
9 LESSEN over DE TEGENPARTIJ BIEDT MEE – LES 5 
 
 

 

Noord  Oost  Zuid  West  

1  1SA  ? 
 

Als de tegenpartij met 1SA volgt dan liggen de zaken over het algemeen vrij duidelijk. Partner heeft minstens 12 pnt 
en oost minstens 15. Er blijven dus hooguit nog 13 pnt te verdelen tussen zuid en west. Bovendien doet zuid er goed 
aan zich te realiseren dat een manche hoogst zelden voorkomt als één van de tegenstanders een sterke SA opening 
in z'n handen heeft. Stel zuid heeft de volgende kaart in dit biedverloop: 

HVB74 A63 V72 98  

Als noord aansluiting in heeft zit er misschien toch wel een schoppenmanche in. Als noord geen 
schoppenaansluiting heeft dan is het nog altijd wellicht 3SA. Degenen die nu na aan het denken zijn over een 
eventueel 3  (of zelfs 4 ) bod zitten echter toch behoorlijk op het verkeerde spoor. De redenatie dient als volgt te 
zijn. Samen met partner heb je minstens 24 pnt. Daaruit kun je concluderen dat de partner van de 1SA openaar 
hooguit 1 pnt zal hebben. Dus... 1SA zal geen schijn van kans hebben.Om deze reden is het dat doublet altijd een 
keihard strafdoublet is als de tegenpartij er met 1SA tussen zit. Het heeft geen zin om op een hoogst onzekere 
manche te speculeren als de zekere plusscore voor het grijpen ligt. De conclusie is eenvoudig : met alle sterke 
handen (9+ pnt) geef je een strafdoublet. Je hebt dan de meerderheid van de punten wat overigens niet wegneemt 
dat de tegenpartij met 18 of 19 pnt weleens 1SA gedoubleerd contract zal maken. Het is echter in verreweg het 
grootste aantal gevallen winnend bridge om met de meerderheid van de punten 1SA voor straf te doubleren. Als je 
ervan uit gaat dat je met alle sterkere handen een doublet geeft dan is het verdere bieden enorm eenvoudig. Doe je 
een bod in een kleur dan is dat hooguit om het de tegenpartij moeilijk te maken of om zelf een deelscore te bereiken, 
nooit meer dan dat.  

Noord  Oost  Zuid  West  

1  1SA  ? 
 

V75 5 V9854 T532 

Bied met deze hand 2 . Je hebt een -fit en een paar punten, meer is er niet nodig. Als partner enthousiast wordt 
en door gaat bieden dan is dat zijn verantwoordelijkheid. Bieden na 1SA is zwak. 

T9832 5 V987 982  

Misschien vindt u het gek maar in dit biedverloop lijkt 3  met deze hand het aangewezen bod. Je maakt het de 
tegenpartij vreselijk moeilijk met zo'n bod. Er zit misschien wel een manche in voor de tegenstanders. Als ze 3  
doubleren zul je meestal ook goed wegkomen en soms zelfs 3  gedoubleerd contract maken met deze dummy. Als 
je veel troeven hebt dan is dat altijd gunstig. Dergelijke biedingen kun je echter alleen doen als je een partner hebt die 
begrijpt dat hij in deze situatie niet verder moet gaan bieden, ook al heeft hij een mooie hand  

 

 
Opgaven:  
Uw partner opent met 1  en de tegenpartij volgt 1SA. Wat is uw bod met de 
volgende handen:  
 

(1) VT53   92   HB63  982  
(2) VB98532  4    973  52  
(3) VB98432  A4   A9   72  
(4) T52   VB52  7432  T9  
(5) 52   6   VB542  HT854  

 



 

 

 

Antwoorden : 

 

 

 
 

Noord  Oost  Zuid  West  

1  1SA ? 
 

(1) VT53 92 HB63 982  

pas : te weinig punten , geen fit, geen eigen kleur  

(2) VB98532 4 973 52 

3  : 2  is te slap aangezien het misschien een manche voor ze is  

(3) VB98432 A4 A9 72  

doublet : straf, start met vrouw (dit kan een flinke teleurstelling worden als de tegenpartij beide hoge honneurs 
heeft met een 5-kaart van boven, schrale troost is dat er dan ook geen manche in in zit) Vaak zal de tegenpartij 
niet meer dan 2 a 3 slagen maken.  

(4) T52 VB52 7432 T9  

2  : als je met een 5-kaart opent komt voor de moedigen zelfs 3  in aanmerking.  

(5) 52 6 VB542 HT854  

pas : je kunt wel wat bieden maar dan ben je echt aan het gokken. Als ze bij hand 4 2  doubleren dan blijf je altijd 
zitten omdat je daar je fit hebt. Als je met hand 5 bijv. 2  biedt en ze doubleren wat moet je dan doen? pas? 2 ?  
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