
WIE BIEDT ER MEER? 
 
Regelmatig ontstaat er aan de bridgetafel een wedijver wie het laatste 
woord(bod) heeft en vaak komt de laatste bieder er zonder kleerscheuren 
vanaf omdat een strafdoublet achterwege blijft. 
De reden hiervan is dat de partijen niet van elkaar weten hoe de 
puntenverdeling ligt. 
Misschien kan de volgende spelbespreking helpen om verantwoord een spel 
gedoubleerd tegen te spelen danwel veilig het bod te verhogen of gewoon te 
passen. 

Ik koos hiervoor spel 24 waarbij west de bieding 

start met 1♠en noord volgt met een brutaal bod van 2♥, oost steunt met 2♠en 

vervolgens doet zuid nog een duit in het zakje met 3♥. 
Nu is het van belang wat west en oost elkaar laten weten hoe de 
puntenverdeling ligt. Met een doublet geeft west aan een stevige opening te 
hebben gehad, (15 +)  en met pas geen overwaarde (11-14). 
We laten west in dit spel passen dan zal oost in dit spel doubleren waarmee 

partner aangeeft een maximale hand voor zijn 2 ♠ bod te hebben gehad. Nu 

is het aan west om te beslissen om het doublet in te laten dan wel 3♠ te 
bieden.  

In dit spel gaat 3♥ 1 down en komt de tegenpartij ook gedubbeld goed weg 

terwijl 3♠ zonder een introever in de ♣ het contract kan maken. Mocht in dit 
spel N/Z kwetsbaar zijn dan is de keuze voor west niet moeilijk en zal west 
passen om vervolgens 1 down gedubbeld te noteren. 

Sommige spelers beschikken in hun biedmachine na een 1♥ of 1♠opening van 

hun partner over een conventie waarbij met 3♣(6-7 punten) of met 3♦(8-9 
punten) en een 4 kaart troefsteun wordt aangegeven. Dit kan van belang zijn 
om in een vroeg stadium de tegenpartij hun bod voor straf te doubleren. 
Wellicht bent u enthousiast geworden om het bovenstaande uit te proberen 

maar ik vraag u mij en mijn partner te ontzien 😄. 
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