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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. 

 
Meeliften op afspraken van de tegenstanders 

Net als jij hebben de meeste tegenstanders allerlei afspraken. En die hebben 
slechts één doel: zoveel mogelijk voordeel behalen ten koste van jou! 
 
Je kunt daar op twee manieren mee omgaan: 

1. In de slachtofferrol kruipen en je verlies nemen/accepteren. 
2. Proberen je voordeel ermee te doen. 

 
Als je voorkeur uitgaat naar houding 1, dan is deze Training voor jou beslist 
niet interessant genoeg om verder te lezen dan deze eerste pagina. Pak de tv-
gids en zap naar een programma dat je aanspreekt. 
 
Wil je het liefst je voordeel doen met al die ‘complotten’ tegen jou, en kies je 
dus voor houding 2, ga dan snel naar de volgende pagina’s, neem de 
vraagstukken in je op en probeer daarbij vooral te kijken naar de 
mededelingen van je tegenstanders. 
 
Veel plezier ermee! 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1  
 Zuid gever / Allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1♠ 
 pas  4♠  pas  pas 
 pas 
    ♠ A B 3 2 

♥ 8 7 2 
♦ H V 2 
♣ H 7 6 

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

♠ V 10 9 8 7 
♥ V 9 3 
♦ A 4 3 
♣ A 8 

 
West start tegen jouw 4♠-contract met ♥A. Je laat dummy ♥2 bijspelen; oost 
speelt ♥4 bij.  
Volgens de systeemkaart spelen OW hóóg als aanmoedigend. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
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Spel 1  Aanpak 
  
 Zuid gever / Allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid 
       1♠ 
 pas  4♠  pas  pas 
 pas 
    ♠ A B 3 2 

♥ 8 7 2 
♦ H V 2 
♣ H 7 6 

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

♠ V 10 9 8 7 
♥ V 9 3 
♦ A 4 3 
♣ A 8 

 
West start tegen jouw 4♠-contract met ♥A. Je laat dummy ♥2 bijspelen; oost 
speelt ♥4 bij.  
Volgens de systeemkaart spelen OW hóóg als aanmoedigend. 
Hoe probeer je dit contract te maken? 
 
Je telt vier mogelijke verliesslagen: ♠H - als die mis zit - en drie hartenslagen. 
 
Je weet dat oost met zijn ♥4 afseint. Oost zal dus een 3-kaart hebben, want 
met een 2-kaart harten had hij beslist zijn hoogste hartenkaart bijgespeeld, 
met het snode plan om na partners ♥H de derde hartenslag te troeven. 
 
Zo vervelend als oost het doorspelen van harten vindt, zo aangenaam vind jij 
dat als leider zuid! Want áls west ♥H naspeelt, wordt jouw ♥V goed voor een 
hartenslag. 
 
De kans dat west doorgaat met harten, kun jij vergroten door van oosts 
‘afsignaal’ een ‘aansignaal’ te maken. Hoe je dat kunstje flikt, verklap ik op de 
volgende pagina.  
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Vervolg aanpak spel 1 

De kans op hartendoorspel kun je vergroten door niet automatisch ♥3 bij te 
spelen, maar ♥9! 
Dat zal west op z’n minst aan het twijfelen brengen: waar zit ♥3? 
Met alleen ♥4 en ♥3 in handen, moet oost immers met zijn hoogste kaart 
aansignaleren, dus kan voor west ♥4 heel goed oosts hoogste hartenkaart zijn! 
 
Minder ervaren spelers hebben een groot voordeel! 

Als een als ‘leep’ bekende speler ♥9 bijspeelt, zal voor west de lucht 
gevuld zijn met een overdosis aan argwaan. Maar als jij - als onervaren 
speler - schijnbaar gedachteloos ♥9 bijspeelt, zal west met een groot 
gevoel van zekerheid graag doorgaan met harten… 

 
 
Spel 2 

Na zuids sterke opening (2SA of 2♣ met 2♠ als rebid), hoeft noord geen 
waaghals te zijn om 6♠ uit te bieden. 

