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Bridge Service, voor gewone bridgers 

 Bridge Training 779 van 21 maart 2019 

 
Redactie: 

Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, 
Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 

 
Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl 

 

Effe bieden 

 
We gaan in deze Training effe een paar biedingen doen, niet al te complex, 

eenvoudige situaties zijn soms al lastig genoeg. 
 

Ik kan het niet genoeg benadrukken: je kunt beter met je vaste partner op 
dezelfde lijn zitten dan met mij. Beantwoord onafhankelijk van elkaar deze vragen, 

vergelijk jullie biedingen en kijk alleen voorzichtig naar die van mij als jullie elkaar 
niet kunnen overtuigen. 

 

 
Spel 1a 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      1SA   H B 7 6 

pas  2A  pas  2   H V 7 6 

pas  3SA  pas  ??   7 6 

         A V 6 

 

Spel 1b 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

  1SA  pas  2A   A H 4 3 

pas  2  pas  ??   5 

 V 9 8 7 

 7 6 5 2 
A benadrukt de alerteerverplichting 

 

Ik geef geen overpeinzingen. 
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Mijn biedingen 

 

Spel 1a 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      1SA   H B 7 6 

pas  2A  pas  2   H V 7 6 

pas  3SA  pas  4!   7 6 

         A V 6 

 
Partners 2-bod toont interesse in een hoge 4-kaart. Het 3SA-rebid spreekt 

duidelijke taal: voldoende kracht voor de manche, maar géén 4-kaart harten. 
Dus moet noord een 4-kaart schoppen hebben. De zwakke 2-kaart in ruiten 

maakt een 4-contract extra aantrekkelijk.  

 

Spel 1b 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1SA  pas  2A   A H 4 3 

Pas  2  pas  2SA!   5 

 V 9 8 7 

 7 6 5 2 

 

Met dit spel kruip je in de huid van de 2-bieder. Je hoopt op een 4-kaart 

schoppen. In het moderne bieden zal de SA-openaar met twee hoge 4-

kaarten 2 bieden. Noords 2-bod sluit dus een 4-kaart schoppen niet uit.  

 

Met 10-14 punten biedt zuid in zijn tweede beurt 3SA, net als noord in het 
vorige spel. Met 8-9 punten staat de manche nog niet vast, vandaar het 2SA-

rebid.  
 

Zonder 4-kaart schoppen zal noord met 15 punten passen en met 17 punten 
3SA bieden.  

Met (ook) een 4-kaart schoppen, biedt noord met 15 punten 3 en met 17 

4. 

 
Stel dat noord op zuids 2SA-bod 3 biedt: 15 punten met 4-kaart schoppen, 

dan kan zuid – dankzij zijn hartensingleton – daar zonder gewetensbezwaar 
4 van maken. Zeker met vier troeven mee, tel je voor een singleton 

minstens 2 punten extra. Minstens? Jazeker! Volksstammen tellen voor een 
singleton 3 punten (en voor een renonce 5!). 
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In spel 3 vragen we je om op een paar preëmptieve acties te reageren. 

 
Spel 3a 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

     3  ??   4 3 

 H V 10 8 7 6 5 

 V 5 4 

 8 

 
 

Spel 3b 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

     3  ??   A H 10 8 7 4 

 A 4 

 H 5 3 

 9 8 

 
 

Spel 3c 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

     3  doublet  A H 10 9 8 

 pas  4  pas  ??   A H 10 9 8 

 - 

 A V 2 

 
 

Spel 3d 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
2 (zwak) doublet 3  ??   H V 4 3 

 H V 4 3 

 H 4 2 

 7 6 
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Mijn biedadviezen 

Spel 3a West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      3  pas!   4 3 

  H V 10 8 7 6 5 

  V 5 4 

  8 

Best even slikken: als oost had gepast had je beslist geopend met 3. Nu 

oost het preëmptieve bal opende, kun je je het beste beheersen en passen. 

Volg je na een preventieve opening wél met een zwakke hand, dan heeft dat 
als nadeel dat je partner je kracht niet kan inschatten. Het is daarom beter 

om af te spreken dat een volgbod 12-16 punten belooft met een sterke 
5+kaart in de geboden kleur. 

