisen (Noot: Zie artikel 59,als de speler niet kan voorspelen zoals 

voorgeschreven.) in de kleur van de strafkaart voor te spelen, of hem verbieden Noot: 
(Zie artikel 59,als de speler niet kan voorspelen zoals voorgeschreven.) in die kleur 
voor te spelen zolang hij aan slag blijft (zie artikel 51 voor twee of meer strafkaarten); 
als de leider kiest voor een van deze twee mogelijkheden, is de strafkaart geen 
strafkaart meer en wordt ze opgenomen. 
  

http://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.50%20Behandeling%20strafkaart.html�
http://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.50%20Behandeling%20strafkaart.html�
http://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.50%20Behandeling%20strafkaart.html�
http://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.50%20Behandeling%20strafkaart.html�
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d. ervan afzien een bepaald voorspelen te eisen of te verbieden; in dat geval mag de 
tegenspeler elke willekeurige kaart spelen maar de strafkaart blijft een strafkaart (Noot: 
Als de partner van de tegenspeler met de strafkaart aan slag blijft en de strafkaart nog 
niet is gespeeld, zijn de bepalingen van artikel 50D2 opnieuw van toepassing voor de 
volgende slag.). Als de leider voor deze mogelijkheid kiest, blijft artikel 50D van 
toepassing zolang de strafkaart blijft liggen. 

 
Informatie voortkomend uit een strafkaart  

2. Het feit dat de overtreder de strafkaart moet spelen, is geoorloofde informatie voor 
alle spelers. 

3. Andere informatie die voortkomt uit het zien van de strafkaart, is ongeoorloofde 
informatie voor de partner van de speler die een strafkaart heeft (maar geoorloofd 
voor de leider). 

4. Als de wedstrijdleider van oordeel is dat de niet-overtredende partij is benadeeld 
door informatie uit het zien van de strafkaart, moet hij een arbitrale score 
toekennen. 

 
Openen met 5-6 punten, mag dat?  

Ik heb een vraag. Op onze club zit een heer die opent (bij ons) steeds met 5 
à 6 punten. Ditmaal kwam hij op tafel en zagen wij het. 
Mag ik daar iets van zeggen?  
 
In de spelregels kan ik nergens vinden dat het niet mag. 
Maaaarrr… Het is een HOM, zie regel 3 uit de Regeling Hoogst Ongebruikelijke 
Methoden. 

Definitie van Hoogst Ongebruikelijke Methoden 
Een methode is hoogst ongebruikelijk als ze één of meer van de volgende kenmerken heeft: 

1. een openingspas belooft de kracht van een normale opening op éénniveau en de speler 
die past kan 12 HCP of meer hebben; 

2. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak zwakker zijn dan pas;  
3. een openingsbod op éénniveau kan volgens afspraak gedaan worden met zwakkere 

handen dan een heer onder gemiddelde speelsterkte;  
4. een openingsbod op éénniveau geeft volgens afspraak  

a. lengte of kortheid aan in een aangeduide kleur, of 
b. lengte in een aangeduide kleur of lengte in een andere kleur aan. 

Uitzondering 
In een systeem waarin 1  en 1  natuurlijk zijn en ten minste een vijfkaart beloven en 
1SA een gebalanceerde hand toont, geldt 4b niet voor de 1  en 1 -opening. 

 
Want: De gemiddelde speelsterkte = 10 hcp. 
Een heer                                   =  3hcp 
Dus een opening die niet onder de ‘hom of kuit regeling’ valt en regelmatig 
wordt gedaan, behoort 8+hcp te bevatten. (uitzondering een psyche, maar in 
de derde hand is een psyche zelfs discutabel). 
 
Rob: 
 Stel, ik heb in handen: ♠ A 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
     ♥ 2 
     ♦ 2 
     ♣ 2 

Dan zou dat - zeker als partner en mijn rechtertegenstander al hebben 
gepast - een opgelegde 4♠-opening zijn. Zonder hulp van partner 10 
slagen als de ontbrekende drie troeven verdeeld zitten. 
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2♣ openen, met de uitleg: ‘Onze sterkste opening’, is eveneens 
toegestaan. Je hebt immers - met een gelijke verdeling - de manche in 
handen. 
En 1♠ openen? Om in elke volgende beurt schoppen te herhalen, 
hopend op een strafdoublet, is evenmin een overtreding. Toch heb je 
slechts 4 honneurpunten. 
 