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

  
♠ A H 8 7 6 
♥ A B 
♦ V 4 3 
♣ A H B 

 
Tegen jouw 6♠-contract komt west uit met ♥H. 
Hoe probeer je je contract veilig te stellen? 
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Spel 2  Aanpak 
Tegen jouw 6♠-contract komt west uit met ♥H. 
Hoe probeer je je contract veilig te stellen? 
 

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

  
♠ A H 8 7 6 
♥ A B 
♦ V 4 3 
♣ A H B 
 

Nadat dummy noord zijn kaarten op tafel heeft gelegd, zal menig leider toch 
wel even slikken bij het zien van gelijke lengte in alle kleuren. Geen enkele 
kleur waarop je een ‘vuiltje’ kan dumpen.  
 
Al meteen na de uitkomst staat een hartenverliezer vast. En daar komt een 
klaverenverliezer bij als west ♣V in handen heeft.  
 
Natuurlijk zoek je naar listen en lagen om je contract veilig te stellen, zelfs met 
♣V bij west. Het enige dat je van OW weet, is… dat de uitkomst met een 
plaatje, het aangrenzende lagere plaatje belooft. Door de uitkomst met ♥H 
weet je dus dat west in ieder geval ♥V heeft. 
 
Wat je ook weet is, dat als west met klaveren zou zijn uitgekomen, je geen 
enkele klaverenslag afgeeft. 
  
En als oost of west een bijkleur voorspeelt die je in beide handen niet hebt, 
verlies je evenmin een klaverenslag, want dan troef je in dummy, en ruim je in 
zuid ♣B op…  
 
Hoe zet je deze kennis om in 6♠C? 
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Vervolg aanpak spel 2 
Win de uitkomst met ♥A. 
Haal de troeven op van OW. 
Maak je drie ruitenslagen. 
En speel vervolgens… ♥B. 
 
West komt dan beslist aan slag met zijn ♥V en heeft geen andere keus dan 
klaveren spelen naar jouw ♣AHB, of spelen in een rode dubbele renonce. 
 
 

Spel 3 
 Oost gever / NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 
    2♠*  doublet 
pas  3♠*  pas  3SA 
pas  pas  pas 
 
*2♠: zwakke twee, 6-10 punten, 6-kaart. 
*3♠: opvang in schoppen. 
 
   ♠ A 8 6 2 

♥ 4 3 2 
♦ H 4 3 
♣ V 5 4 

    
   ♠ B 5 

♥ A H 5 
♦ A B 
♣ H B 10 9 8 7 

 
Jij zit zuid en speelt 3SA. 
West start met ♠V. 
Hoe ga je aan de slag? 
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Spel 3  Aanpak 
 
 Oost gever / NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 
    2♠*  doublet 
pas  3♠*  pas  3SA 
pas  pas  pas 
 
*2♠: zwakke twee, 6-10 punten, 6-kaart. 
*3♠: opvang in schoppen. 
 
   ♠ A 8 6 2 

♥ 4 3 2 
♦ H 4 3 
♣ V 5 4 

     
   ♠ B 5 

♥ A H 5 
♦ A B 
♣ H B 10 9 8 7 

 
Jij zit zuid en speelt 3SA. 
West start met ♠V. 
Hoe ga je aan de slag? 
 
Je telt vijf vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♦AH. 
Dankzij het gesloten klaverensextet mag je rekenen op vijf te ontwikkelen 
klaverenslagen. Dat is goed voor 3SA+1. 
Er is slechts één voorwaarde: voordat jij jouw vijf klaverenslagen maakt, 
mogen OW niet al hun schoppenslagen binnen hebben… 
 
Helaas start west met ♠V en het dilemma is: moet je wel of niet meteen ♠A 
leggen? 
 