 

Spel 3b West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

      3  3!   A H 10 8 7 4 

  A 4 

  H 5 3 

  9 8 

Met de uitleg bij het vorige spel spreekt 3 voor zich . Met een goede kleur 

en 17+ begin je met een doublet.  

 

Spel 3c West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
      3  doublet  A H 10 9 8 

  pas            4  pas  4!   A H 10 9 8 

  - 

  A V 2 

West ontkent met 4 een hoge 4-kaart. En ruitenopvang heeft hij evenmin, 

want dan had hij wel 3SA geboden. Je zou kunnen kiezen voor 4. Daar zal 

partner hoogstwaarschijnlijk op passen. Ook met een 2-kaart harten en 3-

kaart schoppen … Een mooi middel om partner te laten kiezen is het 4bod: 

de kleur van de tegenpartij. Dat sluit elk misverstand uit, want natuurlijk wil 

je geen contract spelen in een kleur waarvan oost al heeft verteld dat hij er 
zeven stuks in handen heeft. Noord zal nu beslist ‘vertellen’ in welke hoge 

kleur hij de meeste steun heeft. 
 

Spel 3d 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
2 (zwak) doublet 3  4!   H V 4 3 

 H V 4 3 

 H 4 2 

 7 6 

Voor zuid staat vanaf noords doublet de manche al vast; ook dat dat in een 

hoge kleur moet zijn. Noord belooft minstens een 3-kaart in de ongeboden 
kleuren. Het 4-bod vraagt naar de langste hoge kleur. Gezien het doublet 

loop je geen risico op een 4-3-fit. Dat kan wel gebeuren als je 4 (ipv 4) 

biedt. Noord zal passen met een 3-kaart harten en een 4-kaart schoppen. 
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Spel 4a 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1  1SA  pas  ??   H B 2 

 8 6 2 

 V 10 9 2 

 V 9 8 

 
Spel 4b 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  1  pas   H B 

pas  1SA  pas  ??   5 4 

 H 7 6 5 4 

 B 8 7 6 

 

Spel 4c 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

       1   3 2 

 pas  1SA  pas  2   A H B 8 7 

 pas  3  pas  ??   8 

 A H 10 3 2 
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Mijn biedingen 

Spel 4a 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
1  1SA  pas  2SA!   H B 2 

 8 6 2 

 V 10 9 2 

 V 9 8 

Met een 4-3-3-3-verdeling ben je snel geneigd een puntje af te trekken. Als 

je dat doet met deze hand, en daarom past, zou je een kansrijk 3SA-contract 
kunnen missen. Voordeel van wests openingsbod is dat de ontbrekende 

plaatjes vóór de plaatjes van partner noord zitten. Dat heft het nadeel op: 
partner heeft vaker 15 dan 17 punten. Ook tegenover 15 punten zal 2SA 

hoogstwaarschijnlijk worden gemaakt, en hopelijk niet met een overslag, 
want dan waren jullie toch te voorzichtig .  

 

 

Spel 4b 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1  1  pas   H B 

pas  1SA  pas  3SA!   5 4 

 H 7 6 5 4 

 B 8 7 6 

Een standaardsituatie die – ook de meer ervaren spelers – vaak verkeerd 

inschatten. Noords 1SA-rebid belooft 18-19 punten! Waarom? Omdat zijn 
passende partner nul punten kan hebben. Dan steekt een weldenkende 

noordspeler zijn hoofd niet vrijwillig in een 1SA-rebidstrop! 
 

Met 18-19 punten bij noord, gaat zuid niet keutelen met 2SA. Laat een 
beslissing die je zelf kunt nemen niet over aan je partner, om vervolgens aan 

zijn hoofd te gaan zeuren als hij past en twee overslagen maakt! 
 

 

Spel 4c 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

       1   3 2 

 pas  1SA  pas  2   A H B 8 7 

 pas  3  pas  5!   8 

 A H 10 3 2 

Waarschijnlijk sloot je na partners 1SA-bod de manche al uit. Maar als 
partner dan jouw 2-bod – dat je ook zou bieden met minimale 

openingskracht – toch verhoogt naar 3, moet je toch wel met deze kracht 

en verdeling de manche uitbieden! Partner zal 8-9 punten hebben met een 

uitstekende verdeling voor een klaverencontract. 
 

