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LES 1 
 
Hamvraag bij deze cursus is natuurlijk waarom 
leerlingen moeten overstappen op vijfkaart 
hoog. Een echte noodzaak is er eigenlijk niet. 
Ook met vierkaart hoog kun je clubkampioen 
worden. De realiteit is echter dat een steeds 
grotere meerderheid van de clubbridgers 
vijfkaart hoog speelt. En dat zal de komende 
jaren blijven groeien. Uiteindelijk wordt het 
waarschijnlijk wereldwijd het standaardsysteem.  
 
Er zit wel een duidelijke filosofie achter vijfkaart 
hoog. Hoge kleuren zijn belangrijker dan lage 
kleuren. Met acht kaarten in een hoge kleur 
wordt met die kleur troef gespeeld, Met een fit in 
een lage kleur is daarentegen 3SA de meest 
aantrekkelijke manche. De focus van een 
biedsysteem behoort dus te liggen op het 
ontdekken van een fit in een hoge kleur. 
Wanneer 1♥ en 1♠ een vijfkaart garanderen is 
een eventuele 5-3 fit direct gevonden. Een 4-4 fit 
wordt vanzelf ontdekt door na een 1♣ of 1♦ 
opening vierkaarten van onderaf te bieden.  
 
Theorie 1 
Bij de opening van hoofdstuk 1 is met name de 
vraag of er nog steeds 1SA wordt geopend met 
15-17 punten en een 5♥/♠-3-3-2 verdeling. Wat 
mij betreft luidt het antwoord ja. Als je met 1♥/♠ 
opent komt de herbiedingsstructuur op losse 
schroeven te staan. Na 1♥-1♠ toont 1SA 12-14 
punten en 2SA 18-19 punten. Dit 
herbiedingsprobleem is weliswaar te 
ondervangen door een driekaart laag te bieden, 
maar wenselijk is dat niet. De 'Berry filosofie' is 
om je handtype te omschrijven. En dat betekent 
met een SA-verdeling zo snel mogelijk SA 
bieden. Dus 1SA openen met 15-17 punten en 
een 5332 verdeling. 
 
Dan het antwoorden op 1♥/♠. Het advies is 
simpel: steun met een fit direct. Dit betekent dat 
1♥-3♥ gebaseerd kan zijn op een driekaart. Van 
belang is om te wijzen op de waarde van de 
negende troef (zie boek). Als algemene regel 
valt mee te geven dat het met 4333 verdeling 
verstandig is om een punt af te trekken (als er in 
troef wordt gespeeld). 
 
Tot slot komt nog het bieden zonder steun aan 
de orde. In het lesboek adviseer ik om het 1SA 
antwoord op te rekken tot 10 punten. Dat heeft 
alles te maken met de tendens om steeds 
agressiever te openen. De moderne stijl is om 
met 10 punten alleen nog op tweeniveau te 
antwoorden als je een zeskaart hebt. 
 
 

Theorie 2 
In het tweede gedeelte van de les komt de 
voorbereidende 1♣ opening aan bod. Belangrijk 
is om te benadrukken dat de 1♣ opening 
meestal op een echte klaverkleur gebaseerd is.   
 
In Berry's vijfkaart hoog houden we vast aan het 
bijbieden vanaf zes punten. We gaan dus niet 
afwijzen met 1♦.  
 
Daarnaast is het 1SA antwoord van belang. Dat 
toont zowel na een 1♦ opening als na een 1♣ 
opening klaverlengte. Eventueel kan de leraar 
aangeven dat deze regel niet geheel zwart-wit 
is: 
 
West Noord Oost Zuid ♠H92 
 1♦ pas ?? ♥V96 
    ♦8743 
    ♣H103 
 
Het is zeker een optie om voor 1SA in plaats 
van 2♦ te kiezen. De speelsoort SA betaalt 
immers veel beter. Het is niet erg dat je partner 
denkt dat je klaveren hebt. Als hij klaveren gaat 
bieden corrigeer je immers naar ruiten. 
 
Resteert 1♣-2♣. Dit blijft gewoon klaversteun 
met 6-9 punten. Dit betekent dat je een 
probleem hebt met sterke handen: 
 
West Noord Oost Zuid ♠84 
 1♣ pas ?? ♥A73 
    ♦H9 
    ♣HVB874 
 
Net als na een natuurlijke 1♣ opening zit je hier 
'vast'. Maar omdat 1♣ nu ook op een doubleton 
of driekaart geopend wordt zal dit biedprobleem 
zich vaker voordoen. Een oplossing heb ik 
helaas niet voorhanden. 5♣ moet in ieder geval 
worden ontraden. Dan nog liever 3SA 'gokken'. 
 
 
De volgende opmerking is niet meer op de 
2de druk van toepassing. 
 
Opgelet: op pagina 13 van het lesboek is in 
het tweede diagram een storende fout 
geslopen: De 1♥ opening van noord moet 1♠ 
zijn. 
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BIEDQUIZ LES 1 
 
1. 
West Noord Oost Zuid ♠H864 
   ?? ♥A98 
    ♦HB76 
    ♣V9 
 
2. 
West Noord Oost Zuid ♠HV864
   ?? ♥A98 
    ♦HB6 
    ♣V9 
 
3. 
West Noord Oost Zuid ♠V8642
   ?? ♥AHB98
    ♦6 
    ♣V9 
 
4. 
West Noord Oost Zuid ♠H6432
 1♥ pas ?? ♥982
    ♦HB7 
    ♣93 
 
5. 
West Noord Oost Zuid ♠6 
 1♠ pas ?? ♥A982 
    ♦HB763 
    ♣V93 
 
6. 
West Noord Oost Zuid ♠65 
 1♥ pas ?? ♥A92 
    ♦HB763 
    ♣V93 
 
7. 
West Noord Oost Zuid ♠HB9762 
 1♣ pas ?? ♥8 
    ♦B74 
    ♣843 
 
8. 
West Noord Oost Zuid ♠HV82 
 1♣ pas ?? ♥HB82 
    ♦762 
    ♣83 
 
9. 
West Noord Oost Zuid ♠B9832 
 1♣ pas ?? ♥B862 
    ♦76 
    ♣83 
 
10. 
West Noord Oost Zuid ♠AHV82 
 1♣ pas ?? ♥HB2 
    ♦A62 
    ♣83 

Oplossingen biedquiz 
 
Antwoorden quiz 
1. 1♦   
2. 1SA   
3. 1♠   
4.  2♥    
5. 1SA 
6. 3♥   
7. 1♠    
8. 1♥  
9.  Pas   
10.  1♠ 
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OEFENSPELLEN LES 1 
 

1.  ♠AH65 
  ♥AV1043 
  ♦A7 
  ♣V5 
♠V9    ♠B873 
♥B85    ♥H92 
♦V942    ♦B103 
♣B1093    ♣H86 
  ♠1042 
  ♥76  
  ♦H865 
  ♣A742 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♥   pas   1SA 
pas   3SA  pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Met 1SA ontkent zuid zowel een driekaart harten als een 
vierkaart schoppen. Het heeft voor noord dus geen zin 
om via 2♠ op zoek te gaan naar een fit in een hoge kleur.
 
Spelen 
West komt uit met ♣B. De juiste aanpak van de 
hartenkleur is om te beginnen met een kleintje naar de 
tien. Wie de eerste keer ♥V heeft gelegd, moet later nog 
oversteken naar ♦H om alsnog een harten naar de tien 
te spelen.  
 
Resultaat: 3SA contract. 

2.  ♠H96 
  ♥105 
  ♦10543 
  ♣V1053 
♠843    ♠AV7 
♥B76    ♥AH842 
♦V8    ♦H96 
♣A9762    ♣H4 
  ♠B1052 
  ♥V93  
  ♦AB72 
  ♣B8 
 
West   Noord  Oost Zuid 
-     -         1♥     pas 
2♥      pas      4♥      pas 
pas    pas 
 
Bieden 
Omdat 1♥ een vijfkaart belooft steunt west direct. Oost 
heeft voldoende punten om naar de manche te gaan. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♠B. De leider moet een ruitenaftroever 
aan de korte troefkant nastreven. Dat moet voor het 
troeftrekken gebeuren. Win de schoppenstart in oost en 
speel ruiten naar de vrouw en nogmaals ruiten. Je 
verliest een ruiten, een schoppen en een harten. 
 
Resultaat: 4♥ contract. 

3.  ♠A9 
  ♥B84 
  ♦1092 
  ♣H10873 
♠H73    ♠B842 
♥HV752    ♥93 
♦A84    ♦HV75 
♣B2    ♣V95 
  ♠V1065 
  ♥A106  
  ♦B63 
  ♣A64 
 
West   Noord Oost Zuid 
- - -        pas 
1♥     pas    1♠    pas 
1SA    pas   pas   pas 
 
Bieden 
Het 1♠ antwoord belooft slechts een vierkaart. De 1SA 
herbieding toont een SA-verdeling met 12-14 punten. 
Daarmee is het juiste contract bereikt. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♣3. Zuid wint de eerste slag met ♣A 
en speelt de kleur door. Zodra de leider aan slag komt 
met ♣V speelt hij een harten naar de heer. Als die houdt 
wordt overgestoken naar ♦H om ook de volgende 
hartenronde vanuit oost te spelen. NZ maken niet meer 
dan vier klaverslagen, ♥A en ♠A. 
 
Resultaat: 1SA contract. 

4.  ♠HV986 
  ♥H74 
  ♦V3 
  ♣A106 
♠B32    ♠107 
♥B93    ♥AV52 
♦10976    ♦AHB 
♣H83    ♣9754 
  ♠A54 
  ♥1086  
  ♦8542 
  ♣VB2 
 
West  Noord Oost Zuid 
pas 1♠ dbl 2♠ 
pas pas pas 
 
Bieden 
Oost heeft de punten en de verdeling voor een 
informatiedoublet op 1♠. Met een driekaart mee steunt 
zuid naar 2♠. Noord is niet sterk genoeg om tegenover 
een partner met 6-9 punten aan de manche te denken. 
Iedereen is dus uitgeboden. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♦A. De leider moet snijden op ♣H om 
aan acht slagen te komen. Hij maakt dan vijf 
schoppenslagen en drie klaverslagen.  
 
Resultaat: 2♠ contract. 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 
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5.  ♠AV76 
  ♥HB84 
  ♦H93 
  ♣82 
♠B92    ♠H103 
♥1053    ♥A96 
♦A1062    ♦VB7 
♣V96    ♣B753 
  ♠854 
  ♥V72  
  ♦854 
  ♣AH104 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♣ pas 1SA 
pas pas pas  
 
Bieden 
Omdat 1♥ een vijfkaart belooft wordt met deze 
noordhand 1♣ geopend. Het 1SA antwoord van zuid 
belooft een klaverkleur en 6-10 punten. Tevens ontkent 
het vierkaarten in de overige kleuren. Noord weet dat er 
geen fit is in een hoge kleur en dat er onvoldoende 
punten zijn voor de manche.  
 
Spelen 
West komt uit met ♦2. Harten is de werkkleur van de 
leider. Dankzij het 3-3 zitsel kunnen er in die kleur drie 
slagen worden ontwikkeld. Samen met ♦H, ♣AH en ♠A 
telt dat op tot zeven slagen. 
 
Resultaat: 1SA contract. 

6.  ♠A96 
  ♥1065 
  ♦V983 
  ♣B96 
♠V10    ♠HB43 
♥H82    ♥AV9 
♦1065    ♦A42 
♣AV753    ♣842 
  ♠8752 
  ♥B743  
  ♦HB7 
  ♣H10 
 
West  Noord Oost Zuid 
- - 1♣ pas 
2SA pas 3SA pas 
pas pas 
 
Bieden 
Met zijn bijbod heeft west de keuze tussen 2SA en 3♣. 
Omdat 1♣ op een doubleton gebaseerd kan zijn heeft 
2SA de voorkeur. Met 14 punten is oost sterk genoeg om 
te verhogen naar 3SA. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♦3. De werkkleur van de leider is 
schoppen. In die kleur kunnen met zekerheid drie slagen 
worden ontwikkeld. Een geslaagde snit op ♣H brengt 
negen slagen in het laatje: drie schoppens, drie hartens, 
twee klaveren en een ruiten.  
Wie de klaverkleur ontwikkelt gaat down. NZ maken dan 
naast drie ruitens en ♠A ook nog een klaverslag. 
 
Resultaat: 3SA contract. 

7.  ♠HB83 
  ♥HV7 
  ♦87 
  ♣9842 
♠V104    ♠75 
♥82    ♥AB10953 
♦HB43    ♦A96 
♣V765    ♣B10 
  ♠A962 
  ♥64  
  ♦V1052 
  ♣AH3 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♦ 
pas 1♠  2♥   2♠ 
pas  pas  pas 
 
Bieden 
Zuid opent gewoon met zijn laagste vierkaart (en dus niet 
met 1♣ 'omdat hij een vierkaart schoppen heeft'). Het 1♠ 
antwoord brengt de schoppenfit aan het licht. 2♠ toont 
schoppensteun met een minimale opening. Geen reden 
dus voor noord om richting de manche te koersen. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♣B. In schoppen moet worden 
gesneden op de vrouw. Dat doe je door vanuit zuid een 
kleine schoppen naar de boer te spelen. Noord verliest 
twee ruitens, een harten en een klaveren. 
 
Resultaat: 2♠ +1 

8.  ♠53 
  ♥HV93 
  ♦V1062 
  ♣H109 
♠AH42    ♠976 
♥10765    ♥A42 
♦983    ♦H7 
♣72    ♣AV854 
  ♠VB108 
  ♥B8  
  ♦AB54 
  ♣B63 
 
West  Noord   Oost  Zuid 
pas   pas    1♣   pas 
1♥    pas   1SA   pas 
pas  pas 
 
Bieden 
Met zijn 1SA herbieding ontkent oost het bezit van een 
vierkaart in harten of schoppen. West weet nu dat de 1♣ 
opening gebaseerd is geweest op een echte klaverkleur. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♠V. Klaveren is de werkkleur van de 
leider. Neem de uitkomst met ♠H en speel vanuit west 
een klaveren naar de vrouw. Via ♣A en klaveren na 
worden de vierde en vijfde klaveren vrijgespeeld. Je 
maakt vier klaverslagen, ♠AH en ♥A. 
 