Wat weet je?  
Dat oost met zijn 2♠-opening een 6-kaart schoppen belooft…  

 
Met een heel pierige schoppenkleur mag dat een 7-kaart zijn, en met een 
ijzersterke schoppenkleur mag je dat met een 5-kaart doen. Bridge is te 
veelzijdig voor absolute grenzen.  

Maar… de uitkomst van west sluit al meteen een 7-kaart in oost uit. Jij hebt 
zes kaarten in schoppen en dus zou west bij een 7-kaart een renonce hebben. 
Dezelfde uitsluiting geldt voor een 5-kaart, omdat jij als zuid al drie van de vier 
schoppenplaatjes ziet. Er kan geen sterke vijfkaart bij oost zitten. Oost heeft 
dus precies een 6-kaart schoppen. 
 
Wat doe je met jouw inzicht in de afspraak van OW? 



Bridge Service, Bridge Training 683, 10 november 2016, rob.stravers@upcmail.nl  
  8 
 

Vervolg aanpak spel 3  
♠ A 8 6 2 
♥ 4 3 2 
♦ H 4 3 
♣ V 5 4 

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

   ♠ B 5 
♥ A H 5 
♦ A B 
♣ H B 10 9 8 7 

Duik de uitkomst! Je kunt uittellen dat ♠V de enige schoppenkaart is van west. 
Als west deze slag wint, zal de tweede slag beslist in een andere kleur zijn! 
 
Wat nu als oost deze bui ziet hangen, ♠V overneemt met ♠H en schoppen 
doorspeelt? 
Dan wint ♠B de tweede schoppenslag en houdt dummy’s ♠A de wacht voor een 
schoppenvervolg na ♣A. 
 
Stel dat je de uitkomst meteen pakt met ♠A, dan wil je niet weten wat er 
gebeurt nadat oost aan slag komt met ♣A. Ik zal daar dan ook niets over 
zeggen!  
 

Spel 4 
West gever / niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
2♥*  doublet pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 
* Volgens de systeemkaart belooft de 2♥-opening een 6-kaart harten met 6-10 
punten. 

♠ H B 4 2 
♥ 3 2 
♦ A 8 7 
♣ H 5 4 3 

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

 
West valt jouw 4♠-contract aan met het respectievelijk spelen van: 
♥A, ♥H en ♥B.  
Oost speelde respectievelijk ♥5 en ♥4 bij, wat een doubleton belooft. 
 
Hoe probeer je dit 4♠-contract op het droge te trekken? 
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Spel 4  Aanpak 
West gever / niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
2♥*  doublet pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 
* Volgens de systeemkaart belooft de 2♥-opening een 6-kaart harten met 6-10 
punten. 
 

♠ H B 4 2 
♥ 3 2 
♦ A 8 7 
♣ H 5 4 3 

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

 
West valt jouw 4♠-contract aan met het respectievelijk spelen van: 
♥A, ♥H en ♥B. 
Oost speelde respectievelijk ♥5 en ♥4 bij, wat een doubleton belooft. 
 
Hoe probeer je dit 4♠-contract op het droge te trekken? 
 
Er dreigen vier verliesslagen: één in schoppen, twee in harten en één in ruiten. 
 
De twee hartenverliezers ben je al kwijt. OW vertellen je twee keer dat oost 
een 2-kaart harten had; west met zijn openingsbod, oost met zijn hoog-laag-
signaal.  
Dat betekent dat oost nu kan troeven.  
 
Dan zijn er al drie slagen naar de filistos. En dan dreigt nog steeds de 
ruitenverliezer.  
 
Hoog voortroeven dan? Klinkt aantrekkelijk, maar als je daarna toch een slag 
verliest aan ♠V en een ruitenslag, ben je ook down. 
 
Wat is wijsheid? 
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Vervolg aanpak spel 4 
 

West gever / niemand kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 
2♥*  doublet pas  4♠ 
pas  pas  pas 
 
* Volgens de systeemkaart belooft de 2♥-opening een 6-kaart harten met 6-10 
punten. 
 

