
Beste bridge vrienden, 
 
Als spel van de week wil ik graag spel 16 bespreken 
 
Wij zaten NZ en voor mij werd met 1 schoppen geopend…..in een cursus die ik een jaar 
of twee geleden heb gevolgd …werd mij verteld dat het bieden op 4 niveau in de tweede 
of derde hand het best kon worden gedaan als je 11 kaarten had in twee kleuren,  bij 
spel 16 had ik dus 7 harten en daarnaast nog 3 klaver….dus 10 en ik besloot 2 harten te 
volgen, daarop zei oost 2 schoppen en mijn partner 3 harten……wat een klein foutje 
was……bij ons betekent dat wel harten mee maar weinig punten. Dus 3 harten werd het 
contract…..terwijl er 4 harten in zat. 

 
Bij de borrel daarna zat ik met Maurice te praten en hij had het over de regel van 2 en 3. 
Ik kende die regel niet…..Maurice heeft mij iets toegezonden en ik ben zelf verder op 
internet gaan kijken….en ja…..ik vind het een goede regel….hieronder iets over deze 
regel 

Hoog bieden met een extreem lange kleur en weinig punten heeft 'preëmptief' bieden. Je kunt zowel preëmptief 
openen als volgen. 

Opening: elke kleur opening op 3-niveau of hoger 
Volgbod: elk volgbod met een dubbele sprong 
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Met deze hand open je 4 . Dat toont een zeer lange kleur (8-kaart) met betrekkelijk 

weinig punten. Met een harten minder open je 3 . 
 
Dit contract ga je waarschijnlijk niet maken, dus waarom zou je zoiets doen? 

 
Een hand met (erg) veel troeven is geschikt om daar nogal wat slagen te maken. Het betekent ook dat de 
tegenpartij daar niet zoveel kaarten in heeft. Voeg dat bij het feit dat de tegenstanders ook nog eens veel punten 
hebben, en zij kunnen vrijwel zeker een hoog contract spelen. Door direct zo hoog te bieden maak je dat erg 
moeilijk voor ze. En zelfs als je gedoubleerd down gaat kan dat voor jou gunstiger zijn dan dat zij een contract 
maken. Als je met de hand uit dit voorbeeld 3 down zou gaan kost dat gedoubleerd 500 punten. Maar als de 
tegenpartij kwetsbaar 4 schoppen kan maken (620 punten) is het bod een goede investering geweest. Natuurlijk 
kan partner ook nog punten hebben en wordt het contract zomaar gemaakt. Kortom, mits met enig beleid 
toegepast kan een preëmptieve opening jouw partij veel punten opleveren, en over dat beleid gaan we het hier 
hebben.  
 
Wie preëmptief bied stort zich met weinig punten in een onzeker avontuur. Het gevaar bestaat dat de 
tegenstanders gaan doubleren en dat je het geboden contract moet spelen. Hoewel je er rekening mee houdt om 
down te gaan moet dat niet te gek worden want dan is het te duur. Het bezit van een goede lange kleur is daarom 
zo belangrijk.  
 



Een solide vuistregel is de regel van twee en drie. Die gaat er vanuit dat je eigenlijk nooit meer dan 500 punten 
(waarom?) wilt verliezen. De regel schrijft voor dat je de slagen telt die je op eigen kracht zeker kunt maken en 
dan biedt je 
•  3 slagen hoger - niet-kwetsbaar. 

•  2 slagen hoger - kwetsbaar. 
In het voorbeeld hierboven mag je op 7 slagen rekenen: 2 zekere uit de hoogste 3 kaarten, en 5 slagen uit de 

lengte. Voor 4  moet je 10 slagen maken en dan is het niet-kwetsbaar dus een verantwoord bod, maar 
kwetsbaar niet  
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Met schoppen als troef heb je 6 slagen in de hand. 
Niet-kwetsbaar kun je dus een preëmtief bod 
(dubbele sprong) doen. Je kunt natuurlijk ook 1

 volgen, maar dat maakt het de tegenstanders 
lang niet zo moeilijk. 

 

Paradoxaal genoeg belooft een 2  bod dus een veel sterkere hand: behalve de mooie schoppen ook een goede 
opening. De gedachte hierachter is ook dat er dan voor je eigen partij niet zoveel biedruimte wordt weggenomen  
 
Het idee achter de regel van 2 en 3 is dat het verlies maximaal 500 punten kan bedragen. Wanneer partner 
helemaal niets heeft ga je met hand 2 drie down. Dat kost niet-kwetsbaar 500, maar wel kwetsbaar 800 punten. 
Daarom pas je als je kwetsbaar bent.  
 

Maar waarom zou je zelf vrijwillig 500 punten aan te tegenpartij geven? Nou, als de tegenpartij 4  zou kunnen 
maken levert ze dat 620 (kwetsbaar) of 420 (niet kwetsbaar) op. Een preëmptief bod maakt het ze moeilijk om dat 
contract te bieden. Verder is het ook heel goed mogelijk dat met een beetje steun van partner het contract of een 
manche in die kleur zomaar gemaakt wordt.  
 
 
 

Dus als ik nu mijn kaart opnieuw bekijk….had ik gewoon 4 harten moeten 
bieden……en had mijn partner ook geen foutje gemaakt! 
 
Voor wie nog wil oefenen met deze regel kan deze hyperlink aanklikken 
http://www.bridgespelen.nl/preemptief-bieden-volgbod-kwetsbaarheid.html 
 

 
Veel spelplezier Martin 

http://bridge.vijnberg.nl/cursus28/inleiding.php
http://www.bridgespelen.nl/preemptief-bieden-volgbod-kwetsbaarheid.html