Resultaat: 1SA contract. 

N
W     O 

Z

N 
W     O 

Z 

N
W     O 

Z

N 
W     O 

Z 



 

7 

9.  ♠AB954 
  ♥76 
  ♦AH 
  ♣V1086 
♠1063    ♠72 
♥H10532   ♥VB9 
♦1063    ♦V874 
♣H7    ♣A532 
  ♠HV8 
  ♥A84  
  ♦B952 
  ♣B94 
 
West   Noord  Oost   Zuid 
- 1♠     pas  3♠ 
pas    4♠   pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Omdat de 1♠ opening een vijfkaart belooft steunt zuid 
direct. Met 3♠ geeft hij 10-11 punten aan. Voor noord is 
dat voldoende om naar de manche te gaan. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♥V. De leider neemt ♥A, trekt de 
troeven in drie rondjes en gaat daarna de klaverkleur 
ontwikkelen. OW maken twee klaverslagen en een 
hartenslag. 
 
Resultaat: 4♠ contract. 

10.  ♠B862 
  ♥64 
  ♦1073 
  ♣HV104 
♠AH954    ♠7 
♥AV72    ♥B1083 
♦AV6    ♦952 
♣8    ♣AB762 
  ♠V103 
  ♥H95  
  ♦HB84 
  ♣953 
 
West   Noord   Oost   Zuid 
- - pas pas 
1♠ pas 1SA pas 
3♥ pas 4♥ pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Door naar 3♥ te springen toont west een maximale 
opening van 18-19 punten. De hartenfit is gevonden en 
oost verhoogt naar  
 
Spelen 
Noord komt uit met ♣H. De leider moet zijn 
schoppenkleur vrijtroeven en daarom het troeftrekken 
uitstellen. Speel ♠AH en troef een schoppen in dummy. 
Dan volgt ruiten naar de vrouw en nogmaals schoppen 
getroefd, nu met ♥B. Zuid troeft over met ♥H en speelt 
klaveren, getroefd in west. Als de leider op ♠H in dummy 
een ruiten heeft weggegooid kan hij zijn derde ruiten ook 
nog in oost troeven en maakt hij twaalf slagen. 
 
Resultaat: 4♥ +2.

11.  ♠853 
  ♥H7 
  ♦94 
  ♣AVB862 
♠104    ♠B972 
♥VB108    ♥A52 
♦HB82    ♦AV103 
♣1053    ♣74 
  ♠AHV6 
  ♥9643  
  ♦765 
  ♣H9 
 
West    Noord   Oost  Zuid 
- - - 1♣ 
pas   3♣     pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Omdat 1♥ en 1♠ een vijfkaart beloven moet zuid 1♣ 
openen op een doubleton. 3♣ van noord is een limietbod: 
klaversteun en 10-11 punten. Zuid moet nu niet in paniek 
raken. Met een minimale opening is het verstandig om 
op een limietbod te passen.  
 
Spelen 
West komt uit met ♥V. Aan het spelen valt weinig te 
beleven. OW kunnen vier slagen in de rode kleuren 
maken. Als ze dat niet direct doen kan de leider het 
beste de hele klaverkleur uitspelen. Als oost daarop een 
schoppen afgooit komt zuids ♠6 vrij en worden er tien 
slagen gemaakt. 
 
Resultaat: 3♣ contract. 

12.  ♠V103 
  ♥108 
  ♦A1074 
  ♣VB86 
♠H76    ♠A9842 
♥HV4    ♥A765 
♦B83    ♦96 
♣A754    ♣103 
  ♠B5 
  ♥B932  
  ♦HV52 
  ♣H92 
 
West   Noord   Oost    Zuid 
1♣   pas  1♠   pas 
1SA  pas  2♥  pas 
2♠   pas    pas  pas  
 
Bieden 
De 1SA herbieding van west toont een SA-verdeling met 
12-14 punten. Omdat west een vierkaart harten of 
driekaart schoppen kan hebben, biedt oost 2♥. 
Aangezien van twee vierkaarten de laagste wordt 
geboden impliceert dit het bezit van een vijfkaart 
schoppen. West biedt dus 2♠.  
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♦H. Oost troeft de derde ruiten en trekt 
met ♠AH tweemaal troef.  ♠V laat hij zitten. Hij gaat 
verder met de hartens: ♥H, ♥V en harten richting aas. 
Het maakt geen verschil of noord  wel of niet troeft. Meer 
dan twee ruitens, ♠V en een klaverslag maken NZ niet. 
 
Resultaat: 2♠ +1. 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 
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LES 2 
 
Theorie I 
De herbieding van openaar is misschien wel het 
belangrijkste bod. Essentieel is dat het handtype 
wordt aangegeven: 
 
SA-verdeling → bied SA 
Tweekleurenspel  → bied je tweede kleur 
Eenkleurenspel  → herbied je kleur 
 
Dit is het algemene principe. Helaas zijn er wat 
uitzonderingsgevallen. Zet de volgende 
voorbeelden naast elkaar: 
 
1.  2. 
♠A7  ♠HB82 
♥HB82  ♥A7 
♦H942  ♦H942 
♣V86  ♣V86 
 
Een 4432 is een SA-verdeling. Met hand 1. bied 
je na 1♦-1♠ dan ook 1SA. Met hand 2. wordt na 
1♦-1♥ echter 1♠ geboden. Dat is de 
uitzondering: vierkaarten die je op eenniveau 
kunt bieden mag je niet overslaan. Anders wordt 
de schoppenfit gemist. 
 
Met hand 1. Wordt een eventuele hartenfit niet 
gemist: 
 
♠A7  ♠H9832 
♥HB82  ♥V764 
♦H942  ♦V5 
♣V86  ♣75 
 
Hier biedt oost na 1♦-1♠-1SA nog 2♥, omdat hij 
een tweekleurenspel heeft. 
 
Ook voor tweekleurenspellen geldt er een 
uitzondering. Dat heeft alles te maken met de 
regel voor reverse bieden: 
 
West  Oost 
1♦  1♠ 
2♥ 
 
Als oost ruitensteun heeft moet hij helemaal 
naar 3♦. Daarom moet west overwaarde (16+ 
punten) hebben om het biedniveau zodanig op 
te schroeven. Zonder die overwaarde moet een 
minimale herbieding worden gedaan. Dat kan 
1SA of 2♦ zijn. Beide geven een verkeerd beeld 
van je handtype en zijn daarmee 'noodbodjes'. 
 

 

 
 
♠6 
♥H872 
♦HVB93 
♣A76 
 
Met deze hand mag naar keuze 1SA of 2♦ 
worden herboden. Na 1SA zal partner rekenen 
op een SA-verdeling, na 2♦ op een zeskaart 
ruiten. Helaas, ook de bridgewereld is niet 
perfect. 
 
De puntenranges van de diverse biedingen op 
een rijtje: 
 
SA-verdeling 
Goedkoopste SA-herbieding  → 12-14 punten 
SA-herbieding met sprong  → 18-19 punten 
 
Tweekleurenspel 
Nieuwe kleur zonder sprong → 12-17 punten 
Nieuwe kleur met sprong  → 18-19 punten 
Reverse herbieding - → 16-19 punten 
 
Eenkleurenspel 
Kleurherhaling zonder sprong  → 12-14 punten 
Kleurherhaling met sprong  → 15-17 punten 
 
 
 
Theorie II 
Ook het tweede bijbod is een belangrijk 
onderwerp. Als openaar zijn puntenkracht 
nauwkeurig heeft begrensd weet de antwoorder 
normaliter of het een deelscore of manche moet 
worden. Het interessantst zijn de biedverlopen 
waarin openaar een nieuwe kleur heeft 
geboden. De puntenrange is dan 12-17 punten. 
Het is nu van groot belang dat de antwoorder 
het bieden laag houdt met 6-9 punten. Als het 
bieden zich nog op eenniveau bevindt kan dat 
simpel via 1SA. Op tweeniveau ligt het lastiger. 
Belangrijk is om te benadrukken dat 2SA altijd 
10-11 punten toont. Met 6-9 punten moet vaak 
preferentie worden gegeven: 
 
West  Oost 
1♥  1♠ 
2♦  2♥ 
 
In Acol kan 2♥ op een doubleton of driekaart 
gebaseerd zijn. In vijfkaart hoog is het echter 
met zekerheid een doubleton, omdat met drie 
hartens direct was gesteund. 
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Het is goed om ook het verdere bieden na 
preferentie aan te stippen: 
 
West  Oost 
1♥  1♠ 
2♦  2♥ 
pas  → 12-15 punten 
2♠   → 16-17 punten, 3-5-4-1 verdeling 
2SA  → 16-17 punten, 2-5-4-2 of 1-5-4-3  
      verdeling 
3♦   → 16-17 punten, 5-5 rood 
 
Na een 1♣ opening is interessant wanneer de 
klaverkleur gesteund kan worden. Dat hangt van 
de herbieding af.  
 
Voor wat betreft de sterke handen kan de vierde 
kleur conventie kort worden geintroduceerd. 
Deze conventie is onmisbaar voor goed bieden.  
Regel: als er drie kleuren geboden is een bod in 
de vierde kleur conventioneel. Het vraagt 
partner om zijn hand nader te omschrijven. 
 
Belangrijk is om te benadrukken dat op de 
vierde kleur nooit gepast mag worden. Sterker 
nog, het bieden is mancheforcing! Eventueel 
kan de leraar nog aangeven hoe openaar moet 
reageren op de vierde kleur: 
 
West Noord Oost Zuid ♠AB72
   1♣ ♥A72 
Pas 1♥ pas 1♠ ♦86 
Pas 2♦ pas 2♥ ♣HB76 
 
Vertel dat je een driekaart in partners hoge kleur 
hebt. 
 
West Noord Oost Zuid ♠AB72
   1♣ ♥84 
Pas 1♥ pas 1♠ ♦A76 
Pas 2♦ pas 2SA ♣HB76 
 
Toon je ruitendekking. 
 
Kortom, je vertelt iets over je hand wat je partner 
nog niet weet. 
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BIEDQUIZ LES 2 
 
1. 
West Noord Oost Zuid ♠A2 
 1♦   ♥84 
pas 1♠ pas ?? ♦AB1076 
    ♣H854 
 
2. 
West Noord Oost Zuid ♠A2 
   1♦ ♥H854 
pas 1♠ pas ?? ♦AB1076 
    ♣84 
 
3. 
West Noord Oost Zuid ♠A2 
   1♦ ♥8 
pas 1♠ pas ?? ♦AVB1076 
    ♣H854 
 
4. 
West Noord Oost Zuid ♠A2  
   1♦ ♥H842 
pas 2♣ pas ?? ♦A1096 
    ♣H85 
 
5. 
West Noord Oost Zuid ♠AHB765
   1♠ ♥H83 
pas 2♦ pas ?? ♦6 
    ♣HV5 
 
6. 
West Noord Oost Zuid ♠AB97
 1♥ pas 1♠ ♥84 
Pas 2♣ pas ?? ♦V10762 
    ♣42 
 
7. 
West Noord Oost Zuid ♠AB97
 1♦ pas 1♠ ♥843 
Pas 2♣ pas ?? ♦V102 
    ♣A42 
 
8. 
West Noord Oost Zuid ♠H972
 1♦ pas 1♥ ♥H432 
Pas 3♣ pas ?? ♦102 
    ♣B42 
 
9. 
West Noord Oost Zuid ♠72  
 1♠ pas 2♦ ♥AB2 
Pas 2♥ pas ?? ♦AHB42 
    ♣842 
 
10. 
West Noord Oost Zuid ♠AB972
   1♠ ♥84 
Pas 2♣ pas 2♦ ♦AB1076 
Pas 2♥ pas ?? ♣H 

Oplossingen biedquiz 
 
1. 2♣ 
2. 1SA 
3. 2♣  
4. 2SA  
5. 3♠ 
6. 2♥ 
7. 3♦ 
8. 3SA 
9. 3♣ 
10. 3♦ 
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OEFENSPELLEN LES 2 
 

1.  ♠H65 
  ♥AHV92 
  ♦B76 
  ♣84 
♠AB97    ♠V2 
♥85    ♥B1043 
♦1082    ♦H953  
♣HB75    ♣A102 
  ♠10843 
  ♥76  
  ♦AV4 
  ♣V963 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
- 1♥     pas    1♠ 
pas    1SA    pas  pas 
pas 
 
Bieden 
De 1♥ opening belooft een vijfkaart, maar dat geldt niet 
voor het 1♠ antwoord van zuid. De juiste herbieding met 
de noordhand is daarom 1SA. Zuid laat het daarbij. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♦3. De leider legt klein in dummy en 
wint in de hand met ♦B. Via ♥AHV en harten na wordt 
noords vijfde harten vrijgespeeld. Die is te bereiken via 
♠H.  
 
Resultaat: 1SA +1 of contract 

2.  ♠B7 
  ♥AV643 
  ♦10986 
  ♣95 
♠6    ♠AH1082 
♥H82    ♥B5 
♦HV743    ♦B 
♣H872    ♣VB1043 
  ♠V9543 
  ♥1097  
  ♦A52 
  ♣A6 
 
West  Noord   Oost  Zuid 
- - 1♠ pas 
2♦  pas   2♠   pas 
2SA pas  3♣  pas 
pas    pas 
 
Bieden 
Oost is niet sterk genoeg om 3♣ te herbieden. Dat maakt 
de bieding mancheforcing. Beter is om via 2♠ een 
minimale opening te tonen. Als west verder gaat met 
2SA wordt alsnog 3♣ geboden. Nu weet west dat oost 
een minimale opening heeft met schoppens en klaveren. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♥10. NZ maken twee hartenslagen, ♦A 
en ♣A.  
 
Resultaat: 3♣ contract. 

3.  ♠H943 
  ♥B8 
  ♦765 
  ♣V932 
♠VB82    ♠A1075 
♥H1062    ♥V943 
♦HB2    ♦1084 
♣106    ♣B7 
  ♠6 
  ♥A75  
  ♦AV93 
  ♣AH854 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
- - - 1♣ 
pas  1♠   pas   2♦ 
pas  3♣  pas   pas 
pas 
 
Bieden 
2♦ van zuid is reverse en toont 16-19 punten met vier 
ruitens en vijf klaveren. Noord kan dus probleemloos de 
klaveren steunen. 3♣ is een zwaktebod. Zuid doet er 
verstandig aan om er op te passen. 
 
