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Bridge Service 

Nummer 554, 20 februari 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer 549444440 (met IBAN: NL76ABNA0549444440), t.n.v. 
R.A.M. Stravers. Maar dan wel uitsluitend over reeds gepubliceerd werk!  
Elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 
Je hebt je kaarten opgepakt en gesorteerd, je openingsbod al in je hoofd, tot… 
opeens je rechtertegenstander - die gever is - begint met een openingsbod! Hoe 
gaan we daarmee om? Gewoon doen wat we van plan waren als de openingskleur 
van onze rechtertegenstander lager is dan die van jou? Of dan maar liever passen, 
of doubleren? Wat is wijsheid? 
 
Daar gaan we in deze aflevering naar kijken. 
 
 
Het overzicht van de behandelde onderwerpen van eind november 2013 t/m eind 
april staat op de laatste pagina. 
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Voor de minder ervaren spelers 
 
De tegenpartij opent 1 in een kleur. 
 
Een openingsbod van de tegenpartij verbroedert! Want vanaf dat moment valt de 
kloof weg tussen 4-kaart hoog- en 5-kaart hoogbieders!  
 
Eerst een algemene opmerking  

In enkele boeken en cursussen werkt men bij de bespreking van het volgbod 
niet met punten, maar met ‘speelslagen’. En dat is in theorie wellicht beter, 
maar heeft het nadeel dat het voor beginners veel moeilijker is. Speelslagen 
zijn lastiger ‘uit te rekenen’. Daarom werken wij nu met het onderstaande 
puntenschema: 

 
Wat spreken we af nadat de tegenstander 1 opent in een kleur? 
 

Onze tegenstander opende met 1♥ 
Onze reactie Toelichting 
1 in kleur 

(1♠) 
5+kaart met 8-15 punten. 

Hoe zwakker je hand, des te sterker je kleur moet zijn! 
Met een zwakke hand is de kans immers groter dat je 
moet tegenspelen, én dat partner start in jouw kleur. 
Dan moet dat wel een kleur zijn waarin je partner graag 
ziet uitkomen!  
Bij een zwakke hand moeten de punten dus in de kleur 
van het volgbod zitten. 

2 in kleur 
(2♣/♦) 

5+kaart met 11-15 punten. 
Hier geldt dezelfde voorwaarde die geldt bij het volgbod 
op 1-hoogte.  

Sprong in kleur 
(2♠/3♣/3♦) 

6+kaart met 12-15 punten.  
Dit mag een redelijk sterke openingskleur zijn. 

1SA 15-17, SA-verdeling. 
Opvang in de openingskleur van de tegenpartij. 

Doublet 
 
 
 
 

We onderscheiden twee doubletten: 
12-15 punten.  

Minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren.  
Als partner geen kracht toont moet je namelijk 
passen in je volgende beurt(en)! 

 
16+ punten. 

Met deze kracht bied je in ieder geval nóg een 
keer. Je kunt elke verdeling hebben; zelfs één 
sterke kleur. Je hand is te sterk voor een ‘gewoon’ 
volgbod. 

2 in openingskleur 
(2♥) 

Minstens manche-inviterend. 
Elke verdeling mogelijk.   

 
We gaan oefenen; zet je schrap! Trek in de volgende acht biedsituaties jouw ideale 
biedkaartje!
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Nr. Opening 

oost 
Onze  
zuidhand 

Jouw  
(re)actie 

1 1♥ ♠ B 8 7 4 2 
♥ 7 3 
♦ A V 4 
♣ B 9 4 

 

2 1♦ ♠ 7 6 
♥ A V 3 
♦ 9 8 2 
♣ H V 10 8 4 

 

3 1♥ ♠ H V 10 7 6 
♥ V 2 
♦ 7 6 
♣ A H B 7 

 

4 1♦ ♠ H V 4 3 
♥ H V 4 3 
♦ 2 
♣ V 10 9 2 

 

5 1♣ ♠ A H V 9 
♥ 4 3 
♦ A 4 3 
♣ 10 8 7 2 

 

6 1♦ ♠ A H B 7 6 3 
♥ A 4 2 
♦ 3 
♣ A V 2 

 

7 1♥ ♠ H 4 2 
♥ A V 
♦ B 10 8 7 2 
♣ H V 3 

 

8 1♦ ♠ H V B 6 
♥ A H B 10 
♦ - 
♣ A H B 10 2 

 

 
Het kan heel nuttig zijn als jouw partner dezelfde handen uitbiedt, waarna jullie 
samen de verschillen tussen jullie biedingen bespreken.  
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Nr. Opening 

oost 
Onze  
zuidhand 

Onze  
(re)actie 

1 1♥ ♠ B 8 7 4 2 
♥ 7 3 
♦ A V 4 
♣ B 9 4 

Pas! 
Met deze minimale kracht is de kans op 
tegenspelen groot. En dan zitten we niet te 
wachten op een partner die start in ons 
schoppenkwintet. 

