
Spel  van de week 23 jan 2018 

Als bridgedocent wil ik onze clubleden eerst eens wijzen op het “netjes bieden” volgens de regels die 

we (ooit) eens geleerd hebben. 

Gisteren kwam ik 5 situaties tegen: 

1. Het reverse bieden, na 1♦ pas 2♣ van partner en pas, zelf nu ♥ bieden ( of ♠) is een 

reverse bod. Het belooft een 5 kaart laag èn een 4 kaart hoog èn 16+ punten. Op 

spel 10 kwam dit voor en daardoor kwam een sans contract in de verkeerde hand, 

met als gevolg dat het wel eens down ging. 

 

 
2. Het bieden van 2 vijfkaarten, ook als partner geopend heeft, bied je eerst je hoogste 

5 kaart ( zelfs als hij slechter is van kwaliteit) en later de lagere 5 kaart (eventueel 2 



keer). Mogelijk zijn er spelers die een conventie hiervoor spelen, maar de gemiddelde 

speler bij ons niet. Op spel 5 is dit zo te zien wel eens gebeurd. 

 
 

3. Partner vraagt – via de 4e kleur – naar een stop/dekking in die kleur. De gangbare 

antwoorden zijn ( in volgorde van belangrijkheid): a. het aangeven van een 3 kaart 

steun in partners kleur, b het aangeven van een stop ( Hx, Vxx, Bxxx is een stop) of c 

iets anders bieden ( bijvoorbeeld het herhalen van een door jou genoemde kleur). Op 

spel 8 kan zoiets zijn voorgekomen. 



 
4. Het gebruik van de STOP kaart. Elke sprong moet worden voorafgegaan met het 

STOP kaartje, dus ook een preemptief (volg) bod en ook bijvoorbeeld 1SA – 3SA. Na 

ongeveer 10 seconden haal je het kaartje weg. Bovendien is het heel belangrijk dat 

de speler na het stopkaartje die 10 seconden ook wacht, want snel bieden geeft heel 

andere informatie  dan langzaam bieden. Hou een regelmatig biedtempo aan… 

5. Een preemptief bieder biedt slechts 1 keer, behalve als zijn partner hem daartoe 

“dwingt”. En heeft een 1 kleurenspel, dus niet als een tegenstander iets biedt. Zoiets 

kan voorgekomen zijn op spel 18, hoewel ik er niet over zou peinzen dit met 3♦ te 

openen gezien de 5 kaart schoppen ernaast… 

Mijn advies kijk nog eens goed naar je biedingen, alles is terug te vinden op de site en 

neem nog eens je leerboekjes door. 

Teun 