Spelen 
West komt uit in de ongeboden kleur, met ♥2. Zuid trekt 
de troeven en probeert daarna de ruitensnit. Die zit mis. 
De leider verliest een schoppen, een harten en twee 
ruitens. 
 
Resultaat: 3♣ contract 

4.  ♠H1084 
  ♥1053 
  ♦V92 
  ♣H83 
♠65    ♠AV72 
♥B942    ♥A87 
♦B83    ♦H65 
♣AV96    ♣1072 
  ♠B93 
  ♥HV6  
  ♦A1074 
  ♣B54 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
pas   pas   1♣   pas 
1♥    pas   1♠  pas 
1SA  pas   pas    pas 
 
Bieden 
Na de 1♠ herbieding is voor west nog onduidelijk of de 
1♣ opening gebaseerd is geweest op een echte 
klaverkleur.  Om die reden prefereert west 1SA boven 
2♣. 1SA van de antwoordende hand toont 6-10 punten, 
oost heeft dus een gemakkelijke pas.  
 
Spelen 
Noord komt uit met de ongeboden kleur, ♦2. De leider 
legt klein in dummy. Zuid neemt  ♦A en speelt ruiten na, 
voor de heer in oost. Klaveren is de werkkleur van de 
leider. Correct is om dubbel te snijden op boer en heer. 
Speel ♣10 van tafel en laat die doorlopen als zuid niet 
dekt. Ook op ♠H kan worden gesneden.  
 
Resultaat: 1SA contract. 
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5.  ♠64 
  ♥AHB87 
  ♦AVB92 
  ♣A 
♠H1087    ♠V9 
♥93    ♥10652 
♦75    ♦H106 
♣H10943   ♣VB82 
  ♠AB532 
  ♥V4  
  ♦843 
  ♣765 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♥    pas  1♠ 
pas   3♦    pas   3♥ 
pas   4♥      pas    pas 
pas 
 
Bieden 
Via een sprong naar 3♦ laat noord weten dat hij heel 
sterk is. Voor 3SA ontbeert zuid een dekking in de 
ongeboden klaverkleur. Hij biedt daarom 3♥. Dit belooft 
geen driekaart harten, want daarmee was direct 
gesteund. Noords hartenkleur is echter goed genoeg om 
met zeven troeven samen 4♥ te spelen. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♣V. De leider neemt ♣A en speelt een 
harten naar de vrouw. In dummy aangeland kan het 
beste de snit op ♦H worden geprobeerd. Die mislukt. 
Noord troeft het klavernaspel met ♥8 en trekt met ♥AHB 
alle troeven. Daarna kan de ruitenkleur worden 
uitgespeeld. 
 

6.  ♠B4 
  ♥HV762 
  ♦HB9 
  ♣953 
♠A65    ♠H10872 
♥A10843   ♥95 
♦6    ♦A543 
♣AHB2    ♣V6 
  ♠V93 
  ♥B  
  ♦V10872 
  ♣10874 
 
West   Noord    Oost   Zuid 
- - pas  pas 
1♥    pas   1♠   pas 
2♣     pas   2♥  pas 
2♠   pas   4♠    pas 
pas    pas 
 
Bieden  
3♣ maakt de bieding mancheforcing en daar is west niet 
sterk genoeg voor. Oost heeft 10-11 punten nodig om 
2SA te bieden. West moet zich realiseren dat 2♥ op een 
doubleton is gebaseerd. 2♠ is een manchepoging en 
toont als ‘uitgestelde' steun een driekaart schoppen en 
dus een 3-5-1-4 verdeling met  een punt of 16. 
 
Spelen  
Zuid start met ♥B . De leider trekt twee keer troef en gaat 
de klaverkleur uitspelen. In oost verdwijnen ♥9 en ♦3. 
Hierna kan oost nog een ruiten in dummy troeven.  
 
Resultaat: 4♠ +1. 

7.  ♠V4 
  ♥A953 
  ♦76 
  ♣B10872 
♠B1073    ♠965 
♥1042    ♥VB8 
♦AH54    ♦VB103 
♣V9    ♣A43 
  ♠AH82 
  ♥H76  
  ♦982 
  ♣H65 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
- - - 1♣ 
pas  1♥   pas  1♠ 
pas  2♣   pas  pas 
pas 
 
Bieden 
Na de 1♠ herbieding moet voor noord duidelijk zijn dat 
zuid minstens drie klaveren heeft. Met een 4-4-3-2 
verdeling steunt zuid immers de hartens. De wetenschap 
van een 5-3 fit maakt 2♣ verantwoord. 1SA is minder 
goed met twee kleine ruitentjes. 
 
Spelen 
West komt uit met ♦A. De leider moet de klaverkleur 
vanuit dummy aanspelen om te snijden op ♣V. Helaas 
mislukt de snit. Daardoor gaan er twee ruitens, twee 
klaveren en een hartenslag verloren. 
 
Resultaat: 2♣ contract.  

8.  ♠10974 
  ♥52 
  ♦A65 
  ♣AV72 
♠2    ♠AHVB5 
♥A9843    ♥V6 
♦HV72    ♦B93 
♣H53    ♣864 
  ♠863 
  ♥HB107  
  ♦1084 
  ♣B109 
 
West  Noord  Oost Zuid 
1♥    pas   1♠  pas 
2♦   pas  3♣   pas 
3SA   pas pas pas 
 
Bieden 
De juiste herbieding met de westhand is 2♦, niet 1SA. 
Oost heeft voldoende punten voor de manche, maar 
weet niet welke manche de juiste is. Hij gebruikt de 
vierde kleur conventie. 3SA toont een klaverdekking.  
 
Spelen 
Noord heeft bij de uitkomst de keuze tussen ♣2 en ♠10. 
Omdat west gezien zijn bieden ♣H heeft kiest hij voor 
♠10. Noord hoopt zijn partner aan slag te krijgen, zodat 
die door ♣H heen kan spelen. De leider moet na het 
oprapen van de schoppens de ruitenkleur ontwikkelen. 
Hij maakt vijf schoppens, drie ruitens en ♥A.  
 
Resultaat: 3SA contract. 
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9.  ♠AB10765 
  ♥H82 
  ♦V4 
  ♣V8 
♠H32    ♠V9 
♥V95    ♥B1076 
♦B10863   ♦AH72 
♣95    ♣1043 
  ♠84 
  ♥A43  
  ♦95 
  ♣AHB762 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
- 1♠   pas   2♣ 
pas    2♠   pas   4♠ 
pas   pas   pas  
 
Bieden 
Met 2♠ toont noord een zeskaart schoppen met een 
minimale opening. Met de zekerheid van een 6-2 fit kan 
zuid naar 4♠ verhogen. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♦A. De leider moet dubbel snijden in 
schoppen. Eerst ♠5 naar ♠B en later ♠8 naar ♠10. Zo 
gaat er maar één schoppenslag verloren.  
 
Resultaat: 4♠ contract. 

10.  ♠V 
  ♥AH654 
  ♦AH43 
  ♣H75 
♠H84    ♠A10763 
♥B97    ♥V1032 
♦V75    ♦1096 
♣B1096    ♣8 
  ♠B952 
  ♥8  
  ♦B82 
  ♣AV432 
 
West   Noord   Oost  Zuid 
- -      pas   pas 
pas   1♥   pas   1♠ 
pas   3♦    pas   3SA 
pas   pas   pas 
 
Bieden 
Via zijn sprong naar 3♦ forceert noord naar de manche. 
Zuid heeft geen fit voor partner maar wel een uitstekende 
dekking in de ongeboden klaverkleur. Het wordt dus 
3SA. 
 
Spelen 
West komt uit met ♣B. Klaveren is de werkkleur van de 
leider. De juiste aanpak is om de eerste slag in dummy 
te nemen met ♣H. Dan volgt een tweede ronde klaveren. 
Als oost niet bekent wordt in zuid een kleintje 
bijgespeeld. West mag de slag maken, maar daarna is 
zuid met ♣AV8 in het bezit van drie klaverslagen. Ook in 
ruiten kan een lengteslag worden ontwikkeld.  
 
Resultaat: 3SA contract.

11.  ♠B53 
  ♥H6 
  ♦H9753 
  ♣852 
♠H982    ♠74 
♥8    ♥AB7532 
♦AV4    ♦B106 
♣AHVB7   ♣104 
  ♠AV106 
  ♥V1094  
  ♦82 
  ♣963 
 
West  Noord  Oost   Zuid 
- - - pas 
1♣    pas  1♥   pas 
2♠    pas   3♥    pas 
3SA   pas     pas  pas 
 
Bieden 
Een sprongbod in een nieuwe kleur maakt de bieding 
mancheforcing. Met 2♠ toont west dus 18-19 punten. 
Nadat oost zijn zeskaart harten heeft herhaald besluit 
west tot 3SA. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♦3. De leider wint de eerste slag met 
♦B in dummy en telt op dat moment acht slagen: vijf 
klaveren, twee ruitens en ♥A. De schoppenkleur biedt de 
beste kans op een negende slag. Speel ♠4 naar ♠H. 
 
Resultaat: 3SA contract 

12.  ♠74 
  ♥HV82 
  ♦B65 
  ♣A1082 
♠AV96    ♠HB2 
♥B943    ♥105 
♦H97    ♦A842 
♣V6    ♣H753 
  ♠10853 
  ♥A76  
  ♦V103 
  ♣B94 
 
West Noord  Oost Zuid 
1♣  pas   1♦  pas 
1♥    pas   2SA pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Zolang niet duidelijk is of west een echte klaverkleur 
heeft kan oost geen limietbod in klaveren doen. Na 1♥ 
biedt hij daarom 2SA en geen 3♣. West wil tegenover 
een partner met 10-11 punten geen manche spelen en 
past. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♠8 om een plaatje te ontkennen. Oost 
telt zes vaste slagen: vier schoppens en twee ruitens. In 
ruiten valt een lengteslag te ontwikkelen, omdat de 
ontbrekende ruitens bij 3-3 verdeeld zitten bij NZ. Ook in 
klaveren valt een slag te ontwikkelen. Dat brengt de teller 
op acht.  
 
Resultaat: 2SA contract. 
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LES 3 
 
Theorie I 
Hoofdstuk 5 is kort, maar erg belangrijk. Het 
taxeren van partners klaverlengte is met name 
in competitieve biedverlopen van groot belang. 
Wie nooit durft te steunen zal veel 
deelscoregevechten verliezen.  
 
Interessant is de tweede opmerking op pagina 
44. Zodra bekend is dat openaar een doubleton 
in een hoge kleur heeft moet zijn 1♣ opening 
gebaseerd zijn op een echte klaverkleur. Iets om 
te onthouden. 
 
Voor een goed begrip is noodzakelijk dat in 
'verdelingen' wordt gedacht. Elke kleur telt 13 
kaarten, die verdeeld zitten over vier spelers.  
 

 ?? 
   

 
5  3 
 

  
 3 
 

Als je zelf drie kaarten hebt in een kleur die 
wordt geboden en gesteund door de tegenpartij, 
kun je uitrekenen dat partner hooguit twee 
kaarten heeft in die kleur.  
 
Belangrijk is dus om te luisteren naar het bieden 
van de tegenpartij en het te interpreteren. 
 
Ook in ongestoorde biedverlopen is vaak al rap 
meer duidelijkheid omtrent openaars 
klaverlengte. 
 
West Noord Oost Zuid 
 1♣ pas 1♥ 
pas 2♦/♠ 
 
Zowel een sprongbod in een nieuwe kleur als 
een reverse belooft een tweekleurenspel en dus 
een vijfkaart in de openingskleur. Ook als die 
opening 1♣ is geweest. 
 
 
Theorie II 
In het tweede gedeelte van de les komt de 
befaamde 'WET' van Larry Cohen aan bod. 
Wanneer beide partijen een fit hebben gelden in 
deelscoregevechten de volgende principes: 
 
-  Laat de tegenpartij nooit op het tweeniveau 

spelen 
-  Biedt over 3x nog 3y als je negen troeven 

samen hebt. Laat met acht troeven samen de 
eer aan de tegenpartij. 

 
 
 
Ter onderscheid: 
 
West Noord Oost Zuid 
   1♥ 
1♠ 2♥ 2♠ ?? 
 
Beide partijen hebben fit. Het is bijna altijd 
verstandig om 3♥ te bieden. 
 
West Noord Oost Zuid 
   1♥ 
Pas 2♥ 2♠ ?? 
 
Hier is onduidelijk of OW een fit hebben.  
Nu moeten NZ voorzichtiger zijn met het bieden 
van 3♥.  
 
Belangrijk om te benadrukken is dat je altijd 
moet uitgaan van minimale steun bij partner: 
 
West Noord Oost Zuid 
   1♠ 
2♣ 2♠ 3♣ ?? 
 
Zuid gaat uit van een driekaart schoppen bij 
noord en biedt dus alleen 3♠ met een zeskaart. 
Als zuid biedt noord alleen 3♠ met een vierkaart. 
 