2 1♦ ♠ 7 6 
♥ A V 3 
♦ 9 8 2 
♣ H V 10 8 4 

2♣!  
Ook deze hand zit niet bepaald aan de 
sterke kant van het volgbod. Pluspunt is 
dat we met 2♣ maximale biedruimte 
wegnemen; veel meer dan na een 1♠-
opening van noord. En een ander pluspunt 
is dat we geen slag weggeven als we 
moeten tegenspelen en partner dankzij 
onze 2♣ in klaveren uitkomt.  

3 1♥ ♠ H V 10 7 6 
♥ V 2 
♦ 7 6 
♣ A H B 7 

1♠! 
Deze hand valt volledig in de marges van 
het volgbod (maximaal 15 ptn)! Nadeel van 
doublet is dat je moet passen op partners 
mogelijke 2♦-bod. Want als je dan 2♠ uit 
de biedbox trekt, verwacht partner 
minstens  16 punten!   

4 1♦ ♠ H V 4 3 
♥ H V 4 3 
♦ 2 
♣ V 10 9 2 

Doublet! 
Toegegeven, je hebt geen dertien punten; 
het afgesproken minimum voor doublet. 
Maar je verdeling is wel ideaal, want welke 
kleur partner ook kiest, je hebt geweldige 
steun mee! SA van partner is minder 
prettig, maar dan zal hij wel beslist iets 
moois hebben in ruiten. 

5 1♣ ♠ A H V 9 
♥ 4 3 
♦ A 4 3 
♣ 10 8 7 2 

1♠!  
Inderdaad, je liegt; partner rekent op 
minstens vijf schoppens. Deze hand bewijst 
dat je grenzen niet te absoluut moet 
nemen. Maar voor passen is deze hand toch 
te mooi. Nadeel van doublet is dat 2♥ van 
partner je in de problemen brengt. Daar 
moet je dan toch op passen omdat partner 
je anders te hoog aanslaat. Dan liever één 
schoppenkaart liegen. Je stoort daar OW 
ook heerlijk mee, helemaal als 1♣ minstens 
een 2-kaart klaveren belooft . 
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6 1♦ ♠ A H B 7 6 3 

♥ A 4 2 
♦ 3 
♣ A V 2 
 

Doublet! 
Te sterk voor een volgbod van 1♠. In je 
volgende bod bied je je schoppenkleur. Dat 
kan zónder sprong, omdat je met elke 
ander biedkaartje dan ‘pas’ al 17+ punten 
belooft! Dus na 1♥ van partner kun je 
volstaan met ‘slechts’: 1♠!  
 
Dat lijkt wat zuinig, maar bedenk dat 
partner zonder krachttonend bod heel zwak 
kan zijn; zelfs een ‘nulpunter’ kun je niet 
uitsluiten.  

7 1♥ ♠ H 4 2 
♥ A V 
♦ B 10 8 7 2 
♣ H V 3 

1SA! 
Doublet zou inderdaad ook kunnen. Je hebt 
immers minstens een 3-kaart in de 
ongeboden kleuren. Voordeel van 1SA is 
dat je partner noord veel gerichter 
informeert over je kracht, je verdeling én 
over je hartenopvang! 

8 1♦ ♠ H V B 6 
♥ A H B 10 
♦ - 
♣ A H B 10 2 

2♦! 
Met deze hand weet je één ding zeker: zelfs 
als partner geen slag meeneemt, wil je de 
manche. Dat geef je uitstekend aan met de 
verhoging van oosts openingskleur. Want 
partner zal beslist uitsluiten dat jij graag 2♦ 
wilt spelen! 

 
Stem deze afspraken vooral af met je vaste bridgepartner! Je kunt beter met hém 
op dezelfde lijn zitten dan met Berry of met mij! 
 

Voor de meer ervaren spelers 
 
Omdat het bieden na een openingsbod van de tegenpartij ook voor de meer 
ervaren hap pittig genoeg kan zijn, werpen we ons op een stukje afspeeltechniek. 
  