♠ H B 4 2 
♥ 3 2 
♦ A 8 7 
♣ H 5 4 3 

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

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

 
West valt jouw 4♠-contract aan met het respectievelijk spelen van: 
♥A, ♥H en ♥B. 
Oost speelde respectievelijk ♥5 en ♥4 bij, wat een doubleton belooft. 
 
Hoe probeer je dit 4♠-contract op het droge te trekken? 
 
Laat dummy onmiddellijk een ruitenkaart opruimen en gun daarmee oost zijn 
aftroeffeest. Als oost troeft van een 3-kaart troef - en die kans is het grootst - 
maak je toch je contract. ♠V zal dan onder jouw ♠A en ♠H vallen en de derde 
ruiten van zuid troef je in dummy!  
 

Spel 5 West gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♦  ♠ H 8 7 
1♥  1♠  pas  ??  ♥ B 3 

♦ A H 7 6 5 
♣ A H 9 

 
Wat is jouw tweede bieding met deze zuidhand? 
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Spel 5  Jouw bod  
 
 West gever / Niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1♦  ♠ H 8 7 
1♥  1♠  pas  ??  ♥ B 3 

♦ A H 7 6 5 
♣ A H 9 

 
Wat is jouw tweede bieding met deze zuidhand? 
 
Bied 4♠! 
 
Zónder het 1♥-tussenbod van west, belooft het 1♠-bod van noord minstens 
een 4-kaart schoppen. En dankzij wests 1♥-bod kan noord opeens op dezelfde 
biedhoogte twee boodschappen overbrengen: 
- doublet: 4-kaart schoppen; 
- 1♠: minstens een 5-kaart schoppen. 
Zowel het doublet als 1♠ belooft minstens 6 punten, zonder bovengrens. 
 
Door deze duidelijkheid weet je dat schoppen de speelkleur moet zijn. Het gaat 
nu alleen nog om de hoogte.  
 
Jij hebt 18 punten. En niet zomaar 18 punten: je hebt 18 hele mooie punten. 
En daar mag je voor de doubleton harten een puntje bijtellen. Mooi genoeg om 
zelfs met 6-7 punten bij partner een kansrijk 4♠-contract uit te bieden. Merk 
op dat je een prachtige ruitenkleur hebt. En partner belooft minstens een 5-
kaart schoppen.  
 
 

Spel 6  
 

West gever / Allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

3♦  doublet pas  ??  ♠ H V B 2 
♥ A B 9 3 
♦ 7 
♣ V 9 8 7 

 
Welk biedkaartje leg je met deze zuidhand op tafel? 
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Spel 6  Jouw bod  
 

West gever / Allen kwetsbaar 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

3♦  doublet pas  ??  ♠ H V B 2 
♥ A B 9 3 
♦ 7 
♣ V 9 8 7 

 
Welk biedkaartje leg je met deze zuidhand op tafel? 
 
Partner noord belooft met zijn doublet minstens openingskracht én - ook niet 
onbelangrijk - dat hij elk bod van partner kan ‘verdragen’.  
 
Jij wilt, met jouw zuidelijke openingskracht mee, maar één ding: de manche 
uitbieden in harten of schoppen! Je hebt niet echt voorkeur; die kan partner 
echter wél hebben. Dus … bied je … 4♦! West belooft een 7-kaart ruiten. Dat 
sluit uit dat jij graag een ruitencontract speelt. Jouw bod is mancheforcing en 
vraagt aan noord zijn beste hoge kleur te bieden. 
 

 
Spel 7  
 West gever NZ kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1♥  1♠  pas  ??  ♠ H 7 6 2 

♥ 9 2 
♦ A V 9 7 
♣ B 6 5 
 

 
Welk biedkaartje leg jij op tafel? 
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Spel 7  Jouw bod 
  
 West gever NZ kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1♥  1♠  pas  ??  ♠ H 7 6 2 

♥ 9 2 
♦ A V 9 7 
♣ B 6 5 
 

 
Welk biedkaartje leg jij op tafel? 
 