Tot slot is het belangrijk om er op te wijzen dat 
bridge geen spel is van zekerheden.  
'Eight never, nine ever' biedt geen garantie op 
succes. Wel is het een goede algemene richtlijn. 
Stip echter ook het laatste voorbeeld op pagina 
54 nog aan.  
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BIEDQUIZ LES 3 
 
1. 
West Noord Oost Zuid ♠H6 
      1♣ 1♠ 1SA ♥B72 
2♠ pas pas ?? ♦A982 
pas pas pas  ♣7654 
 
2.  
West Noord Oost Zuid ♠V62 
      1♣ pas 1SA ♥872 
2♥ pas pas ?? ♦A98 
pas pas pas  ♣VB54 
 
3. 
West Noord Oost Zuid ♠V6532 
      1♣ 1♥ 1♠ ♥87 
2♥ pas pas ?? ♦A9 
pas pas pas  ♣B954 
 
4. 
West Noord Oost Zuid ♠2 
        1♣ ♥A874 
pas 2SA pas ?? ♦A932 
pas pas pas  ♣HB95 
 
5. 
West Noord Oost Zuid ♠62 
 1♣ pas 1♦ ♥A87 
1♥ 1♠ 2♥ ?? ♦A932 
pas pas pas  ♣9652 
 
6. 
West Noord Oost Zuid ♠A862 
   1♣ ♥A8 
1♥ 2♣ 2♥ ?? ♦A92 
    ♣9652 
 
7. 
West Noord Oost Zuid ♠AV862 
   1♠ ♥A843 
pas 2♠ 3♣ ?? ♦H9 
    ♣B2 
 
8. 
West Noord Oost Zuid ♠62 
 1♦ 2♣ 2♦ ♥A76 
3♣ pas pas ?? ♦H9842 
    ♣972 
 
9. 
West Noord Oost Zuid ♠62 
1♠ 2♣ 2♦ ?? ♥AV76 
    ♦B842 
    ♣972 
 
10. 
West Noord Oost Zuid ♠AH7652 
  1♣ 1♠ ♥AH84 
2♣ 2♠ 3♣ ?? ♦- 
    ♣972 

Oplossingen biedquiz 
 
1. Pas, geen zekerheid van een fit (3-4-3-3 

bij partner) 
2. Pas, partner weet dat je klaveren hebt en 

moet dus zelf 3♣ bieden. 
3. 3♣, partner heeft geen 4♠ en geen 4♥, dus 

4+♣ 
4. 3♣, 2SA belooft klaveren 
5. 3♣, partner heeft hooguit twee hartens en 

dus 4+♣ 
6. 3♣,de steun van partner wijst op 5+♣ 
7.  Pas, eight never 
8.  3♦, nine ever 
9.  3♣, gewoon steunen 
10.  4♠,kansrijk aangenomen dat noord kort is  

in ♣ 
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OEFENSPELLEN LES 3 
 

1.  ♠96 
  ♥H872 
  ♦H84 
  ♣AVB2 
♠V52    ♠AB1083 
♥A963    ♥B105 
♦V1065    ♦B7 
♣105    ♣H83 
  ♠H74 
  ♥V4  
  ♦A932 
  ♣9764 
 
West Noord  Oost Zuid 
- 1♣ 1♠ 1SA 
2♠ pas pas 3♣ 
pas  pas pas  
 
Bieden 
Omdat de 1♣ opening geen klaveren belooft is het voor 
zuid in eerste instantie niet verstandig om te steunen. 
Wanneer west echter 2♠ biedt verwacht zuid hooguit 
twee schoppens bij noord. Dan is 1♣ gebaseerd geweest 
op een echte klaverkleur.  
 
Spelen 
Oost komt uit met ♥B. De leider moet twee hartens in 
dummy troeven. Hij verliest dan in elke kleur één slag. 
 
Resultaat: 3♣ contract. 

2.  ♠V1053 
  ♥H953 
  ♦B108 
  ♣V7 
♠92    ♠AH76 
♥74    ♥V86 
♦AH53    ♦V72 
♣H10965   ♣B84 
  ♠B84 
  ♥AB102  
  ♦964 
  ♣A32 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - 1♣ pas 
1♦  pas 1♠   pas 
3♣  pas  pas  pas 
 
Bieden 
In eerste instantie heeft west onvoldoende steun om het 
limietbod van 3♣ te doen. Na de 1♠ herbieding ligt dat 
anders. Aangezien oost met een 4-4-3-2 verdeling 1♥ 
zou hebben geboden, mag west rekenen op ten minste 
drie klaveren. Met de zekerheid van een fit is het 
uitgestelde limietbod van 3♣ OK.  
 
Spelen 
Zuids bezit in de enige ongeboden kleur (harten) is niet 
aanlokkelijk om van te starten. Hij kiest daarom voor 
ruiten, in de hoop dat noord met iets moois achter de 
ruitenbieder zit. De leider wint in de hand en laat ♣B 
uitlopen. Aan slag met ♣V switcht noord naar harten. NZ 
maken twee hartenslagen en twee troefslagen. 
 
Resultaat: 3♣ contract.

3.  ♠H76 
  ♥H3 
  ♦V1054 
  ♣9872 
♠B93    ♠1054 
♥AV1072   ♥B84 
♦72    ♦AB96 
♣HB10    ♣V63 
  ♠AV82 
  ♥965 
  ♦H83 
  ♣A54 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - - 1♣ 
1♥  1SA  2♥  pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Na 2♥ moet noord beslissen of hij net als zuid op spel 1. 
met 3♣ de strijd om de deelscore voortzet. Hier is dat 
riskanter. Zuid kan drie hartens hebben en dan is zijn 
gehele verdeling wellicht een 4-3-3-3. Hier is dat het 
geval en dat maakt 3♣ tot een gammele onderneming. 
 
Spelen 
Tegen 2♥ start noord met ♣9. Zuid neemt ♣A en switcht 
naar schoppen. NZ maken drie schoppens en één slag in 
elke andere kleur.  
 
Resultaat: 2♥ -1. 

4.  ♠AH1083 
  ♥V7 
  ♦A972 
  ♣106 
♠V5    ♠B76 
♥AH3    ♥10954 
♦V1065    ♦3 
♣H854    ♣VB972 
  ♠942 
  ♥B862  
  ♦HB84 
  ♣A3 
 
West Noord  Oost Zuid 
1♣  1♠    pas  2♠ 
pas  pas  3♣  pas 
pas   pas 
 
Bieden  
Oost is niet sterk genoeg om direct bij te bieden. Als het 
bieden in 2♠ dreigt uit te sterven moet hij echter serieus 
overwegen om alsnog de strijd om de deelscore aan te 
gaan. Gezien hun bieden hebben NZ acht schoppens 
samen. Oost heeft er zelf drie. Er resteren twee 
schoppens voor west. In dat geval is de 1♣ opening 
gebaseerd geweest op een echte klaverkleur.  
 
Spelen 
Noord komt uit met ♠A. Omdat west zijn hartenverliezer 
kan wegwerken op ♠B verliest hij slechts vier slagen. In 
een schoppencontract verliest noord vijf slagen: een 
schoppen, twee hartens, een ruiten en een klaveren.  
 
Resultaat: 3♣ contract. 
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5.  ♠V87 
  ♥54 
  ♦V62 
  ♣A9842 
♠B94    ♠A6 
♥AHB92    ♥10863 
♦H104    ♦B97 
♣B3    ♣V1065 
  ♠H10532 
  ♥V7 
  ♦A853 
  ♣H7 
 
West Noord  Oost Zuid 
- pas pas 1♠ 
2♥   2♠   3♥  pas 
pas  pas  
 
Bieden 
Omdat 1♠ een vijfkaart belooft heeft noord een 
gemakkelijke verhoging naar 2♠. Na 3♥ is de vraag of NZ 
nog 3♠ moeten bieden. Met slechts acht schoppens 
samen is dat niet verstandig. 
 
Spelen 
Tegen 3♥ komt noord uit met ♠7. De leider neemt ♠A en 
trekt met ♥AH de troeven. Daarna valt hij de klaverkleur 
aan. NZ moeten nu snel ruiten spelen om twee slagen in 
die kleur vast te leggen. 
 
Resultaat: 3♥ -1. 

6.  ♠954 
  ♥H6 
  ♦V82 
  ♣AH1094 
♠H32    ♠VB7 
♥AV987    ♥B1053 
♦HB    ♦A976 
♣762    ♣85 
  ♠A1086 
  ♥42  
  ♦10543 
  ♣VB3 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - pas   pas 
1♥  2♣  2♥   3♣ 
pas  pas    3♥  pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Omdat de 1♥ opening een vijfkaart belooft weet oost dat 
zijn partij negen hartens samen heeft. Volgens de WET 
is het dan verstandig om tot 3♥ door te bieden. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♣A. Veel te spelen valt er niet. 
Omdat de snit op ♥H mislukt gaan er vier slagen 
verloren: twee klaveren, ♥H en ♠A. 
 
Resultaat: 3♥ contract. 

7.  ♠107 
  ♥H94 
  ♦AV852 
  ♣A96 
♠953    ♠AHV84 
♥A875    ♥B32 
♦76    ♦B9 
♣H542    ♣V87 
  ♠B62 
  ♥V106  
  ♦H1043 
  ♣B103 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - - pas 
pas  1♦  1♠   2♦ 
2♠  3♦  pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Wanneer beide partijen een fit hebben is het zelden 
winnend om de tegenpartij op tweeniveau te laten 
spelen. NZ moeten dus 3♦ bieden. Met slechts acht 
schoppens laten OW hierna de eer aan de tegenpartij.  
 
Spelen 
Tegen 3♦ start oost met ♠A . Noord troeft de derde 
schoppen en trekt de troeven. Daarna wordt vanuit zuid 
♣B voorgespeeld. Aan slag met ♣V speelt oost klaveren 
terug. Nu moet de leider zelf de hartenkleur aanvallen. 
Afhankelijk van de aanpak van die kleur worden er acht 
of negen slagen gemaakt.  
 
Resultaat: 3♦ contract of -1. 

8.  ♠AH10954 
  ♥H7 
  ♦8 
  ♣AB102 
♠83    ♠B6 
♥A953    ♥B42 
♦H532    ♦AVB107 
♣964    ♣H53 
  ♠V72 
  ♥V1086  
  ♦964 
  ♣V87 
 
West Noord  Oost Zuid 
pas   1♠  2♦ 2♠ 
3♦  4♠    pas   pas 
pas 
 
Bieden 
De noordhand is sterk genoeg om na het steunbod van 
partner naar de manche te gaan. Volsta niet met 3♠, dat 
is bedoeld om de deelscore te bevechten! 
 
Spelen 
Oost heeft geen evidente uitkomst. ♦A is riskant zonder 
het bezit van de heer, zelfs nu partner heeft gesteund. 
Aan de andere kant is een uitkomst in een andere kleur 
ook niet bepaald veilig. Veel uitmaken doet het allemaal 
niet. Noord verliest een harten, een ruiten en een 
klaveren. 
 
Resultaat: 4♠ contract. 
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9.  ♠V7 
  ♥H842 
  ♦AV976 
  ♣VB 
♠A83    ♠HB9542 
♥B109    ♥A73 
♦43    ♦B8 
♣H9842    ♣76 
  ♠106 
  ♥V65  
  ♦H1052 
  ♣A1053 
 
West Noord  Oost Zuid 
- 1♦    1♠  2♦ 
2♠  3♦  3♠  pas 
pas  pas 
 
Bieden 
Na het steunbod van west weet oost dat zijn partij negen 
schoppens heeft. Dat is reden genoeg om tot 3♠ mee te 
bieden. NZ hebben weliswaar de meerderheid der 
punten, maar na 3♠ is het zelden verstandig om nog 4♦ 
te bieden. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♦2. De leider moet dubbel snijden in 
harten. De dummy is te bereiken via ♠A en ♣H om eerst 
♥B en daarna ♥10 voor te spelen. Dankzij het gunstige 
zitsel gaan er niet meer dan vier slagen verloren: twee 
ruitens, een harten en een klaveren. 
 
Resultaat: 3♠ contract. 

10.  ♠7 
  ♥AH10842 
  ♦A53 
  ♣H94 
♠643    ♠AH1082 
♥VB975    ♥6 
♦84    ♦HV72 
♣A72    ♣B85 
  ♠VB95 
  ♥3  
  ♦B1096 
  ♣V1063 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - 1♠   pas 
2♠   3♥   pas  pas 
pas 
 
Bieden 
Oost moet de verleiding om 3♠ te bieden weerstaan en 
de beslissing aan west overlaten. Met slechts acht 
schoppens samen is het zelden winnend om tot 3♠ door 
te bieden. Daar komt nog bij dat noord zelfstandig 3♥ 
heeft geboden en het dus lang niet zeker is dat NZ een 
hartenfit hebben. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♠A. Na het zien va dummy ligt het voor 
de hand om te switchen naar ♦H. Noord neemt ♦A en 
speelt ♥AH. Hierna weet hij dat hij reddeloos verloren is. 
 
Resultaat: 3♥ -2. 

11.  ♠8 
  ♥AB853 
  ♦84 
  ♣HV953 
♠V10765   ♠AH942 
♥H7    ♥1092 
♦107532   ♦A96 
♣10    ♣84 
  ♠B3 
  ♥V64  
  ♦HVB 
  ♣AB762 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - - 1♣ 
pas   1♥  1♠  pas 
4♠   5♣     pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Na 4♠ staat noord voor een lastige beslissing. 
Aangenomen dat OW negen of tien schoppens samen 
hebben, kan hij er van verzekerd zijn dat de 1♣ 
gebaseerd is geweest op een echte klaverkleur. Dat 
maakt 5♣ aantrekkelijk. 
 
Spelen 
West komt uit met ♠5. Van belang is de aanpak van de 
hartenkleur. Correct is om vanuit zuid een kleine harten 
naar de boer te spelen en daarna ♥A te slaan. 
 
Resultaat: 5♣ contract. 

12.  ♠H932 
  ♥HB6 
  ♦V854 
  ♣76 
♠V8    ♠A1075 
♥74    ♥852 
♦A1062    ♦7 
♣AV1093   ♣HB842 
  ♠B64 
  ♥AV1093  
  ♦HB93 
  ♣5 
 
West Noord  Oost Zuid 
1♣    pas   1♠    2♥ 
pas   3♥    4♣    pas 
pas   pas 
 
Bieden 
West past na 2♥ om zijn minimale opening zonder 
schoppensteun te tonen. Na 3♥ van noord is de vraag of 
oost nog 4♣ durft te bieden. Als oost er vanuit gaat dat 
NZ acht of negen hartens samen hebben kan hij rekenen 
op een echte klaverkleur bij west. Dan is 4♣ OK. 
Tegenover een singleton harten bij west zou het zelfs 
zomaar 5♣ kunnen zijn. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♥6. West troeft de derde hartenronde 
en trekt de troeven. Daarna gaat alleen nog een 
schoppenslag verloren. Als west op enig moment ♠V 
voorspeelt moet noord dekken met de heer. 
 