Doe geen sullig 4-bodje; durf te beslissen! Geloof in het verantwoorde bod 

van je partner (en in je afspeeltechniek) . Op de volgende pagina kun je die 

demonstreren. 
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Spel 5 

Geheel in de lijn van ‘doe wat je belooft’: maak wat je biedt! 
 

 H V 4 

 5 4 

 8 7 6 5    

 V B 9 7  

  
 3 2 

 A H B 8 7 

 4 

 A H 10 3 2 

 
Tegen jouw dapper uitgeboden 5-contract, start west met A, gevolgd door 

H. 

 

Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 
 

Ja, ik peins met je mee . 
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Spel 5  Overpeinzing 

 H V 4 

 5 4 

 8 7 6 5    

 V B 9 7  

  
 3 2 

 A H B 8 7 

 4 

 A H 10 3 2 

 
Tegen jouw 5-contract, start west met A, gevolgd door H. 

 
Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 

 

Vanuit de zuidhand tel ik: één dreigende verliezer in schoppen, drie in harten, 
één in ruiten en één in klaveren. 

 
Dat begint al lekker … Leuke tip, dat 5-bod! 

 
Maar … er zijn gelukkig veel kansen op het voorkomen van verliezers. En ook 

leuk: hoe lastiger het spel, des te hoger het revenu!  
  

In schoppen win je altijd één slag: H of V. En daar komt een tweede slag 

bij als A bij west zit én je 2 naar H speelt. Duikt west, dan wint H die 

slag en steek je in een andere kleur over naar de hand om 3 naar V te 

spelen. Als west die slag ook duikt, win je twee schoppenslagen en geef je 

geen schoppenverliezer af. Neemt west die slag, dan kun je later op V een 

eventuele hartenverliezer opruimen. 

 
In ruiten verlies je door de uitkomst de eerste slag; zuid heeft verder geen 

ruiten, dus tel je verder geen ruitenverliezer.  
 

In harten hoef je geen slag te verliezen als de ontbrekende harten 3-3 of 4-

2 zitten. Met de harten 3-3 zijn al je harten vrij na A, H, harten getroefd. 

En met de harten 4-2 troef je na AH tweemaal harten en is je laatste harten 

vrij. Snijden op V is veel riskanter: 50% kans op succes, dus ook 50% kans 

op 5-1. De harten 3-3 en 4-2 is samen liefst 84%. Slaan en troeven gaat 

dus vaker goed dan snijden. 
 

In klaveren tel je geen verliezer; die kleur zit weldadig dicht 
 

Tot zover deze overpeinzing. Aan jou de eer om daar iets moois mee te doen! 
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Spel 5  Speelplan 

 H V 4 

 5 4 

 8 7 6 5    

 V B 9 7  

  
 3 2 

 A H B 8 7 

 4 

 A H 10 3 2 

 
Tegen jouw 5-contract, start west met A, gevolgd door H. 

 
Hoe probeer je dit contract binnen te slepen? 

 

Je hebt geen keus: H troef je. 

- Sla A en H; 

- 7 troef je met V; 

- 7 naar A; 

- 8 troef je met B (zuids laatste harten is nu waarschijnlijk vrij); 

- Speel nog tweemaal troef, je laatste harten en 2 naar HV. Je geeft 

alleen nog A af. 

 

Spel 6 
 Ter afsluiting een leuk tegenspelvraagstuk. 

 
Na 1SA (west) – 3SA (oost)  

start noord met:  
H 

      Dummy oost 
       H V 2 

 7 6 

 A H 10 4 3 2 

 7 6 

    Zuidhand 

    B 3 

 A 5 4 3 2 

 9 8 

V 4 3 2 

 
Je staat als toeschouwer achter zuid, en je ziet dat zuid noords H niet 

overneemt. Zuid duikt ook noords vervolg: B en daarna 10.  

Op 10 speelt de leider een klavertje bij. 