Een lastige situatie.  
Als partner met 1♠ had geopend, zou je inviterend 3♠ kunnen bieden. Partner 
belooft dan immers minstens 12-13 punten. Maar het volgbod van 1♠ heeft 
een lagere ondergrens: een punt of 7-8 is goed mogelijk. En dan kan 3♠ 
duidelijk te veel zijn van het goede. 
 
Daarvoor bestaat een mooie oplossing: bied de kleur van de tegenpartij! 
Met 2♥ stel je de kleur van partner vast en beloof je minstens 10 punten!  
 
 

Spel 8 
  
 West gever / OW kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1SA  pas  2♦*  ??  ♠ 6 5 

♥ A 4 3 2 
♦ H V B 10 2 
♣ 4 3 

 
 Welk biedkaartje leg je op tafel? 
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Spel 8  Jouw bieding 
  
 West gever / OW kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1SA  pas  2♦*  ??  ♠ 6 5 

♥ A 4 3 2 
♦ H V B 10 2 
♣ 4 3 

 
 Welk biedkaartje leg je op tafel? 
 

Kies voor ‘Doublet’! 
Spreek met partner af dat een doublet op een conventioneel bod (dat is een 
bod dat niets belooft over de geboden kleur), schreeuwt om een uitkomst in 
die kleur!  
Mocht het bieden van OW eindigen in een SA-contract, dan wil je maar één 
ding: een uitkomst in ruiten. Ook tegen een troefcontract zal een 
ruitenuitkomst waarschijnlijk het beste uitpakken. 
 
 

Lezers Mailen 
 
Wel of geen overtreding? 

Ik speel met een invaller. 
 
Ik heb twee kleine harten, mijn partner heeft eveneens twee kleine harten. 
 
Ik bied harten, uitgaand van de 4e kleur conventie. 
Zij speelt 4e kleur echter niet, verwacht bij mij een hartenstop en biedt 3SA. 
 
De tegenstander vraagt niets, komt niet met harten uit; wij maken 3SA+1. 
Top! 
Na afloop ziet mijn partner dat ik maar twee hartentjes had en zegt dat ze bij 
mij een stop verwachtte; en ik zeg: ‘Ik bood de 4e kleur.’ 
 
De tegenstanders eisten nu van de arbiter 3SA min 2. De arbiter gaf ons 40% 
en hen 60%.  
 
MIJN mening is dat wij niets verkeerd hebben gedaan.  
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Rob: 
Zonder de handen kan en wil ik geen uitspraak doen over deze specifieke 
zaak. Ik beperk mij daarom tot een opmerking ‘in het algemeen’. 
 
We kunnen spreken van een biedmisverstand en dat is op zich geen 
overtreding. De meeste tegenstanders hebben daar in de regel ook geen 
enkel probleem mee, zolang ze daardoor scoren. Als de tegenstanders 
door een misverstand of biedfout een nul scoren, is de beleving vaak 
anders. 
 
Jij biedt 3♥ onder de vlag van 4e kleur. Die hoort jouw partner te 
alerteren. Door het nalaten van het alert weet jij dat partner-lief jouw 
bod waarschijnlijk niet begrijpt. Dat is voor jou ongeoorloofde informatie. 
Je moet ervan uitgaan dat partner jouw bod alerteerde en uitlegde als 4e 
kleur. Dat maakt in ieder geval jouw pas op 3SA correct.   
 
Maar… na de afsluitende pas had je wél voor de uitkomst de 
tegenstanders alsnog moeten vertellen dat jouw bod 4e kleur is en dat je 
partner dat bod had moeten alerteren.   
 