Spel 1 ♠ 5 4 3 2 
  ♥ H 3 2 
  ♦ H V 2 
  ♣ A 4 3 
 
  ♠ H B 9 7 6  Onder passen van OW bood jij met je 
  ♥ A 10 4  partner 4♠ uit. Jij bent leider zuid. 
  ♦ B 
  ♣ H V B 2  West komt uit met ♥V. 
 
Hoe probeer je je contract te maken? 

Ik geef een overpeinzing voor de minder ervaren spelers. 
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Spel 1  Overpeinzing 
 
  ♠ 5 4 3 2 
  ♥ H 3 2 
  ♦ H V 2 
  ♣ A 4 3 
 
  ♠ H B 9 7 6 
  ♥ A 10 4 
  ♦ B 
  ♣ H V B 2 
 
 Onder passen van OW bood jij met je partner 4♠ uit. Jij bent leider zuid. 
 West komt uit met ♥V. 
 Hoe probeer je je contract te maken? 
 
 Een troefcontract. Dus heb je je mogelijke verliesslagen al geteld.  

• Vanuit de hand met de meeste troefkaarten zien we meteen één 
ruitenverliezer.  

• In harten moeten we eveneens een mogelijke verliezer tellen. Vooral door 
de uitkomst met ♥V; dat betekent volgens onze eigen richtlijnen dat west 
ook ♥B belooft. En dat maakt onze ♥10 vrijwel kansloos. 

• De troefkleur is de lastigste kleur om het aantal mogelijke verliezers in te 
schatten. Dat hangt immers helemaal af van de plaats waar de 
ontbrekende vier schoppenkaarten zitten. 

 
In het volgende rondje: welke mogelijke verliezers kunnen we transformeren 
in ‘onmogelijk’, geeft de ruitenkleur de minste problemen: die gaan we 
gewoon verliezen!   
 
En de hartenverliezer? Daar valt zeer waarschijnlijk iets aan te doen. In de 
regel met behulp van een bijkleur die ongelijk is van lengte in de beide 
handen. Dan valt inderdaad de ruitenkleur op als reddingsvest.  
Merk daarbij op dat het gebruik van reddingsvesten vaak vragen om de 
grootste spoed! 
 
Stel dat we de hartenverliezer weten te voorkomen, dan kunnen we ons twee 
schoppenverliezers permitteren. Omdat we niet vies zijn van een overslag, 
spelen we de schoppenkleur het liefst zó aan dat de kans op slechts één 
schoppenverliezer het grootst is. 
 
Bij een dergelijk onderzoek is het goed om ons NIET te verdiepen in 
tegenzitsels die geen verschil maken. 
 
Met ♠ A V 10 bij west, maakt het niet uit hoe we de schoppenkleur 
behandelen; drie schoppenslagen zullen we dan vrijwel zeker afgeven! 
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Spel 1  Aanpak 
 
  ♠ 5 4 3 2 
  ♥ H 3 2 
  ♦ H V 2 
  ♣ A 4 3 
 
  ♠ H B 9 7 6 
  ♥ A 10 4 
  ♦ B 
  ♣ H V B 2 
 
 Onder passen van OW bood jij met je partner 4♠ uit. Jij bent leider zuid. 
 West komt uit met ♥V. 
 Hoe probeer je je contract te maken? 
 

Allereerst moeten we de hartenverliezer voorkomen. Dat doen we door de 
uitkomst te nemen met ♥A en meteen ♦B voor de leeuwen te gooien. 
Zodra we weer aan slag zijn, kan op noords ♦H ♥4 weg. 
 
En dan het klapstuk van dit spel: de aanpak van de troefkleur. Ik geef 
hierover grootmeester Kees Tammens het woord. 

 
Als de kleur 2-2 zit geeft de boer of de heer dezelfde kans.  
Als de kleur 3-1 zit, is er een voordeel om de boer te leggen omdat AV8 
ervóór kan zitten. Vanuit noord ♠2 naar ♠B spelen is derhalve aangewezen. 
  