Met extreme verdelingen is alles toegestaan. En terecht. Deze komen zo 
weinig voor dat partner daar onmogelijk rekening mee kan en zal 
houden.  
 
Maar… als een speler - zónder enige compensatie door een extreme 
verdeling - op 1-hoogte opent met 5-6 punten, moeten we aannemen 
dat dat regelmatig gebeurt. En als dat geen officiële afspraak is, zal 
partner daar toch rekening mee gaan houden, waardoor het een 
geheime afspraak is. En geheime afspraakjes zijn alleen buiten de 
bridgetafel toegestaan. 
 
Een speler die regelmatig een flinke scheut water bij de afgesproken 
wijn doet, zal daarop moeten worden aangesproken. Er zijn dan twee 
mogelijkheden, afhankelijk van wat de club wel en niet toestaat. 
 

1. Als HOM en Bruine Sticker op de betreffende club niet zijn 
toegestaan, mag dergelijke zwakke openingskracht niet worden 
afgesproken. En zonder afspraak mag alleen zéér incidenteel 
worden afgeweken, omdat zo’n afwijking voor de partner 
minstens zo een grote verrassing moet zijn als voor de 
tegenstanders. 

 
2. Als HOM en Bruine Sticker wél zijn toegestaan, en met enige 

regelmaat zo zwak worden geopend, zal dat op de systeemkaart 
moeten staan en worden gealerteerd. 

 
Biedvraag 

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

 
West  Noord Oost  Zuid 

Wij boden als volgt:  1♣  pas  1♥ 
Doublet redoublet 2♦  2♥ 
3♦  4♣  pas  pas 
pas 

 
We maakten 4♣+1. Onze vraag: waar ging het mis? Want we hadden 
natuurlijk moeten uitkomen op 4♠. 
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 Rob: 
Een heerlijke vraag, want niets is zo gemakkelijk als met de kennis van 
nu het ideale eindcontract uitbieden . 
 
Ik denk dat we het elkaar – ook aan de bridgetafel – zo gemakkelijk 
mogelijk moeten maken voor onze partner. Onder die vlag zou ik met 
de noordhand op wests doublet reageren met 1♠. Partner zuid zal maar 
een 4-kaart schoppen mee hebben… 
 
Zuid telt slechts vijf punten. Maar na noords schoppenrebid geven de 
twee singletons extra glans aan de kracht van deze hand. Voldoende 
om op partners 1♠-rebid te reageren met een sprong: 3♠. En dan 
hebben weinig noordspelers moeite met het uitbieden van 4♠! 
 

 
Tafeltips voor op de bridgetafel 
 
Deze tips mogen ongelimiteerd worden gedupliceerd en verspreid. 
 
Tafeltips 6, Vals spel en hoffelijkheid 
Stel dat je ervan overtuigd bent dat een 
tafelgenoot vals speelt. Hoe ga je daar 
dan mee om? 
 
Twee regels 
Voor de juiste omgang met vermeend 
vals spel gelden twee gouden regels: 
 
Regel 1. Je gaat ervan uit dat er geen 
sprake kan zijn van vals spel. Je stelt 
vast wat je zag en/of hoorde, met het 
gevoel dat daardoor is ontstaan en 
nodigt de betreffende speler uit dat 
gevoel weg te nemen. Zo nodig met 
hulp van de arbiter. 
 
Regel 2. Zodra je ervan overtuigd bent 
dat er wel degelijk sprake is van vals 
spel, treedt regel 1 in werking. 
 

Stel dat je ervan overtuigd bent dat een 
tafelgenoot vals speelt. Hoe ga je daar 
dan mee om? 
 
Twee regels 
Voor de juiste omgang met vermeend 
vals spel gelden twee gouden regels: 
 
Regel 1. Je gaat ervan uit dat er geen 
sprake kan zijn van vals spel. Je stelt 
vast wat je zag en/of hoorde, met het 
gevoel dat daardoor is ontstaan en 
nodigt de betreffende speler uit dat 
gevoel weg te nemen. Zo nodig met 
hulp van de arbiter. 
 
Regel 2. Zodra je ervan overtuigd bent 
dat er wel degelijk sprake is van vals 
spel, treedt regel 1 in werking. 
 

 