Dan is de kans heel groot dat de tegenstanders wel degelijk de 
hartenstart vinden. Een kunstmatige score als 40%-60% is niet goed. De 
arbiter moet nagaan wat het resultaat zou zijn geworden met de juiste 
uitleg. Grote kans dat je dan minder scoort dan 40%... Maar nogmaals, 
over deze specifieke zaak kan ik geen uitspraak doen… 

 
Leider en dummy één of twéé personen? 

Vanmiddag werd er tijdens onze drive door OW 3SA gespeeld (west is leider). 
 
In de vijfde slag laat leider west vanuit dummy ♥H spelen. Deze slag wordt 
gewonnen door ♥H. Zelf gooit de leider ♠8 bij.  
 
Enkele slagen later wordt opgemerkt dat de leider nog een harten heeft. 
Op dat moment heeft de tegenpartij twee slagen. De overige slagen wordt 
door OW gemaakt (3SA+2 dus). 
  
Wat is hier de juiste rechtzetting? 
 
Rob: 

Alhoewel de leider de beide handen speelt, gelden de handen als aparte 
‘eenheden’. De slag wordt niet gewonnen door de hand waarmee wordt 
verzaakt, dus… is de ‘standaardrechtzetting’ dat OW één slag 
overdragen. Dus mogen OW 3SA+1 noteren. 
 
Omdat ik de spelverdeling en situatie niet weet, benadruk ik dat dit ‘de 
standaard rechtzetting’ is. Als leider west door deze verzaking twee of 
meer slagen won die hij zonder verzaking niet zou hebben gemaakt, 
moet hij het aantal extra gewonnen slagen overdragen. 
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Het belang van de juiste volgorde 
De afgelopen week iets aparts meegemaakt… 
We bieden en maken 6♠. 
Alleen ♠A = troefaas!!! gaat verloren. 
Als ik het scorekastje invul, zie ik iets vreemds: de ‘sub-topscore’ blijkt 
4♠+3  te zijn… Met troefaas buitenboord!!! 
Wat blijkt: aan een andere tafel heeft de partner van de speler met troefaas in 
handen, eerst nog verzaakt, zonder overigens die slag te maken. 
Maar… daarna wordt dus troefaas gemaakt en deze slag moet nu worden 
overgedragen. 
Sneu… 
Maar conform de regels. 
Tja. Oppassen dus. 

 
Rob: 

Heel sneu! 
De les die verzakers hieruit moeten trekken is: maak je vaste slagen 
vóórdat je verzaakt! Want de slagen die je maakte vóór je verzaking 
hoef je nooit over te dragen! 

 
Na partners SA Stayman of Jacoby met 5-4-hoog? 

Gisteravond hadden wij verschil van mening over de volgende bieding: 
 
Ik opende 1SA met 15 punten en een 4-kaart schoppen 
Wij spelen Niemeijer en partner vervolgde met 3♣ (bij 10 punten is het 
Niemeijer met 3♣, beneden 10 punten Stayman met 2♣). 
 
Mijn partner bood 3♣ en ik antwoordde 3♦ (vierkaart hoog). Het bleek dat zij 
een vijfkaart schoppen en een vierkaart harten had. Ik vond dat ze in dit geval 
beter had kunnen transfereren door 2♥ te bieden en na mijn antwoord nog 3♥ 
had kunnen bieden.  
 
Wat is jouw mening hierover? 
 
Rob: 

Met 5-4-hoog en 10+ gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar jullie 
‘zwakke’ Stayman. 

 
1SA  2♣ (Stayman) 
2♦  - 3♥ 5-kaart harten en 10+ 
  - 3♠ 5-kaart schoppen en 10+ 
 
Openaar biedt met een 3-kaart mee jouw 5-kaart en anders 3SA. 
Ondanks dat jullie Stayman spelen met minder dan 10 punten, kun je 
met 5-4-hoog het beste even zondigen. Nadeel van Jacoby is dat 
gemakkelijk een misverstand kan ontstaan over de lengte van de 
hartenkleur: een 4- of (ook) een 5-kaart. 

 
 