NB: voor deze figuren is dikwijls belangrijk welke informatie je hebt, en die is 
er altijd! Geen informatie is ook informatie 

 
 
Spel 2, Zuid gever; niemand kwetsbaar 
  
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1♦  ♠ A 10 8 
 pas  1♠  pas  1SA  ♥ H 8 7 
 pas  3♣  pas  ??  ♦ A B 8 6 
         ♣ B 7 6    
 
 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand in je derde biedbeurt? 
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Spel 2, Zuid gever; niemand kwetsbaar 
       Mogelijke noordhand  

    ♠ H 7 6 5 4 
    ♥ 9 2 
    ♦ V 7 
    ♣ A H V 4 

 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
       1♦  ♠ A 10 8 
 pas  1♠  pas  1SA  ♥ H 8 7 
 pas  3♣  pas  3♠!  ♦ A B 8 6 
         ♣ B 7 6    
 Welk biedkaartje pak je met deze zuidhand in je derde biedbeurt? 
 

Eén ding is zeker: partner noord biedt mancheforcing met zijn sprong in een 
nieuwe kleur.  
Misschien verleidelijk om met ♥H in de achterhand 3SA te bieden. Maar daar 
zit toch een nadeel aan. Noord geeft een tweekleurenspel aan. Dan blijven er 
weinig kaarten over voor de nog ongeboden hartenkleur. SA kan zeker het 
optimale eindcontract zijn, maar dat hoeft niet.  
Op hoeveel schoppenkaarten reken je? Het 1♠-bod belooft minstens vier 
schoppenkaarten. Maar na de sprong in klaveren… moet de schoppenkleur 
toch wel minstens een 5-kaart zijn! Met een 4-kaart schoppen en een langere 
klaverenkleur moet noord met een zwakkere hand eerst zijn 4-kaart 
schoppen bieden; die komt anders niet meer aan bod. Noord zal dan niet 
springen in klaveren. Met voldoende kracht voor de manche kan noord na 
jouw 1♦-opening echter probleemloos eerst zijn lage kleur in de etalage 
zetten. Hij is dan voldoende bemiddeld om in zijn tweede beurt een 
reversebod te plaatsen.  
 Daarom is het goed om je 3-kaart schoppen nu te noemen. Bang dat 
partner zal passen hoef je niet te zijn. Dat doen spelers niet snel nadat ze zelf 
mancheforcing boden… 

Lezers Mailen 
Per abuis 

Gisteravond was ik de leider in 4♥. 
  
In de tweede slag speelde ik een kleine harten uit de dummy, rechts een 
kleine harten, ik legde ♥B en mijn linkertegenstander♦V!!! 
  
Ik vervolgde met ♠7 en toen bleek dat mijn linkerbuurvrouw per abuis ♦V 
had gespeeld, want ze had ook ♥V. 
De geroepen arbiter oordeelde dat ze alles terug mocht doen, dus ♥V 
alsnog spelen, omdat haar partner in de volgende slag (mijn ♠7) nog niet 
had bijgespeeld.  
Is dat correct volgens de spelregels? 
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Rob: 

Laat mij volstaan met te vertellen wat volgens mij correct zou zijn… 
Een verzaking is voldongen als de verzaker of diens partner in de  volgende 
slag, de slag dus die begint met jouw ♠7, heeft (bij)gespeeld. 
De partner van de verzaker is nog helemaal niet aan de beurt op het moment 
dat de verzaking wordt ontdekt. Want jij won de slag met ♥B.  
Van belang is nu wat de verzaker zelf heeft gedaan. Vertelde zij dat ze ♥V 
had, en had verzaakt, of speelde ze ♥V bij?  
Als dat laatste het geval is, het bijspelen dus, is de verzaking daarmee 
voldongen. ♦V blijft dan gespeeld en zal de verzakende partij in ieder geval 
één slag moeten overdragen als in het verdere spel nog minstens een slag 
wordt gewonnen. 
Als de verzaakster alleen haar verzaking meldde, en nog niets bijspeelde, is 
de verzaking niet voldongen. In dat geval moet de vorige slag worden 
gecorrigeerd en wordt de kaart waarmee is verzaakt een strafkaart. Dat is 
maar heel even, omdat deze moet worden gespeeld zodra dat reglementair 
kan. Door de correctie wint de verzaakster die slag met ♥V, en moet dan 
meteen haar strafkaart, ♦V, voorspelen. Er gaat dus niets terug in de hand! 

 
Probleem met twee gezichten? 

Mag ik je een probleem met twee gezichten voorleggen? 
 
  ♠ A H B 10 6 
♠ 9 7 5 4    ♠ V 2 
  ♠ 8 3 
 
Zuid is aan slag in 3SA. Uit het biedverloop is duidelijk geworden dat hij 
een dubbelton of korter schoppen heeft.  
 
