
Op dinsdag 15 februari zijn de volgende spellen me opgevallen met het aspect competitie in het 

bieden (gevecht op de (deel)score). 

Om te beginnen heb je de volgende hand. Je bent Noord en rechtertegenstander West opent 1♠. 

 

Wat is je bod? Een betere hand voor een 2♣ volgbod kun je niet hebben, dus dat bied je. Je 

linkertegenstander past en partner biedt 2♦. Hij belooft hiermee een zeskaart of goede vijfkaart, in 

principe niet forcing en als contractverbetering bedoeld. Partner heeft maximaal twee klavers mee, 

anders zou steunen van de klavers de voorkeur genieten. 

Je hand wordt er door het ruitenbod van je partner mooier op. 

Het bieden gaat verder met 2♥ bij de openaar. Bieden tot dusver: 

West Noord Oost Zuid 

1♠ 2♣ Pas 2♦ 

2♥ ??   

  

Je hand telt nu nog maar 4 verliezers, je mag ervan uit gaan dat je partner ♦HVxxx(x) heeft. Als 

partner een dubbelton klaver heeft  zou de kleur kunnen lopen en anders kun je de kleur vrijtroeven 

(ook als hij maar een singleton ♣ heeft). 

Om je mooie hand goed over te brengen is 3♥ een mooi bod, controle, waarschijnlijk een splinter 

met goede ruitensteun en een mooie klaverkleur ernaast.  

Dit is de Zuid-hand van je partner. 

 

7 verliezers en de mogelijkheid om twee hartens bij partner te troeven (als je 3♥ als splinter 

interpreteert). 

5♦ is nu een serieus te overwegen bod, als je in paren voorzichtig wilt zijn volsta je met 4♦. 

In de praktijk liep het iets anders. 

West Noord Oost Zuid 

1♠ 2♣ Pas 2♦ 

2♥ 3♣ 3♠ ?? 

 



Nu komt Oost ineens tot leven met 3♠. Dat moet wel op distributie zijn gebaseerd en wellicht een 

dubbele fit in ♠ en ♥. 

Met de Zuid-hand heb je nu niet meer de noodzaak om direct te bieden op 4-niveau, je weet nu 

immers niets van de ruitensteun.  Het gaat daarom Pas-Pas door naar Noord. 

Daar zou nu nog wel een bod van 4♦ vanaf moeten kunnen, de hand heeft geen verdediging tegen 3♠ 

en bezit goede ruitenaansluiting. 

3♠ verdedigen leverde geen goede score op. 6 van de 8 paren zaten in een 4 of 5♣ of ♦ contract en 

maakten daarin 11 slagen. 

 

 

 

  



Op een ander spel heb je met niemand kwetsbaar de volgende West-hand. 

  Het bieden ontwikkelt zich als volgt: 

West Noord Oost Zuid 

Pas Pas Pas 1♥ 

Pas 2♥ Pas Pas 

??    

 

De tegenstanders passen op 2♥.  Hoe zitten de punten nu verdeeld over de vier handen? Noord Zuid 

ondernemen geen actie richting een manche en zullen 18-22 punten samen bezitten. Zelf heb je er 

weliswaar maar 7, maar dan blijven er flink wat over bij je partner. Als je past ga je 2♥ verdedigen 

wat gezien je eigen bezit in Harten waarschijnlijk wel gemaakt zal worden voor -110. 

Alleszins reden om actie te ondernemen! Je mag ongedoubleerd 2 down voor -100 wat in de score in 

paren een wereld van verschil kan betekenen. Wat ga je bieden? 

A 2♠ 

B 3♦ 

C Doublet 

Antwoord C raad ik af. Redelijk kans dat partner 3♣ gaat bieden in je singleton. Daar zit je niet op te 

wachten. 

Antwoord B is ook niet aantrekkelijk, de kleur is te matig om mee te concurreren. 

Antwoord A is wat ik bood, zelfs als partner maar een driekaart meebrengt is dit een redelijk 

contract, je kunt de derde harten in de dummy troeven (partner zal een dubbelton hebben). 

Mijn afspel was gebaseerd op ♠A achter de Heer (ik verloor daardoor 2 schoppenslagen), waardoor ik 

1 down ging. Het scoorde echter toch ruim 64%, veel meer dan 2♥ laten spelen. 

 



Tot slot een spelletje waarin signaleren in het tegenspel een belangrijke rol speelt. Jouw Noordhand: 

 

Het bieden gaat als volgt: 

West Noord Oost Zuid 

-- -- Pas 1♣ 

1SA Pas Pas Pas 

 

1♣ kan een dubbelton zijn. Waar start je mee? 

West heeft 15-17 punten met een (goede) klaverendekking. De klaverstart is daarmee niet echt 

aantrekkelijk. Ruiten en Harten vallen ook af, beide zijn een schot in het duister. Blijft de logische 

schoppenstart over (ook nog een keer je langste kleur). Bij afspraak kleintje plaatje is ♠5 de juiste 

kaart om mee uit te komen. 

Jouw hand 

 

 

 

De dummy 

 

Dummy speelt de 3, partner de 9 en de leider de Heer. Ze vervolgt met ♥V, 4, 2, 3. Volgende slag ♥B, 

8, 7 genomen met de Heer door je partner. Het lijkt erop dat hij een driekaart harten heeft. Partner 

speelt ♠7 terug (singleton of dubbelton). Je weet nu al vijf of zes kaarten bij je partner. Blijven 7 of 8 

kaarten over in ♣ en ♦. De verdeling kan 4♣ en 4♦ of 4♣ en 3♦ zijn. 

De leider neemt de slag met ♠Aas en vervolgt met ♥5 (9,A,6) en ♥10. Partner gooit hierop ♣3 weg.  

Volgens afspraak kan dit de laagste van de overgebleven kleuren betekenen. De leider gooit ♣2 af en 

jij gooit zelf ♦4 weg (de hoogste van de overgebleven kleuren). 

Nu vervolgt de leider met ♣10 en de slag loopt door naar jouw Boer. Durf je nu ruiten te vervolgen of 

houd je rekening met dat je partner niet hoeft te signaleren? Je kunt passief klaver vervolgen, wat 

ook niet zonder risico is (je zet je partners klaverbezit op snit). 

Je kiest voor het passieve klaververvolg. Partner neemt met Klaver Aas. Hij vervolgt met een kleine 

ruiten (de 3). Deze slag verloopt via de 9 van de leider voor jouw Heer. Je neemt nu ♠V op. Na  de 

eerdere klaver drie en nu een kleine ruiten, zou ruiten vervolgen leiden tot nog drie slagen in de die 

kleur en dus 2 down. Helaas werd bij ons aan tafel met klaver terug gespeeld waarna het contract 

alsnog werd gemaakt. 

 



 

De oplettende lezer vraagt zich af waarom ik met 1♣ opende. Dit is een vergissing van mij. Met mijn 

andere partner bij de Pijnackerse Bridge Club open ik 1♦ op een vijfkaart. Dit komt dermate vaak 

voor dat dit vanuit automatisme fout ging en ik met 1♣ opende. 

Maar zoals ik beschreef, had het contract wel down gespeeld kunnen worden. 

Arjan 