Resultaat: 4♣ contract. 
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LES 4 
 
Theorie I 
Deze les draait om slemonderzoek als er een fit 
in een hoge kleur is gevonden. De keuze om na 
een 1♥/♠ opening 2SA te gebruiken als fittonend 
bod is onder wedstrijdbridgers heel populair. Ik 
heb gekozen voor een variant die bij uitstek 
geschikt is voor de ‘gewone’ bridger, namelijk 
om het 2SA antwoord te beperken tot echt 
sterke handen met fit. De voordelen: 
 
-  Na 1♥/♠-2SA is direct duidelijk dat de 

gezamenlijke kracht zich in de buurt van de 
slemzone bevindt.  

-  Met handen van 12-15 punten wordt 
rechtstreeks naar 4♥/♠ verhoogd. Er wordt 
geen informatie uitgewisseld, wat de kans op 
een gunstige uitkomst vergroot. Zeker in 
paren belangrijk en dat is de wedstrijdvorm 
die iedereen speelt. 

 
Belangrijk is dat de leerlingen begrijpen dat 
bieden na een Jacoby 2SA een verhaal op zich 
is. Normaliter wordt informatie uitgewisseld om 
de beste speelsoort te vinden. Na 1♥/♠-2SA 
staat die al vast. Het enige waar het om draait is 
dat we het juiste aantal slagen bieden. Als er 
korte kleuren in het spel zijn is het erg belangrijk 
hoe de handen 'fitten'. Pagina 61 is dus 
belangrijk. Twee gouden regels: 
 
- Alleen de aas is een waardevol plaatje in 

partners singleton. 
 
- Hoe minder plaatjes in partners singleton, 

hoe beter. 
 
Bij het reageren op een Jacoby 2SA is verder 
nog het bieden zonder singleton van belang. 
4♥/♠ toont een zwakkere hand dan 3♥/♠. De 
reden: met sterke handen is het van belang dat 
er nog onder de manche ruimte is voor het 
uitwisselen van controlebiedingen. Na 1♥/♠-2SA-
4♥/♠ gaat de antwoorder alleen naar slem als hij 
dat ook tegenover een partner met 12-13 punten 
verantwoord acht. 
 

 

 
Theorie II 
De tweede helft van deze les gaat over 
controlebiedingen en splinters. 
Controlebiedingen vormen gereedschap om te 
achterhalen of er in een bepaalde kleur twee 
verliezers zijn. Twee punten van belang: 
 
-  Controlebiedingen doen we van onderaf 
-  Wanneer je een kleur overslaat ontken je een 

controle in die kleur. 
 
West  Oost 
1♥  2SA 
3♥  ?? 
 
3♠ is nu het goedkoopste controlebod. Als oost 
4♣ biedt ontkent hij een schoppencontrole. 4♦ 
zou zowel een schoppencontrole als een 
klavercontrole ontkennen. 
 
Een andere belangrijke regel: 
 
Zodra een van beide spelers weet dat een 
bepaalde kleur niet gecontroleerd wordt biedt hij 
zo goedkoop mogelijk de troefkleur. 
 
Dus: 
 
West  Oost 
1♥  2SA 
3♥  4♣ 
4♦ 
 
4♦ van west impliceert het bezit van een 
schoppencontrole. 
 
Het prettigst is als controlebiedingen al onder 
het mancheniveau kunnen worden uitgewisseld. 
Vandaar 'the principle of fast arrival'. Van groot 
belang is dat dit principe pas geldt als de situatie 
mancheforcing is. 
 
West  Oost 
1♣  1♠ 
3♠/4♠ 
 
Op 3♠ mag oost passen. Het is dus een zwakker 
bod dan 4♠. Geen principle of fast arrival. 
 
Tot slot de splinters. Die hebben hetzelfde 
voordeel als bij de herbieding na een Jacoby 
2SA: de partner kan taxeren hoe goed de 
handen fitten. Belangrijk is de algemene regel: 
 
Een nieuwe kleur met dubbele sprong is een 
splinter 
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Meest voorkomend zijn de volgende twee 
situaties: 
 
West  Oost 
1♥  3♠/4♣/4♦ 
 
West  Oost 
  1♣ 
1♥  3♠/4♦ 
 
Belangrijk is dat de partner een goed beeld heeft 
van de kracht van de splinteraar. Na een 1♥ of 
1♠ opening is de range voor een splinter 12-15 
punten. Met 16+ kan beter 2SA worden 
geboden. Na 1♣-1♥ of 1♣-1♠ moet openaar veel 
sterker zijn voor een splinter. Omdat partner pas 
zes punten beloofd heeft toont de splinter een 
hand van 18-19 punten (sterk genoeg om 
minstens de manche te spelen). 
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BIEDQUIZ LES 4 
 
1. 
West Noord Oost Zuid ♠H843 
 1♠ pas ?? ♥A942 
    ♦HB7 
    ♣A3 
 
2. 
West Noord Oost Zuid ♠H84 
 1♠ pas ?? ♥A942 
    ♦HB72 
    ♣H3 
 
3. 
West Noord Oost Zuid ♠H8432 
   1♠ ♥A9 
pas 2SA pas ?? ♦HB72 
    ♣A3 
 
4. 
West Noord Oost Zuid ♠B43 
   1♥ ♥H9762 
pas 2SA pas ?? ♦AHV3 
    ♣3 
 
5. 
West Noord Oost Zuid ♠B43 
   1♥ ♥H9762 
pas 2SA pas ?? ♦AV3 
    ♣V3 
 
6. 
West Noord Oost Zuid ♠H8432 
   1♠ ♥AH 
pas 2SA pas 3♠ ♦AB72 
pas 4♦ pas ?? ♣83 
 
7. 
West Noord Oost Zuid ♠H842 
 1♠ pas 2SA ♥HVB7 
pas 3♥ pas ?? ♦A3 
    ♣V92 
 
8. 
West Noord Oost Zuid ♠B842 
 1♥ pas 2SA ♥HV97 
pas 3♠ pas ?? ♦A 
    ♣HVB6 
 
9. 
West Noord Oost Zuid ♠A7 
 1♦ pas 1♥ ♥HB972 
pas 3♥ pas ?? ♦843 
    ♣H76 
 
10. 
West Noord Oost Zuid ♠A743 
 1♦ pas 1♥ ♥HB92 
pas 3♠ pas ?? ♦84 
    ♣H76 

Oplossingen biedquiz 
 
1. 2SA 
2. 4♠ 
3. 3♠ 
4. 3♣ 
5.  4♥ 
6.  4♠, parter heeft geen klavercontrole. 
7.  4♠, Singleton harten ‘valt’ heel slecht  
 8.  4SA, om na het antwoord 5♥, 6♥ of 7♥ te 

bieden 
9.  4♥, niet genoeg om aan slem te denken 
10.  4♣, controlebieding 
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OEFENSPELLEN LES 4 
 

1.  ♠HVB82 
  ♥A74 
  ♦96 
  ♣V83 
♠10    ♠75 
♥B832    ♥H1096 
♦AB1032   ♦HV854 
♣A106    ♣92 
  ♠A9643 
  ♥V5 
  ♦7 
  ♣HB754 
 
West Noord  Oost Zuid 
- 1♠   pas   4♠ 
pas  pas   pas 
 
Bieden 
Met een singleton ruiten plus vijf troeven is de zuidhand 
te sterk voor een limietbod van 3♠. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♦H. Alleen als west die overneemt met 
♦A om harten na te spelen maken OW drie slagen. Bij 
ander tegenspel kan de leider na het troeftrekken de 
klaverkleur ontwikkelen en zijn twee kleine hartens 
weggooien op zuids vierde en vijfde klaveren. 
 
Resultaat: 4♠ contract 

2.  ♠B632 
  ♥AB2 
  ♦865 
  ♣A73 
♠H7    ♠AV8 
♥V76    ♥H10843 
♦A943    ♦B7 
♣B542    ♣V106 
  ♠10954 
  ♥95  
  ♦HV102 
  ♣H98 
 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♥    pas 
3♥   pas  pas   pas 
 
Bieden 
Omdat 1♥ een vijfkaart belooft mag west steunen met 
een driekaart. 3♥ is een limietbod en toont 10-11 punten. 
Oost heeft een minimale opening en past. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♦H. Interessant is de aanpak van de 
troefkleur. Er moet worden gesneden op ♥B. Speel ♥6 uit 
dummy en leg in oost ♥10. Na het troeftrekken wordt de 
klaverkleur ontwikkeld. Je verliest een harten, een ruiten 
en twee klaveren. 
 
Resultaat: 3♥ contract. 

3.  ♠AB65 
  ♥AV 
  ♦B104 
  ♣A765 
♠92    ♠V8 
♥10763    ♥B9842 
♦H85    ♦V96 
♣H1082    ♣B93 
  ♠H10743 
  ♥H5  
  ♦A732 
  ♣V4 
 
West Noord  Oost Zuid 
- - - 1♠ 
pas  2SA pas  4♠ 
pas   pas   pas  
 
Bieden 
2SA toont een schoppenfit met 16+ punten. 4♠ toont een 
minimale opening zonder korte kleur. Dit moet de 
slemaspiraties van noord doen doven. 
 
Spelen 
West heeft geen evidente uitkomst. Gezien de kracht van 
NZ lijkt het onverstandig om onder een van de heren uit 
te komen. De keuze valt op ♥7. Voor de leider is de 
aanpak van de troefkleur interessant. Met negen kaarten 
samen is aas-heer slaan het beste. Ook voor oost komt 
er nog een testcase. Wanneer ♦B uit dummy wordt 
voorgespeeld moet hij niet dekken met de vrouw. OW 
maken dan namelijk twee ruitenslagen. 
 
Resultaat: 4♠ contract 

4.  ♠HV96 
  ♥108 
  ♦10843 
  ♣754 
♠10    ♠B854 
♥AB765    ♥HV943 
♦A92    ♦HV 
♣VB86    ♣A2 
  ♠A732 
  ♥2  
  ♦B765 
  ♣H1093 
 
West Noord  Oost Zuid 
1♥ pas 2SA  pas  
3♠ pas 4♣  pas 
4♦ pas   4SA pas 
5♥   pas   6♥  pas 
pas  pas 
 
Bieden 
Oost waardeert zijn hand op en toont een hartenfit met 
16+ punten. 3♠ van west toont een singleton schoppen. 
Oost weet nu dat er in schoppen maar één verliezer is. 
Bovendien zitten al wests punten in de andere kleuren. 
Dat maakt een slembod verantwoord. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♠H. Als noord in slag twee naar 
klaveren switcht pakt de leider ♣A. Na het troeftrekken 
wordt oosts ♣2 weggewerkt op ♦A. 
 
Resultaat: 6♥ contract. 
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5.  ♠543 
  ♥9 
  ♦AV105 
  ♣H8654 
♠AV2    ♠HB76 
♥VB7    ♥AH843 
♦HB943    ♦86 
♣92    ♣A7 
  ♠1098 
  ♥10652  
  ♦72 
  ♣VB103 
 
West Noord Oost Zuid 
- pas  1♥   pas 
4♥  pas  pas  pas 
 
Bieden 
West is sterk genoeg om de 1♥ opening direct de 
manche te bieden, maar niet sterk genoeg voor 1♥-2SA. 
Voordeel van 4♥ boven 2♦ is dat het geen informatie 
weggeeft aan de tegenpartij. En dat kan een gunstige 
uitkomst opleveren. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♣V. De leider neemt ♣A en trekt de 
troeven in vier rondjes. Er gaan twee ruitens en een 
klaveren verloren. 
 
Resultaat: 4♥ contract. 

6.  ♠HB87 
  ♥AB54 
  ♦H982 
  ♣6 
♠4    ♠V105 
♥1062    ♥V973 
♦V1073    ♦B65 
♣H9752    ♣V103 
  ♠A9632 
  ♥H8 
  ♦A4 
  ♣AB84 
 
West Noord Oost Zuid 
- - pas  1♠ 
pas   4♣   pas    4SA 
pas   5♦   pas  6♠ 
pas   pas   pas 
 
Bieden 
4♣ is een 'splinterbid'; het toont schoppensteun, 
openingskracht en een singleton klaveren. Zuid weet nu 
dat hij zijn klaververliezers in dummy kan troeven. Reden 
genoeg om richting slem te koersen. 
 
Spelen 
West komt uit met ♦3. Plan van de leider moet zijn om al 
zijn klaveren in dummy te troeven. Neem de uitkomst in 
dummy en speel klaveren naar de aas, klaveren 
getroefd, ruiten naar de aas, klaveren getroefd, harten 
naar de heer en nogmaals klaveren getroefd (met ♠B). 
Oost kan overtroeven met ♠V, maar dat is de enige slag 
voor de verdediging. 
 
Resultaat: 6♠ contract. 

7.  ♠875 
  ♥A4 
  ♦B942 
  ♣B876 
♠AH6    ♠943 
♥H853    ♥V976 
♦AHV107   ♦86 
♣9    ♣HV42 
  ♠VB102 
  ♥B102  
  ♦53 
  ♣A1053 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - pas 
1♦  pas  1♥  pas 
4♣  pas  4♥  pas 
pas  pas 
 
Bieden 
4♣ van west is een 'splinter': hartenfit met een singleton 
klaveren en 18-19 punten. De singleton klaveren wordt 
doorgegeven voor het geval oost overwaarde heeft en er 
slemperspectieven zijn. Oost zwaait af in 4♥ en west 
moet die beslissing respecteren. 
   
Spelen 
Zuid komt uit met ♠V. De leider neemt met ♠A en speelt 
harten naar de vrouw. Wanneer die houdt is het duidelijk 
dat noord ♥A heeft. Als in de tweede troefronde bij zuid 
de tien of boer verschijnt moet oost klein leggen in 
dummy in de hoop dat noord nog ♥A sec heeft. 
 
 Resultaat: 4♥ contract 

8.  ♠HB82 
  ♥AH765 
  ♦A5 
  ♣B6 
♠9653    ♠- 
♥B3    ♥V1084 
♦876    ♦B1042 
♣AH102    ♣98543 
  ♠AV1074 
  ♥92  
  ♦HV93 
  ♣V7 
 
West Noord Oost Zuid 
pas  1♥   pas  1♠ 
pas   3♠  pas   4♦ 
pas  4♠   pas  pas 
pas 
 
Bieden 
De noordhand is net niet sterk genoeg om naar 4♠ te 
verhogen. 3♠ toont ongeveer 15-17 punten. Als zuid met 
de manche wil volstaan moet hij 4♠ bieden. Wie 
interesse heeft in meer kan controlebiedingen gaan 
doen. Het juiste bod is dan 4♦. Dit toont een 
ruitencontrole en ontkent een klavercontrole, omdat 4♣ 
wordt overgeslagen. Noord controleert de klaverkleur 
evenmin. Hij stopt het slemonderzoek door 4♠ te bieden. 
 