 

Wat vind je van zuids tegenspel? 
a. Uitstekend. 

b. Niet goed; hij had B moeten overnemen met A. 

c. Niet goed; hij had 10 moeten overnemen met A. 
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Spel 6  Het juiste tegenspel 

Na 1SA (west) – 3SA (oost)  

 
Noordhand 

 H V B 10 

 

noord start met:  
H 

     Dummy oost 
      H V 2 

 7 6 

 A H 10 4 3 2 

 7 6 

   Zuidhand 

   B 3 

 A 5 4 3 2 

 9 8 

V 4 3 2 

 
Je staat als toeschouwer achter zuid, en je ziet dat zuid noords H niet 

overneemt. Zuid duikt ook noords vervolg: B en daarna 10.  

Op 10 speelt de leider een klavertje bij. 

 

Wat vind je van zuids tegenspel? 
a. Uitstekend. 

b. Niet goed; hij had B moeten overnemen met A. 

c. Niet goed; hij had 10 moeten overnemen met A. 

 
Zuid speelt perfect tegen!  

Zijn H-uitkomst belooft V. 

En als zuid weet dat noord V heeft, wil hij niet zijn A spelen zolang noord 

V nog in handen heeft! Daarom is noord van plan V pas in de vierde slag te 

spelen. 

 
Zuid hoeft alleen maar te wachten tot de verschijning van V. Als hij de 

verleiding niet kan weerstaan en al eerder zijn aas legt, komen NZ niet verder 
dan vier hartenslagen. 

 

Merk op dat zuid het veel lastiger heeft als noord na H V op tafel legt, en 

daarna B. Op dat moment moet de leider immers nog bijspelen. Heeft de 

leider een 3-kaart harten, dan moet zuid de derde hartenslag overnemen, 
maar met de harten zoals in dit spel moet zuid echt tot de vierde slag 

wachten. 
 

Met alleen HVB in handen, begint noord ook met H, dan B, en dán het 

plaatje waarop zuid met bloeddoorlopen ogen zit te wachten: V. 
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Lezers Mailen 
Wel of geen overtreding? 

Afgelopen woensdag ging ik even magistraal de mist in: 

 
  (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

pas  2SA  pas  3 

pas  3SA  pas  4 

pas  pas  pas 
 

Resultaat: NZ 4-3 

 

Ik vergat als noord volledig dat het 3-bod van zuid als een transfer was 

bedoeld, waardoor – met name west – mijn 3SA-bod als een 

transferweigering beschouwde.  

 
Op de vraag van west wat partner nou zou hebben na zijn 4-bod, 

antwoordde ik: vermoedelijk een 5-4 in -. Dat bleek dus niet het geval. 

West meldde dat hij zich zijn rechten voorbehield, waarop (natuurlijk op 

hoffelijke wijze) er de arbiter bij werd geroepen, omdat west meende dat zuid 
geen 4 had mogen bieden (in het kader van O.I.) 

 
De arbiter zag geen overtreding, waarop wij gingen spelen: logischerwijs ging 

4 zwaar het schip in (wij scoorden slechts 20%), maar er blijft voor mij een 

vraag:  

 
Is de conclusie van de arbiter terecht, of werd er ergens een foutje begaan 

(los van mijn bieding)? 
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Rob: 

Ik weet niet na welk onderzoek de arbiter oordeelde dat hij geen 
overtreding ziet. Correct is om alleen nota te nemen van wests 

opmerking en zonder ook maar één hand te bekijken het bieden en 

spelen te laten voortzetten. Gaat hij een of meer handen wél bekijken, 
dan zou hij zichzelf daarmee degraderen tot bron van OI (ongeoorloofde 

Informatie). 
 

Ik deel de eindconclusie van de arbiter. Maar ik mis in dit verslag de 
onderbouwing: waarom ziet en behandelt de arbiter het 4-bod niet als 

overtreding? In de onderbouwing zitten de belangrijke leerpunten die 
tegelijk vervelende en onterechte onderbuikgevoelens kunnen opheffen. 

 
Zuid biedt 3, Jacoby. Dat moet worden gealerteerd.  

