BESCHERMEND BIEDEN
Wat is beschermend bieden ?
We bedoelen hiermee het openhouden
van de bieding als deze op laag niveau
dreigt uit te sterven.
We onderscheiden 2 situaties :
A. de tegenpartij opent met 1 in een
kleur gevolgd door tweemaal pas;
Bv. West Noord Oost Zuid
1
pas
pas
?
B. de tegenpartij stopt later in de
bieding in een deelscore;
Bv. West Noord Oost Zuid
1
pas
1  pas
2
pas
pas
?

 V 7 5 3 2 volgen met 1 ; de kleur
 A 10 3
is daarvoor te slecht. In
V84
de uitpas ligt het anders :
95
als je niet biedt, speelt de
tegenpartij een klein contract: brrr…!
In noodgevallen volg je
AHB3
wel eens op een 4-kaart  8 4 3 2
als je verdeling niet ge-  5
schikt is voor doublet.
 V 10 7 2
Bied 1 , het minst slechte bod !
1 SA : 11-14 pt en een SA-verdeling
met (meestal) een dekking in de kleur
van de tegenpartij, bijv.
H74
Voor doublet is de verde V 10 5
ling niet geschikt en voor
A6
2  is de kleur te slecht;
 H 8 6 3 2 bied 1 SA.

Voor zowel A. als B. geldt :
- we laten de tegenpartij liefst zo min
mogelijk kleine contracten spelen
- in beide biedverlopen hebben OW
(beduidend) minder dan 25 pt;

Een dekking in de kleur van  H 7 5
de tegenpartij is prettig maar  B 9 5
niet strikt noodzakelijk; met  V 9 6 4
de hand hiernaast kun je
AB4
rustig 1 SA bieden; laat 1 
niet spelen, dat is verliezend bridge !!

Dit betekent dat een niet al te sterke
zuid in bovengenoemde biedverlopen
kan weten dat noord wat punten moet
hebben en dat hij, als het even kan, de
bieding moet openhouden.

NB. De puntenrange van 11-14 voor 1 SA in
de uitpaspositie is in Nederland de meest
gangbare; er zijn ook biedexperts die een
range van 10-12 of zelfs 8-11 pt hanteren.

Tegenpartij opent, pas, pas, ?

2 SA : komt niet zo vaak voor maar het
belooft 18-19 pt en een SA-verdeling

West Noord Oost Zuid
1
pas
pas
?

De consequentie van deze afspraken is
dat zuid met een SA-hand van 15-17 pt
eerst doubleert en daarna SA biedt.

Zuid heeft, in de beschermende positie
( ook wel uitpaspositie genoemd ), dezelfde mogelijkheden als in de directe
positie, alleen gaan de vereisten t.a.v.
puntenkracht flink omlaag :

Een volgbod met sprong kan zijn normale betekenis behouden nl. een sterke
6-kaart en openingskracht (ca. 12-15 pt).

Doublet: vanaf 10 pt (!) en informatief,
dus steun in alle ongeboden kleuren;
Een volgbod zonder sprong: 7-15 pt,
dus qua puntenkracht hetzelfde als in
de directe positie; we stellen echter
veel mindere eisen aan de kwaliteit
van de kleur.
Met de volgende hand is het niet verstandig om in de directe positie te






A H B 10 6 5
76
A8
V92

Bied 2 

H6
87
 H V B 10 7 3
AV8
Bied 3 

In het kort iets over hoe noord op deze
beschermende biedingen van zuid moet
reageren.

Na 1 SA (11-14) liggen de zaken vrij
duidelijk; een verhoging tot 2 SA
(manche-invite) belooft ruwweg 12 pt.
Geen Stayman of Jacoby na een beschermende 1 SA !
Verder moet noord behoudender
bieden dan na een bod in de directe
positie, met name na een doublet.
Een antwoord van 1 SA bijv. belooft
niet meer 6-9 maar ca. 8-11 pt. Zo
anticipeer je op een mager beschermend informatiedoublet.
De tegenpartij stopt later in
de bieding in een deelscore.
West
1
2

Noord
pas
pas

Oost
1
pas

Zuid
pas
?

Zuid zit nu in de uitpaspositie en hij
moet overwegen of er nog een bod van
2 / af kan (5-kaart, kennelijk te
zwak om na 1  is te ondernemen) of,
en dat komt frequenter voor, dat hij
informatief doubleert met ca. 9-11 pt
en lengte in beide ongeboden kleuren
(in dit geval  en ).
1.  H V 7 4
2.  A 8
AB65
 B 10 8 5 4
54
A94
982
652
Dus, doubleer met spel 1. en bied 2 
met spel 2. Niet bang zijn, je partner
moet punten hebben ! Tevens zal hij
je kaart niet overschatten, je hebt
immers eerst gepast. Mocht de tegenpartij nog naar 3  gaan, dan is het
voor noord over het algemeen het
beste om het daar bij te laten.
Dit laatste wordt ook wel kort aangeduid met het liftprincipe : de tegenpartij 1 niveau opgedreven (“gelift”) ?
Laat ze spelen en hoop dat ze down
zullen gaan.
We moeten in de uitpaspositie dus
vaker gebruik maken van een uitgesteld informatiedoublet. Een belangrijke richtlijn indien je twijfelt, is de
volgende :
- Als de tegenpartij een fit heeft, is het
veilig om nog in de bieding te komen
( “ Zij een fit, wij ook een fit “ )
- Als de tegenpartij niet duidelijk een
troefkleur heeft gevonden is het veel

gevaarlijker om in de bieding komen :
“ Zij geen fit, wij mogelijk ook geen fit ”
en dat is (op 2-hoogte) linke soep.
West
1. 1 
pas

Noord
pas
?

Oost
2

Zuid
pas

pas
pas
?

1
1 SA

pas
pas

2. 1 
1
pas

Dus in 2. is bieden zeer gevaarlijk ( zij
hebben geen fit ) en in 1. kun je veilig in
de bieding komen met bijv. een doublet.
--------------------------Tot besluit nog een tip om op de deelscorespellen betere resultaten te halen:
● Overweeg om met een zwakke hand,
waarmee je eerst hebt gepast, later
nog in de bieding te komen.
Dit doe je in 2 gevallen :
- je hebt steun in partners kleur
- je hebt een zelfstandige kleur (meestal
een goede 6-kaart)
Voorbeelden:
West Noord Oost Zuid  B 7 2
pas 1 
1  pas  8
1SA pas
pas
?
 H B 10 9 4 3
V72
Bied 2  zuid ! Na 1  had je geen bod
(geen -dekking, te weinig voor 2 )
maar laat 1 SA niet spelen; het vooruitzicht dat je partner met harten uitkomt,
stemt je somber !
West Noord Oost Zuid  B 10 2
1
1
pas
pas  H 10 8 4
2
pas
pas
?
96
V863
Na 1  had je net te weinig om partner te
steunen maar laat nu 2 , waar je weinig
verdediging tegen hebt, niet spelen en
bied 2 . Wanneer OW nog naar 3 
gaan, moet noord je actie niet bederven
en meestal passen (het “liftprincipe).

Een tegenstander die vaak biedt en
je weinig deelscores gunt, is een
moeilijke tegenstander. Probeer bij
die groep te horen !