Spelen 
West raapt ♣AH op. Daarna is de rest voor leider zuid. 
 
Resultaat: 4♠ +1. 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 

N 
W     O 

Z 



26 

9.  ♠HVB82 
  ♥A5 
  ♦43 
  ♣AB76 
♠753    ♠94 
♥B942    ♥H8763 
♦H102    ♦VB95 
♣H82    ♣V3 
  ♠A106 
  ♥V10  
  ♦A876 
  ♣10954 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♠ pas 3♠ 
pas   4♠ pas pas 
pas 
 
Bieden 
3♠ van zuid is een limietbod en toont 10-11 punten. 
Noord heeft genoeg voor de manche, maar is lang niet 
sterk genoeg om aan slem te denken. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♦V. De leider moet niet direct alle 
troeven trekken. Hij houdt dan te weinig entrees over in 
dummy. Correct is om na ♦A direct ♣10 te laten 
doorlopen. Oost wint met de vrouw en speelt ruiten door. 
Na het troeven van de derde ruiten kan de leider drie 
keer troef trekken, eindigend in dummy. Hij is dan aan de 
goede kant aan slag om ♣H er uit te snijden. 
 
Resultaat: 4♠ contract. 

10.  ♠HV76 
  ♥10853 
  ♦108543 
  ♣- 
♠983    ♠A 
♥76    ♥AHV92 
♦AHB2    ♦76 
♣A1084    ♣HV976 
  ♠B10542 
  ♥B4  
  ♦V9 
  ♣B532 
 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♥  pas 
2♣  pas  4♣  pas 
4♦  pas  4SA   pas 
5♥  pas  5SA  pas 
6♦   pas   7♣   pas 
pas pas 
 
Bieden 
4♦ is een controlebieding. Oost vraagt azen en heren. 
Wanneer west een heer doorgeeft weet oost dat zijn 
tweede ruiten geen verliezer is. Aangezien de 
hartenkleur kan worden vrijgetroefd is 7♣ verantwoord. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♠H. Door het 4-0 zitsel in troef zijn er 
wat horden te nemen. Speel ♣H en ga verder met 
klaveren naar de tien. Dan volgt ♥AH en een kleine 
harten, getroefd met ♣8. Steek na ♣A over met een 
schoppenaftroever om met ♣V zuids boer weg te halen.  
Resultaat: 7♣ contract. 

11.  ♠A74 
  ♥HV2 
  ♦A4 
  ♣H9732 
♠B98653   ♠V10 
♥108    ♥954 
♦965    ♦H1072 
♣B10    ♣V865 
  ♠H2 
  ♥AB763  
  ♦VB83 
  ♣A4 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♥ 
pas  2SA pas 3♥ 
pas  3♠ pas 4♣ 
pas 4♦ pas 4SA 
pas 5♦ pas 6♥ 
pas   pas pas 
 
Bieden 
3♥ van zuid toont overwaarde zonder korte kleur. Hierna 
worden controlebiedingen uitgewisseld. Zodra zuid weet 
dat noord de ruitenkleur controleert koerst hij richting sle. 
 
Spelen 
West komt uit met ♣B. Het contract is op verschillende 
manieren te maken. Voor de hand ligt om de vierde 
ruiten in dummy te troeven. Alternatief is om de 
klaverkleur vrij te troeven. 
 
Resultaat: 6♥ contract. 

12.  ♠53 
  ♥B109543 
  ♦94 
  ♣AB2 
♠AB82    ♠HV976 
♥H    ♥AV 
♦AH1076   ♦853 
♣943    ♣V76 
  ♠104 
  ♥8762  
  ♦VB2 
  ♣H1085 
 
West Noord Oost Zuid 
1♦  pas   1♠   pas 
3♠ pas   4♥   pas 
4♠  pas   pas   pas 
 
Bieden 
De oosthand is mooi genoeg om na het overwaarde 
tonende 3♠ aan slem te denken. 4♥ is een 
controlebieding en ontkent een controle in zowel 
klaveren als ruiten. Omdat west de klaverkleur evenmin 
controleert stopt hij af in 4♠. 
 
Spelen 
De wetenschap dat oost geen controle in klaveren heeft 
maakt ♣5 tot een aantrekkelijke uitkomst voor zuid. NZ 
maken de eerste drie klaverslagen. De leider mag nu 
geen ruitenslag verliezen. Dat lukt alleen als zuid zowel 
♦V als ♦B heeft. Speel na het troeftrekken ruiten vanuit 
oost en leg in west ♦10.  
 
Resultaat: 4♠ contract. 
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LES 5 
 
Theorie I 
Het eerste gedeelte van de les gaat over 
steunen in competitie. Wanneer de tegenpartij 
een volgbod doet gaan wij die kleur geen troef 
meer maken. We maken daarom een speciale 
afspraak over het bieden van de kleur van de 
tegenpartij (cuebid). We gaan het gebruiken als 
sterk en fittonend bod. Een introductievoorbeeld: 
 
West Noord Oost Zuid ♠84 
 1♦ 1♠ ?? ♥A73 
    ♦AV762 
    ♣H93  
 
Wat moet zuid bieden? 2♦ is zwak en 3♦ een 
limietbod. Met 5♦ ga je in sneltreinvaart 3SA 
voorbij. 2♥ is een uitkomst. 
 
Een algemene regel is dat een bod in de kleur 
van de tegenpartij de bieding mancheforcing 
maakt. In de eerste biedronde heb je het bod 
echter alleen nodig als je een fit voor partner 
hebt: 
 
West Noord Oost Zuid ♠84 
 1♣ 1♠ ?? ♥A73 
    ♦AV762 
    ♣H93
    
Hier kun je gewoon 2♦ bieden. Dat belooft 10+ 
punten en is rondeforcing.  
Regel: Gebruik de kleur van de tegenpartij 
alleen als je geen goed natuurlijk bod 
voorhanden hebt. 
 
Ook na een 1♥ of 1♠ opening wordt na een 
volgbod de kleur van de tegenpartij gebruikt als 
sterk steunbod. De Jacoby 2SA komt daarmee 
te vervallen.  
 
Na een informatiedoublet ligt de zaak een tikje 
anders. Omdat de tegenpartij (nog) geen kleur 
heeft geboden is er geen kleur van de 
tegenpartij beschikbaar. 2SA als fittonend bod 
komt daarom terug. We gaan echter de Truscott 
conventie (zie boek) spelen. De reden: nu de 
tegenpartij heeft aangekondigd dat ze zich in de 
bieding gaan mengen willen we met zwakke 
handen en negen troeven samen zo snel 
mogelijk in 3♥/♠ zitten om ze uit de bieding te 
drukken. 

 
 

 
Dit wordt het schema: 
 
West Noord Oost Zuid 
 1♥ dbl ?? 
 
2♥ → 3krt ♥, 5-9 punten 
2SA → 4krt ♥, 10-11 fitpunten  
3♥ → 4krt ♥, 5-9 fitpunten 
 
Tot slot is nog interessant om aan te stippen dat 
in een later stadium van het bieden de kleur van 
de tegenpartij niet fittonend is, maar vraagt om 
een dekking voor 3SA. 
 
West Noord Oost Zuid  
   1♣ 
Pas 1♠ 2♥ 3♥ 
 
Met schoppenseun biedt zuid - afhankelijk van 
zijn kracht - 2♠, 3♠ of 4♠. 3♥ vraagt om een 
hartendekking voor 3SA. Een mogelijke 
zuidhand: 
 
♠V4 
♥96 
♦AH3 
♣AHV986 
 
Deze hand is te sterk om met 3♣ te volstaan. 
 
 
Theorie II 
Het negatief doublet is een onmisbaar wapen in 
het moderne bridge. Het treedt in werking na 
een opening van partner en wordt gebruikt om 
een vierkaart in de ongeboden hoge kleur aan te 
geven. De kracht is ongelimiteerd. 
 
West Noord Oost Zuid 
 1♣ 1♠ dbl 
 
Dit doublet belooft een vierkaart harten. Zuid 
heeft 6+ punten. 
 
West Noord Oost Zuid 
 1♥ 2♣ dbl 
 
Hier belooft zuid een vierkaart schoppen.  
Omdat het bieden zich al op tweeniveau bevindt 
ligt de ondergrens voor een doublet wat hoger: 
8+ punten. 
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Belangrijk is de afspraak dat het bieden van de 
hoge kleur een vijfkaart garandeert: 
 
West Noord Oost Zuid 
 1♣ 1♥ 1♠ 
 
 
Zuid heeft 5+ schoppens. 
 
Maar let op: 
 
West Noord Oost Zuid 
 1♣ 1♦ 1♠ 
 
Omdat doublet hier zowel vier hartens als vier 
schoppens belooft kan zuid hier een vierkaart 
schoppen hebben. 
 
Interessant is de vraag of het negatief doublet 
ook na een 1SA opening van partner gebruikt 
wordt. Vroeger was dat niet gebruikelijk. De 
moderne stijl is echter om ook hier negatieve 
dubbels te spelen. Berry's vijfkaart hoge kleur 
gaat daar in mee. De regels zijn iets minder 
strict dan na een kleuropening. Met een doublet 
geef je aan dat je de deelscore wilt bevechten. 
 
West Noord Oost Zuid ♠H84 
 1SA 2♦ dbl ♥B1075 
    ♦94 
    ♣V762 
 
Hoewel zuid geen 4-4 hoog heeft mag hij hier 
doubleren. Het vraagt noord om zijn langste 
kleur te bieden.  
N.B. Merk op dat hier wel al met zes punten een 
negatief doublet mag worden gegeven. Dit komt 
omdat partner al 15-17 punten heeft beloofd. 
 
Op de mogelijkheid van een strafpas kan 
worden gewezen. Belangrijk is dat openaar een 
informatiedoublet geeft als hij kort is in de kleur 
van de tegenpartij. 
 
De leraar kan nog opmerken dat er heel veel 
varianten zijn van het negatief doublet. Zeker op 
dit moment is het niet verstandig om die te gaan 
spelen. Verstandig is om het negatief doublet 
alleen te spelen direct na de opening van 
partner.  
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BIEDQUIZ LES 5 
 
1. 
West Noord Oost Zuid ♠A76 
 1♥ 2♦ ?? ♥H93 
    ♦86 
    ♣AB982 
 
2. 
West Noord Oost Zuid ♠A762 
 1♣ 1♥ ?? ♥H93 
    ♦86 
    ♣AH98 
 
3. 
West Noord Oost Zuid ♠A76 
 1♣ 1♥ ?? ♥932 
    ♦H86 
    ♣AH98 
 
4. 
West Noord Oost Zuid ♠A76 
 1♥ dbl ?? ♥9432 
    ♦H86 
    ♣A98 
 
5. 
West Noord Oost Zuid ♠A76 
   1♦ ♥943 
1♥ 2♥ pas ?? ♦H864 
    ♣AV8 
 
6. 
West Noord Oost Zuid ♠A762 
 1♥ 2♣ ?? ♥943 
    ♦863 
    ♣A98 
 
7. 
West Noord Oost Zuid ♠A72 
 1♣ 1♠ ?? ♥HB943 
    ♦86 
    ♣A98 
 
8. 
West Noord Oost Zuid ♠AV764 
   1♠ ♥6 
2♥ pas pas ?? ♦HB72 
    ♣A94 
 
9. 
West Noord Oost Zuid ♠764 
   1♦ ♥6 
1♠ dbl pas ?? ♦AHB72 
    ♣AB94 
 
10. 
West Noord Oost Zuid ♠764 
   1♣ ♥6 
1♠ dbl pas ?? ♦AB94 
    ♣AHB72 

Oplossingen biedquiz 
 
1. 4♥ 
2. Dbl 
3. 2♥ 
4. 2SA 
5.  3♦ 
6.  2♥ 
7.  2♥ 
8.  Dbl 
9.  2♣ 
10.  2♣ 
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OEFENSPELLEN LES 5 
 

1.  ♠H7 
  ♥A843 
  ♦H842 
  ♣V76 
♠942    ♠AVB83 
♥10765    ♥B92 
♦V6    ♦73 
♣H543    ♣B109 
  ♠1065 
  ♥HV  
  ♦AB1095 
  ♣A82 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♦ 1♠ 2♠ 
pas    2SA pas 3SA 
pas  pas    pas 
 
Bieden 
Met 2♠ toont zuid een sterk spel met een ruitenfit. 2SA 
van noord van noord garandeert een schoppendekking. 
Zuid verhoogt naar 3SA. 
 
Spelen 
Oost weet dat ♠H bij noord zit. Hij komt uit met ♣B in de 
hoop zijn partner aan slag te krijgen om door ♠H heen te 
spelen. De leider moet dat gevaar onderkennen en ♣A 
nemen. In ruiten moet met negen kaarten samen aas-
heer geslagen worden. 
 
Resultaat: 3SA contract. 

2.  ♠952 
  ♥9732 
  ♦85 
  ♣10743 
♠HV83    ♠AB1076 
♥AH65    ♥84 
♦A93    ♦76 
♣85    ♣AHV2 
  ♠4 
  ♥VB10  
  ♦HVB1042 
  ♣B96 
 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♠   2♦ 
3♦   pas    4♣  pas 
4SA  pas  5♥    pas 
6♠   pas    pas   pas 
 
Bieden 
Na het 2♦ volgbod komt de Jacoby 2SA te vervallen. De 
kleur van de tegenpartij doet nu dienst als sterk 
steunbod. 4♣ van oost is een controlebieding. Tevens 
toont het een goede hand (met een minimale opening 
wordt 4♠ geboden). Alle reden dus voor west om richting 
slem te koersen. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♦H. De leider neemt ♦A, trekt de 
troeven in drie rondjes en kan ♣2 in west troeven. Er 
gaat alleen een ruitenslag verloren.  
 
Resultaat: 6♠ contract. 