Noord alerteert niet; dat zou kunnen betekenen dat noord óf 
vergeet te alerteren, óf Jacoby even vergat. Deze informatie is 

voor zuid absoluut verboden kost. Zuid moet verder bieden alsof 
noord het 3-bod alerteerde met de uitleg: transfer voor 

schoppen. 
 

Noord biedt 3SA.  

Als zuid alleen maar rekent op een 3-bod, en dus niet doen aan 

transferweigering, maakt het 3SA-bod eveneens duidelijk dat 

noord even de transferdraad kwijt is. En omdat 3SA een legaal 
bod is, weet zuid nu ook op legale wijze dat noord zijn 3-bod 

niet begreep. En legaal verkregen informatie mag zuid wél 
gebruiken! Dus heeft zuid alle vrijheid om alsnog te kiezen voor 

4. 

 

Verboden contractverbetering? 

Mijn partner opent 1SA tijdens een spelletje bij iemand thuis. 

Ik heb 4 punten, met een 4-kaart harten en een 4 kaart schoppen; twee 

klaveren en drie ruiten. 
  

In mijn ogen een hopeloze kaart in een SA-contract. Daarom bied ik 2, 

waarop mijn partner 2 biedt en ik pas. 

 
Dit is niet iets wat wij normaal bieden, dus werd er niet gealerteerd; er werd 

ook niets gevraagd. Wel keek mijn partner vreemd op toen hij mijn kaarten 
zag. 

De tegenpartij zei later dat ik dit niet mocht bieden, omdat ik 8-9 punten 
moest hebben. 

Zij vonden dat zij op het verkeerde been werden gezet door het beloofde 
aantal punten van minstens acht. 

  
Mijn vraag: Moet ik 8-9 punten hebben, ook als mijn partner minstens 8 

punten verwacht? 
 

2 werd gemaakt, en wij betwijfelen of 1SA eveneens zou zijn gewonnen.  
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Rob: 
Dit is geen misleidende actie maar een poging om met de bestaande 

middelen in een kansrijker contract te komen. En dat mag wel degelijk. 

Je had alleen grote pech gehad zonder hoge 4-kaart bij partner en wel 
twee 3-kaarten, met een 5-kaart klaveren en een 2-kaart ruiten. Dan 

biedt hij immers 2 en zit je in een contract met slechts vijf troeven… 

  

Carolien: 
Met Rob eens: het is geen misleiding, máár ... 

 
Dit heet Garbage Stayman en moet wel op je systeemkaart staan, 

anders rekent de tegenpartij inderdaad op 8 punten. 
 

Maar als dit een eenmalige oprisping van je was, is er geen probleem, 
want je partner wist het ook niet. 

 
Overigens zijn er twee methoden bij Garbage Stayman: 

1) 2-vierkaarten hoog is voldoende: als 1SA-openaar 2 biedt, 

corrigeer je naar 2, dan snapt hij het en wijzigt 2 desgewenst 

naar 2 (hij heeft theoretisch altijd in één van beide een 3 kaart) 

2) Het 'mag' alleen met een 1/0 klaveren, 4/5 ruiten, 4 harten en 4 
schoppen. Dan pas je op alles wat partner op jouw 2-bod biedt.  

 

Rob: 
Formeel heeft Carolien helemaal gelijk. Maar of op een gewone club de 

gewone tegenpartij rekening houdt met een zeer zwakke hand als op de 
systeemkaart ‘Garbage Stayman’ staat, betwijfel ik zeer. Met de 

invoering van het alerteren wordt de systeemkaart nog maar 
hoogstzelden geraadpleegd. Als meer dan de helft van de raadplegers 

weet Garbage inhoudt, zou dat mij eveneens verbazen.    
 

Daarnaast komt een zeer zwakke hand mét twee hoge 4-kaarten zo 
weinig voor, dat zelfs onder de vlag van Garbage de openaar toch zal 

rekenen op 8+.  
 

In de praktijk verwacht ik daarom – ook zonder het Garbagelabel – 
geen problemen; om over de huiskamer, waar zich dit afspeelde, maar 

te zwijgen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