Noord heeft geen entrees meer in de zijkleuren. Hoe speelt hij deze kleur 
voor het maximale aantal slagen en hoe speelt O het beste tegen? 
 
Mijn idee is om eerst een keer te snijden. Houdt de boer, dan steek je 
over naar de hand van de leider en speelt weer schoppen. Nu neem je en 
speel je de schoppen van boven af. Voor alle duidelijkheid: je weet 
natuurlijk niet hoe de schoppen verdeeld zitten.  
 
Anderen vinden dat je de snit moet herhalen. Dat lijkt me alleen zin te 
hebben met ♠V in vieren bij west.  
 
Bij elk ander zitsel neem je mijns inziens een onnodig risico. Dat geldt 
bijvoorbeeld hier. O weet dat je de dummy niet meer kan bereiken als je 
je tweede schoppen hebt gespeeld. Daarom zou ik de gok nemen en de 
leider verleiden de snit te herhalen, dus de vrouw op te houden. 
Laten we aannemen dat het paren is en dat O of W geen rits vrije slagen 
heeft. 
 
Wat is jullie mening hierover? 
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Rob: 

Het aantal oostspelers met zo’n hoog gehalte stalen zenuwen, schat ik zó laag 
in dat de kans op een tweede geslaagde snit vele malen groter moet zijn dan 
de kans op het vallen van een oostelijk zittende ♠V onder ♠AH na een eerste 
geslaagde snit. 
 
Uiteraard moet voor deze oostspeler vrijwel vast staan dat de leider een 
uitstekend resultaat behaalt als de eerste slag wél zou worden gewonnen 
door ♠V! 

 
Voor alle zekerheid polste ik ook Bep Vriend en Anton Maas 

Het is altijd lastig om iets over een spel te zeggen als je niet de hele 
verdeling weet. 
Wij denken dat het antwoord van Rob wel redelijk accuraat is. 
Zitten de schoppens 5-1 dan zit schoppenvrouw gewoon goed. Zitten de 
schoppen 4-2 dan heeft oost maar eens moeten durven duiken met vrouw 
dubbelton. Los daarvan is de kans dat de vrouw bij een 4- of 5- kaart zit veel 
groter dan bij de korte kant.  
Als het echt van deze kleur moet komen, snijden we nog een keer en 
complimenteren we de tegenstander die van Vx heeft gedoken. 

 

Voor bridgedocenten 
 
Alerteren door beginners en de Gids voor bridge 

Dit jaar heb ik weer twee groepen (van 16 personen) beginnerscursussen 
gedaan die nu op het einde lopen les 17 van de 20. 
 
Enkele spelers en speelsters zijn al zover dat ze een paar keer naar de 
instuif middag gingen. ZEEEEEEER positief enthousiast!! 
Maar nu komen ze op het punt dat  ze af en toe het Alertkaartje moeten 
gebruiken! Er wordt van hen verwacht dat ze alerteren. 
 
Bij mijn weten is (was ) basis Acol (Biedermeijer groen) met systeemkaart 
alerteervrij? 
Wat is waar en wat moet (mag) ik mijn leerlingen vertellen. 
 
PS zijn ernog( gratis ) boekjes GIDS VOOR BRIDGE voor leerlingen die van 
plan zijn om bij een club te gaan kaarten.? 

 
Rob: 

Alerteren voor beginners 
Ik zou de cursisten in ieder geval het alerteren aanleren. De regels zijn 
gemakkelijk: elk bod van partner dat niets zegt over de geboden kleur, 
zoals: Stayman, Jacoby, het antwoord op Jacoby, een 1♣-opening die 
een 2-kaart klaveren niet uitsluit en een 2♣-opening die niets zegt over 
de klaveren, moeten worden gealerteerd.  
Voordeel om dat al in je cursus mee te nemen is dat de cursisten 
meteen kunnen oefenen op het beantwoorden van verwachte vragen. 
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Nuttig neveneffect 

Zelf vertrouwd zijn met alerteren verlaagt meteen de schrikkans van 
alerteerkaartjes van de tegenpartij. Niet gek om tijdens je cursus als 
docent klassikaal te oefenen; dan ‘ram’ je het er snel én spelenderwijs 
in. 
 
Jij staat voor de groep en biedt alsof je de partner bent van alle 
cursisten, waarop 'de klas' wel of geen Alertkaartje moet tonen. 
 