3.  ♠V7 
  ♥952 
  ♦1086 
  ♣AB1054 
♠86    ♠H10542 
♥HV1063   ♥87 
♦A74    ♦VB53 
♣H82    ♣V7 
  ♠AB93 
  ♥AB4  
  ♦H92 
  ♣963 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♣ 
1♥    2♣   pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Na het 1♥ volgbod ontbeert noord een hartendekking 
voor 1SA. Hij kan kiezen tussen pas en 2♣. Wie niet 
bang is om een enkele keer in de 5-2 fit te moeten 
spelen opteert voor het laatste. 2♠ is met de oosthand te 
overmoedig. Zuid moet passen op 2♣. 2SA zou een 
manchepoging zijn en een punt of 16 beloven. 
 
Spelen 
West komt uit met ♥H. In de troefkleur moet de leider 
een dubbele snit nemen. Met goed af- en tegenspel 
worden er acht slagen gemaakt. 
 
Resultaat: 2♣ contract. 

4.  ♠AHV105 
  ♥874 
  ♦HB2 
  ♣95 
♠B3    ♠9864 
♥AB6    ♥H9 
♦V853    ♦A9 
♣HB82    ♣AV763 
  ♠72 
  ♥V10532  
  ♦10764 
  ♣104 
 
West Noord Oost Zuid 
1♣  1♠  2♠   pas 
3♣   pas   5♣  pas 
pas   pas 
 
Bieden 
2♠ toont een klaverfit met een sterk spel. West mag 
zonder schoppendekking geen 2SA bieden. Hij toont met 
3♣ een minimale opening. Merk op dat dit geen zeskaart 
belooft; oost heeft de kleur immers 'gesteund'. Met de 
schoppenkleur ongedekt  kiest oost voor 5♣. 
Spelen 
West raapt ♠AH op. Daarna kan hij het beste doorgaan 
met ♠V, het inspelen van een rode kleur helpt alleen de 
leider. West trekt troef en moet daarna van zijn 
ruitenverliezer zien af te komen. Dat lukt niet in de kleur 
zelf. De hartensnit kan wel soelaas bieden. speel ♥H en 
♥9 naar ♥B. Als die houdt kan op ♥A in oost ♦9 weg. 
 
Resultaat: 5♣ contract. 
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5.  ♠H5 
  ♥VB6 
  ♦B10542 
  ♣976 
♠972    ♠A43 
♥8732    ♥AH95 
♦A6    ♦V87 
♣HV82    ♣1043 
  ♠VB1086 
  ♥104  
  ♦H93 
  ♣AB5 
 
West Noord Oost Zuid 
- pas    1♣    1♠ 
dbl   pas   2♥    pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Via het negatief doublet toont west zijn vierkaart harten. 
2♥ van oost is geen reverse maar een 'steunbod'. Het 
toont een minimale opening met een vierkaart harten. 
Voor west is er dus geen reden om naar de manche te 
gaan. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♠V. Noord speelt ♠H bij om een 
blokkade te voorkomen. De leider moet tweemaal naar 
♣HV toe spelen. Hij verliest dan niet meer dan twee 
schoppens en één slag in elke andere kleur. 
 
Resultaat: 2♥ contract. 

6.  ♠HB653 
  ♥983 
  ♦HV7 
  ♣H4 
♠V104    ♠87 
♥HVB105   ♥764 
♦A96    ♦1083 
♣76    ♣VB852 
  ♠A92 
  ♥A2  
  ♦B542 
  ♣A1093 
 
West Noord Oost Zuid 
- - pas    1♣ 
1♥   1♠   pas   2♠ 
pas  4♠   pas  pas 
pas 
 
Bieden 
Na het 1♥ volgbod belooft 1♠ van noord een vijfkaart, 
want met een vierkaart wordt een negatief doublet 
gegeven. Zuid mag dus steunen op een driekaart. Hierna 
gaat noord naar de manche. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♥7. De leider neemt ♥A en speelt 
harten door. Zo bereidt hij een introever aan de korte 
troefkant voor. In schoppen moet met achten kaarten 
samen worden gesneden op de vrouw. Bij goed afspel 
verliest noord niet meer dan een hartenslag en ♦A. 
 
Resultaat: 4♠ contract 

7.  ♠963 
  ♥B5 
  ♦AH8762 
  ♣95 
♠AB85    ♠V742 
♥AV3    ♥H974 
♦9    ♦V103 
♣HB763   ♣V2 
  ♠H10 
  ♥10862  
  ♦B54 
  ♣A1084 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - pas 
1♣ 1♦   dbl   2♦ 
3♠  pas  4♠   pas 
pas  pas 
 
Bieden 
Het  negatief doublet op 1♦ toont vierkaarten in beide 
hoge kleuren. Omdat een volgbod een vijfkaart belooft 
steunt zuid naar 2♦. West is te sterk voor 2♠, dat biedt hij 
met een minimale opening.  
 
Spelen 
Noord komt uit met ♦A. Dankzij zuids steun is duidelijk 
dat de leider een singleton ruiten heeft. Noord switcht  
naar ♥B. De leider moet troeftrekken en de klaveren 
ontwikkelen. Interessant is de aanpak van de troefkleur. 
Speel ♠2 naar ♠B en sla vervolgens ♠A. Omdat bij zuid 
de heer valt kun je met ♠V de negen weghalen.  
 
Resultaat: 4♠ +1. 

8.  ♠95 
  ♥V10542 
  ♦AH 
  ♣A987 
♠H83    ♠VB1072 
♥HB86    ♥A7 
♦10764    ♦V82 
♣B5    ♣V64 
  ♠A64 
  ♥93  
  ♦B953 
  ♣H1032 
 
West Noord Oost Zuid 
pas   1♥   1♠  dbl 
2♠  3♣    pas  pas 
pas 
 
Bieden 
Omdat de hoge kleuren al geboden zijn toont zuids 
negatieve doublet beide lage kleuren. Na het 2♠ bod van 
west gaat noord in de zekerheid van een klaverfit de 
strijd om de deelscore aan.  
 
Spelen 
Oost komt uit met ♠V. Dit is geen eenvoudig spel om te 
spelen. Het beste is om ♠A te nemen en harten naar de 
tien te spelen. Oost neemt ♥A en speelt schoppen door. 
Noord troeft de derde schoppen en steekt over naar ♣H 
om nogmaals harten vanuit zuid te spelen. OW maken 
niet meer dan twee hartens, een schoppen en een 
klaveren.  
 
Resultaat: 3♣ contract. 
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9.  ♠8 
  ♥AHB653 
  ♦B92 
  ♣A104 
♠HB932    ♠104 
♥72    ♥V109 
♦V    ♦AH10743 
♣B9763    ♣H5 
  ♠AV765 
  ♥84 
  ♦865 
  ♣V82 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♥   2♦  dbl 
pas  2♥  pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Zuid is niet sterk genoeg om 2♠ te bieden (dat belooft 
10+ punten). Een negatief doublet mag wel al vanaf een 
punt acht. Op dit spel blijkt waarom: er kan nog in 2♥ 
worden afgestopt. 
 
Spelen 
Oost komt uit met ♦A en gaat verder met ♦H en ruiten na, 
door west getroefd. Klavernaspel loopt naar oosts heer. 
Daarna krijgt de verdediging alleen nog ♥V. 
 
Resultaat: 2♥ contract. 

10.  ♠AVB93 
  ♥A7 
  ♦964 
  ♣H53 
♠54    ♠H76 
♥HVB62   ♥83 
♦AV7    ♦H8 
♣842    ♣AVB976 
  ♠1082 
  ♥10954  
  ♦B10532 
  ♣10 
 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♣  pas 
1♥  1♠   2♣   pas  
2♠  pas   2SA   pas 
3SA  pas    pas   pas 
 
Bieden 
Het 1♠ volgbod is niet hinderlijk voor Oost. West wil naar 
de manche, maar weet nog niet naar welke manche. Via 
een bod in de kleur van de tegenpartij maakt hij de 
bieding mancheforcing. Dit vraagt om een 
schoppendekking voor SA.  
 
Spelen 
De schoppenstart verdrijft oosts enige dekking. Harten 
valt daarom af als werkkleur. Oost weet dat hij dan ♥A 
plus vier schoppenslagen gaat verliezen. Oost speelt ♦8 
naar ♦V gevolgd door ♣2 naar ♣V. Vervolgens neemt hij 
♦H over met ♦A (!) om de klaversnit te herhalen. 
  
Resultaat: 3SA contract. 

11.  ♠9 
  ♥B1065 
  ♦H43 
  ♣VB984 
♠HV2    ♠B843 
♥V82    ♥H743 
♦106    ♦V975 
♣AH1073   ♣2 
  ♠A10765 
  ♥A9 
  ♦AB82 
  ♣65 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♠ 
2♣   pas   pas   dbl 
pas   pas    pas  
 
Bieden 
Na 1♠-2♣-pas-pas houdt zuid het bieden aan de gang 
met een informatiedoublet. Met een vijfkaart klaveren 
tegen zet noord dat via pas om in een strafdoublet. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♠9. Zuid neemt ♠A en geeft zijn 
partner een aftroever. Even later komt zuid met ♥A of ♦A 
aan slag om noord nog een schoppenaftroever te geven. 
 
Resultaat: 2♣ gedoubleerd -2 of -3. 

12.  ♠VB963 
  ♥8 
  ♦A95 
  ♣B975 
♠A4    ♠85 
♥AV976    ♥HB2 
♦V7    ♦B1032 
♣8432    ♣AHV6 
  ♠H1072 
  ♥10543  
  ♦H864 
  ♣10 
 
West Noord Oost Zuid 
1♥   1♠  4♥   pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Eventueel kan oost ook 2♠ bieden om een sterke hand 
met hartensteun te tonen, maar zonder echte 
sleminteresse is 4♥ wel zo efficiënt. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♠V. West neemt ♠A en trekt met ♥HB 
tweemaal troef. Wanneer het 4-1 zitsel blijk is 
nauwkeurigheid vereist. Doorgaan met troeftrekken kan 
problemen opleveren. Beter is om eerst ♦2 naar ♦V te 
spelen. Aan slag met ♦A kan noord een schoppenslag 
oprapen, maar een derde schoppenronde is in de 
dubbele renonce. Speelt noord klaveren, dan pak je ♣A 
en trek je met ♥AV zuids resterende troeven. Daarna 
wordt alleen nog ♦H afgestaan. 
 
Resultaat: 4♥ contract. 
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LES 6 
 
De laatste les heeft weinig met vijfkaart hoog te 
maken. Maar wel alles met het spelen van 
wedstrijdbridge op clubniveau. Wanneer je een 
lange kleur hebt moet je er veel aan gelegen zijn 
om met die kleur als troef te spelen. Door met 
zwakke handen snel hoog te bieden kun je dat 
proberen te bewerkstelligen. Bij preemptieve 
biedingen snijdt het mes aan twee kanten: 
 
-  Partner heeft direct een goede kijk op jouw 

hand en kan een inschatting maken hoe hoog 
er gespeeld kan worden. 

-  De tegenstanders weten nog weinig of niets 
van elkaars handen en krijgen het lastig om 
te bepalen wat voor hen het beste is. 

 
Kortom, snel hoog bieden met een zwakke hand 
en een lange kleur is meestal winnend bridge. 
We gaan daar ruim baan voor maken met de 
zwakke twee en zwakke sprongvolgbiedingen. 
 
Theorie I 
De zwakke twee is een simpele en begrijpelijke 
conventie. Ik heb gekozen voor de 'Amerikaanse 
variant', namelijk ook 2♦ als zwakke twee en dus 
alleen de 2♣ opening te reserveren voor sterke 
handen. Het is lastig om een algemene richtlijn 
te geven voor de vereisten van een zwakke 
twee. Dat moet mede afhangen van de 
kwetsbaarheid. Wie toch regels wil meegeven: 
 
-  6-10 punten 
-  zeskaart met minstens twee honneurs 
-  geen vierkaart in een hoge kleur ernaast 
 
Voor wat betreft het reageren op een zwakke 
twee: 
 
steunen  → preemptief, 4♥/♠ two-way  

     (pure kracht of preemptief) 
2SA  → forcing vraagbod 
3SA  → eindbod 
nieuwe kleur  → forcing 
geen fit  → pas 
 
Dat laatste is heel belangrijk. Zonder fit voor 
partner is het ook met handen van 12-15 punten 
het beste om te passen. 
 
Voor wat betreft het antwoorden op een 2SA 
vraagbod heb ik net als na de Jacoby 2SA 
gekozen voor het bieden van een singleton. Met 
een minimale zwakke twee wordt altijd de kleur 
herboden. 
 
 
 

 

 
Twee belangrijke zaken als er wordt 
tussengeboden: 
 
-  een steunbod is competitief. 
-  een doublet is voor straf  
 
Dat er geen negatief doublet wordt gehanteerd 
is logisch. Openaar heeft immers geen vierkaart 
in een ongeboden hoge kleur, dus hoeft daar 
ook niet naar worden gezocht. Een strafdoublet 
is daarentegen erg nuttig, als de antwoorder 
sterk is en geen fit heeft. 
 
Theorie II 
In het tweede gedeelte komen de zwakke 
sprongvolgbiedingen aan de orde. De meeste 
leerlingen zullen hebben geleerd dat een 
volgbod met enkele sprong openingskracht met 
een zeskaart belooft. Dat is geen verkeerde 
afspraak, maar wel wat ouderwets. 
Tegenwoordig zijn zwakke sprongvolgbiedingen 
onder wedstrijdbridgers veel populairder. Je zet 
meer druk op de tegenpartij. Extra voordeel is 
dat het voor onervaren bridgers lastig te 
onderscheiden verschil tussen de volgende twee 
biedverlopen verdwijnt: 
 
West Noord Oost Zuid 
  1♣ 3♦ 
 
West Noord Oost Zuid 
  1♥ 3♦ 
 
Nu is 3♦ altijd zwak. Alleen de lengte verschilt.  
 
Belangrijk is dat de leerlingen zich realiseren dat 
preemptief volgen voornamelijk een kwestie is 
van 'durven'. Wie kwetsbaar met een zevenkaart 
een volgbod met dubbele sprong niet aandurft 
doet er eentje met enkele sprong. Het is zeker 
niet zo dat je met een zevenkaart altijd een 
volgbod moet doen met dubbele sprong en met 
een zeskaart met een enkele sprong. 
 