En aan degenen die het Alertkaartje omhoog steken vraag je een 
duidelijke uitleg, zónder ze in een hoek te drukken. Zodra je merkt dat 
iemand moeite heeft met het antwoord laat je helpen.  
 
Je kunt ook enkele onbekende biedingen doen en zelf alerteren. Waarop 
de de groep naar een duidelijke uitleg laat vragen, en doorvragen! 
 
Dit zou zelfs een onderdeel van je cursus kunnen worden met het 
hoogste lachgehalte. 

 
Alternatief 

Echte beginners die nog niet weten waar de Alertkaartjes voor zijn, 
kunnen het beste hun systeem uitleggen vóór aanvang van elke nieuwe 
ronde. En uiteraard wordt deze aanpak dan door de wedstrijdleiding 
voor aanvang van de zitting aangekondigd.  

 
Gids voor bridge 

Er moet in ieder geval voldoende voorraad zijn, want ik vernam recent 
dat de nieuwe druk binnen is. Ik neem aan dat ze nog steeds € 1,- per 
stuk kosten. 

 
Bridgeclub, Aangenaam! 

Voor net afgestudeerde beginners lijkt mij het boekje ‘Bridgeclub, 
Aangenaam’, (nog) nuttiger. Dat is helemaal gericht op cursisten die 
hun beginnerscursus gaan afronden. Daarin staat ook hoe een 
bridgeclub werkt, de zittingen, competitievormen en uitleg van de 
meest voorkomende wedstrijdvormen.  

Bridgeclub, Aangenaam! Handboek clubbridge 
 
Prijs: 
€4,95  
Artikelnummer: 
1005  

Bovenkant formulier 

Productbeschrijving 

De eerste en belangrijkste stap heb je gezet: je hebt leren bridgen. De meest 
voor de hand liggende tweede stap is richting bridgeclub. Pas dan leer je 
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creatief om te gaan met de geleerde basisregels en houd je die vast. Veel net begonnen bridgers hebben 
echter grote moeite om van de veilige cursusruimte of huiskamer over te stappen naar een ruimte waarin 
alleen ervaren bridgers rondlopen. Deze net zo begrijpelijke als onterechte weerstand verlagen we met dit 
boekje. We kijken niet alleen naar wát je van een bridgeclub mag verwachten, maar vooral hóé je met 
bepaalde wellicht nu nog gevreesde situaties met heel veel plezier kunt omgaan. Bridgen is spelen met 
speelkaarten, maar vooral intensief omgaan met mensen. Lid zijn van een bridgeclub betekent daardoor 
een flinke toevoer aan nieuwe aangename kennissen en vrienden. Clubbridge, de meest ideale combinatie 
van spel en mens! 
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We behandel(d)en van 28 november 2013 t/m eind april 2014: 
 
Nr. Datum Inhoud 
542  28-11-13 De 1-opening in een kleur (5-kaart hoog) 

  
 543 05-12-13 Waar zijn we naar op zoek tijdens het bieden? 
    Manchebonus 
    De antwoorden op de 1-opening in een kleur 

 
544 12-12-13 2e bieding openaar 

  
 545 19-12-13 2e bieding openaar, ook met sterke handen 
  
 546 26-12-13 Van kijken naar zien 
    Bieden na de 1♣-opening 
  
 547 02-01-14 1-opening in een kleur: even aanstampen! 
  
 548 09-01-14 1SA-opening met het vervolg 
  
 549 16-01-14 Alle 1-openingen (♣♦♥♠SA) met vervolg (herhaling) 
  
 550 23-01-14 Speeltechniek: SA-contracten 
  
 551 30-01-14 Speeltechniek: troefcontracten 
  
 552 06-02-14 Speeltechniek: uitkomen tegen SA-contracten 
 
 553 13-02-14 Speeltechniek: uitkomen tegen troefcontracten 
 
 554 20-02-14 Bieden na opening tegenpartij 
 
 555 27-02-14 Bieden met tussenbiedende tegenpartij 
 
 556 06-03-14 Openen met sterke handen; 20 punten en meer 
 
 557 13-03-14 Openen met zwakke handen en een lange kleur 
 
 558 20-03-14 Tegenspelen van SA-contracten 
 
 559 27-03-14 Tegenspelen van troefcontracten 
 
 560 03-04-14 Biedtoets 
 
 559 10-04-14 Afspeeltoets 
 
 560 17-04-14 Tegenspeeltoets 
 
 561 24-04-14 Bridgetafel assertiviteittoets 
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