West Noord Oost Zuid ♠HB7632 
  1♦ ?? ♥84 
    ♦762 
    ♣V6 
 
Wie met deze hand 2♠ niet aandurft mag ook 1♠ 
volgen of zelfs passen. Bridge is niet 'regeltjes 
volgen' maar zelf een afweging maken van risico 
versus rendement. 
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BIEDQUIZ LES 6 
 
1. 
West Noord Oost Zuid ♠HB7632 
   ?? ♥H84 
    ♦7 
    ♣A62 
 
2. 
West Noord Oost Zuid ♠B876 
 2♥ pas ?? ♥- 
    ♦AV762 
    ♣AV84 
 
3. 
West Noord Oost Zuid ♠H83 
 2♥ 2♠ ?? ♥H84 
    ♦62 
    ♣AB864 
 
4. 
West Noord Oost Zuid ♠AH84 
 2♦ pas 2SA ♥AH4 
Pas 3♣ pas ?? ♦V62 
    ♣B86 
 
5. 
West Noord Oost Zuid ♠A84 
 2♠ pas ?? ♥6 
    ♦VB762 
    ♣H864 
 
6. 
West Noord Oost Zuid ♠AVB842 
  1♥ ?? ♥62 
    ♦V762 
    ♣6 
 
7. 
West Noord Oost Zuid ♠6 
  1♥ ?? ♥62 
    ♦V76 
    ♣HV109764 
 
8. 
West Noord Oost Zuid ♠AH85 
1♠ 3♦ pas ?? ♥HB92 
    ♦6 
    ♣VB76 
 
9. 
West Noord Oost Zuid ♠B84 
1♦ 2♥ dbl ?? ♥H62 
    ♦2 
    ♣A98732 
 
10. 
West Noord Oost Zuid ♠84 
1♣ 2♠ pas ?? ♥AB62 
    ♦A762 
    ♣H96 

Oplossingen biedquiz 
 
1. 1♠ 
2. Pas 
3. 3♥ 
4. 5♦ 
5. 3♠ 
6. 2♠ 
7. 3♣ 
8. pas 
9. 3♥ 
10. pas 
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OEFENSPELLEN LES 6 
 

1.  ♠6 
  ♥HB10954 
  ♦H76 
  ♣842 
♠AVB752   ♠4 
♥6    ♥V832 
♦VB93    ♦10854 
♣H7    ♣B1063 
  ♠H10983 
  ♥A7  
  ♦A2 
  ♣AV95 
 
West Noord Oost Zuid 
- 2♥    pas   4♥ 
4♠   pas pas   dbl 
pas   pas    pas 
 
Bieden 
De zuidhand heeft voldoende speelkracht voor een 
directe verhoging naar de manche. Niemand kan het 
west verwijten als hij zich de kaas niet van het brood wil 
laten eten en 4♠ biedt. Op dit spel wordt die 
ondernemingszin echter gevoelig afgestraft. 
 
Spelen 
Tegen 4♠ gedoubleerd komt noord uit met ♥B. Voor west 
is er geen spelen aan. Zes slagen is het meest 
waarschijnlijke resultaat.  
Hoe het afloopt in een hartencontract is onduidelijk. Met 
open kaarten is 4♥ te maken. 
 
Resultaat: 4♠ gedoubleerd -4. 

2.  ♠V95 
  ♥A10842 
  ♦V7 
  ♣965 
♠A7    ♠832 
♥HB3    ♥7 
♦H854    ♦AB9632 
♣A1043    ♣HB2 
  ♠HB1064 
  ♥V965  
  ♦10 
  ♣V87 
 
West Noord Oost Zuid 
- - 2♦   pas 
2SA   pas   3♥   pas 
3SA  pas   pas   pas 
 
Bieden 
Na de zwakke twee in ruiten heeft west manche-
interesse. Met 2SA vraagt hij oost om extra informatie. 
3♥ toont een goede zwakke twee met een singleton 
harten. West heeft de hartenkleur goed gedekt en legt 
aan in 3SA. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♥2. West neemt ♥V met de heer en 
draait zes ruitenslagen af. Als hij er vervolgens in slaagt 
om ook nog vier klaverslagen te maken komt het totaal 
op twaalf. 
 
 
Resultaat: 3SA +1, +2 of +3. 

3.  ♠H982 
  ♥963 
  ♦AH54 
  ♣A7 
♠V1054    ♠AB73 
♥10    ♥AB5 
♦V1063    ♦B7 
♣HV84    ♣9532 
  ♠6 
  ♥HV8742 
  ♦982 
  ♣B106 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 2♥ 
pas   2SA   pas   3♥ 
pas  pas    pas 
 
Bieden 
Tegenover een maximale zwakke twee wil noord de 
manche proberen. Via 2SA informeert hij daar naar. 
Wanneer zuid een minimum aangeeft laat noord het bij 
3♥. 
 
Spelen 
West komt uit met ♣H. De leider neemt ♣A en speelt een 
harten naar de heer. Wanneer die houdt wordt in ruiten 
overgestoken om nogmaals harten uit dummy te spelen. 
OW maken in elke kleur een slag. 
 
Resultaat: 3♥ contract. 

4.  ♠A92 
  ♥H106 
  ♦H9 
  ♣B10873 
♠HB10763   ♠8 
♥7    ♥AB942 
♦842    ♦AB53 
♣A65    ♣H92 
  ♠V54 
  ♥V853  
  ♦V1076 
  ♣V4 
 
West Noord Oost Zuid 
2♠    pas    pas    pas 
 
 
 
Bieden 
De oosthand telt 13 punten, maar met een singleton 
schoppen is dat te weinig om mancheaspiraties te 
koesteren.  
 
Spelen 
Noord komt uit met ♣B. De leider wint met de heer in 
dummy en speelt ♠8 naar ♠10. Noord neemt ♠A en speelt 
klaveren door, voor de aas in west. ♠H en schoppen na 
verwijdert de troeven bij NZ.  
 
Resultaat: 2♠ contract. 
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5.  ♠B6 
  ♥AV732 
  ♦865 
  ♣HV7 
♠H82    ♠973 
♥HB854    ♥9 
♦7    ♦AVB1042 
♣B943    ♣865 
  ♠AV1054 
  ♥106  
  ♦H93 
  ♣A102 
 
West Noord Oost Zuid 
- 1♥   3♦   3♠ 
pas   4♠   pas   pas 
pas 
 
Bieden 
Het zwakke sprongvolgbod van oost brengt NZ in grote 
problemen. Na 3♠ (forcing!) kan noord geen 3SA bieden 
zonder ruitendekking. Hij verhoogt uit arrenmoede maar 
naar 4♠ op een doubleton. Zo wordt de beste manche 
(3SA) gemist. 
 
Spelen 
West komt uit met ♦7. Even later wordt zuids ♦H 
weggetroefd. De leider neemt het klavernaspel in dummy 
en laat ♠B uitlopen. West maakt ♠H en speelt weer 
klaveren. De hartensnit zit goed, maar uiteindelijk moet 
de leider nog een ruiten of een harten verliezen. 
 
Resultaat: 4♠ -1. 

6.  ♠A954 
  ♥B1095 
  ♦H542 
  ♣8 
♠107    ♠B 
♥V832    ♥AH74 
♦A1083    ♦96 
♣HB3    ♣AV9652 
  ♠HV8632 
  ♥6  
  ♦VB7 
  ♣1074 
 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♣    2♠ 
dbl   4♠   5♥   pas 
pas   pas 
 
Bieden 
West plaatst na het zwakke 2♠ sprongvolgbod een 
negatief doublet. Volgens de WET is het met tien troeven 
samen verantwoord om op vierniveau te bieden. Met 4♠ 
legt noord de druk volledig bij oost. Die zal in de 
verleiding zijn om 5♥ te bieden. 
 
Spelen 
Tegen 5♥ start zuid met ♠H. Oost troeft de tweede 
schoppen en gaat troeftrekken. Het beste is ♥A en 
harten naar de vrouw. Als het 4-1 zitsel blijkt wordt 
overgestapt op de klaveren. De klaverkleur blijft 
bereikbaar met ♥H, ook als noord pas de derde ronde 
troeft.   N.B. 5♥ gaat down als NZ na de eerste slag 
ruiten inspelen.  
 
Resultaat: 5♥ contract. 

7.  ♠H953 
  ♥A1093 
  ♦B 
  ♣10842 
♠AV10764   ♠B2 
♥B    ♥H8542 
♦1065    ♦873 
♣AH3    ♣V97 
  ♠8 
  ♥V76  
  ♦AHV942 
  ♣B65 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♦ 
1♠   dbl    pas    2♦ 
2♠    pas   pas   pas  
 
Bieden 
Omdat 2♠ zwak is moet west 1♠ volgen. Als het bieden 
het toelaat kan daarna nog 2♠ worden geboden. Oost 
moet dan begrijpen dat west een zeskaart met 
openingskracht heeft. 
 
Spelen 
Noord komt uit met ♦B. Zuid neemt over met ♦V en 
incasseert ook ♦H en ♦A. Hierna verliest de leider nog 
slagen aan ♠H en ♥A. 
 
Resultaat: 2♠ contract. 

8.  ♠952 
  ♥HV10975 
  ♦B83 
  ♣4 
♠7    ♠HB1063 
♥64    ♥A8 
♦AHV972   ♦1054 
♣AV65    ♣H107 
  ♠AV84 
  ♥B32  
  ♦6 
  ♣B9832 
 
West Noord Oost Zuid 
1♦   2♥  2♠    3♥ 
4♣   pas   5♦   pas 
pas   pas 
 
Bieden 
Door het zwakke sprongvolgbod van noord te verhogen 
naar 3♥ neemt zuid vitale biedruimte weg voor OW. Als 
west 3♣ kan bieden legt oost met zijn hartendekking aan 
in 3SA. Na 4♣ over 3♥ is 3SA een gepasseerd station. 
 
Spelen 
Tegen 5♦ komt noord met ♣4. West wint in de hand en 
trekt met ♦AHV de troeven. Dan volgt een schoppen 
naar de tien. Aan slag met ♠V speelt zuid harten. De 
leider neemt ♥A en speelt ♠H, gedekt met de aas en 
getroefd. ♠B is vrij en kan worden bereikt met ♣H.  
 
Resultaat: 5♦ contract. 
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9.  ♠B872 
  ♥HV103 
  ♦109 
  ♣B53 
♠43    ♠AV10965 
♥AB54    ♥8 
♦AH62    ♦V83 
♣A107    ♣986 
  ♠H 
  ♥9762  
  ♦B754 
  ♣HV42 
 
West Noord Oost Zuid 
- pas 2♠   pas 
2SA   pas   3♥    pas 
4♠   pas   pas  pas 
 
Bieden 
West informeert of zijn partner een minimale of maximale 
zwakke twee heeft. Wanneer oost een goede zwakke 
twee met een singleton harten aangeeft is het evident 
om 4♠ te bieden. 
 
Spelen 
Zuid komt uit met ♣H. Interessant is de aanpak van de 
troefkleur. Je moet dubbel snijden op ♠H en ♠B. Correct 
is om vanuit west ♠3 naar ♠10 te spelen. Wanneer die 
verliest aan de heer kun je later nogmaals snijden door 
♠4 naar ♠9 te spelen. 
 
Resultaat: 4♠ contract. 

10.  ♠AB432 
  ♥A106 
  ♦V6 
  ♣A96 
♠V986    ♠H105 
♥7    ♥B82 
♦B9532    ♦AH7 
♣1072    ♣VB85  
  ♠7 
  ♥HV9543 
  ♦1084 
  ♣H43  
 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♣    2♥ 
pas   4♥     pas   pas 
pas 
 
Bieden 
De noordhand is mooi genoeg om tegenover een zwak 
sprongvolgbod de manche te proberen. 
 
Spelen 
West komt uit met ♣7. De leider moet een ruitenintroever 
aan de korte troefkant maken en daarom het troeftrekken 
uitstellen. Win de klaveruitkomst in de hand en speel 
ruiten naar de vrouw. Pas na de introever worden de 
troeven getrokken. 
 
Resultaat: 4♥ contract. 

11.  ♠HB842 
  ♥V4 
  ♦V6 
  ♣H953 
♠AV    ♠109753 
♥A1085    ♥2 
♦H1032    ♦A975 
♣764    ♣VB10 
  ♠6 
  ♥HB9763  
  ♦B84 
  ♣A82 
 
West Noord Oost Zuid 
- - - 2♥ 
pas  pas   pas 
 
Bieden 
De westhand telt weliswaar 13 punten, maar de 
verdeling is niet geschikt voor een informatiedoublet op 
2♥. Wie dat toch probeert ziet oost 2♠ bieden en dat is 
geen lekker contract. Aangezien noord geen 
mancheaspiraties koestert blijft het bij 2♥. 
 
Spelen 
West komt uit met ♦2 of ♣7. De leider speelt zo snel 
mogelijk ♠6 uit de hand. Dat ontwikkelt ♠H en daar kan in 
zuid een klaveren op weg. Er gaan vijf slagen verloren: 
een schoppen, twee ruitens en twee hartens. 
 
Resultaat: 2♥ contract. 

12.  ♠753 
  ♥AHV2 
  ♦1052 
  ♣V103 
♠AHVB92   ♠108 
♥8    ♥B9543 
♦HV8    ♦764 
♣AB2    ♣854 
  ♠64 
  ♥1076  
  ♦AB93 
  ♣H976 
 
West Noord Oost Zuid 
2♣ pas 2♦  pas 
2♠ pas  2SA  pas 
3♠ pas   pas pas 
 
Bieden 
Als je de zwakke twee speelt is 2♣ de enige sterke 
opening. De 2♠ herbieding is een rondje forcing. Na 3♠  
mag oost passen. 
 
Spelen 
Noord begint met ♥A en ♥H. De leider wil tweemaal in 
dummy komen om naar zijn ruitenhonneurs toe te 
spelen. De troefkleur herbergt  twee entrees: ♠10 en ♠8. 
Om die te kunnen benutten moet west de tweede harten 
troeven met ♠B.Dan volg ♠2 naar ♠8. Ruiten naar de 
heer houdt en met ♠9 naar ♠10 wordt de oosthand 
nogmaals bereikt om weer ruiten te spelen.   
 
Resultaat: 3♠ contract. 
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