
Bridge 

Velen onder jullie kennen het bridgespel als een huiskamerkaartspel, dat u met vrienden of kennis-

sen 

speelt. 

Volgens de beschrijving in Wikipedia valt bridge onder de denksporten en wordt dit spel zelfs pro-

fessioneel beoefend. In bridge is de factor geluk zo veel mogelijk uitgeschakeld. Het spel vereist 

concentratie en goede samenwerking tussen de partners. 

Het spel wordt gespeeld met vier personen per tafel en 52 speelkaarten, verdeeld over 13 kaarten 

per persoon. De spelers worden genoemd naar de windrichtingen: Noord, Zuid, Oost en West. De 

paren worden gevormd door Noord en Zuid die tegen het paar Oost-West spelen. 

Het spel bestaat uit twee delen, het bieden en het spelen. Het bieden gaat door tot dat 3 perso-

nenachter elkaar gepast hebben. 

Voor de bridgers onder u stellen wij voor in iedere komende NieuwsNed een bridgespel met de bij-

behorende biedingen te plaatsen en het aan u over te laten hoe dit contract gespeeld dient te wor-

denom het gevraagde eindbod te realiseren. 

In het volgende nummer van NieuwsNed krijgt u dan van ons de uitslag hoe het spel gespeeld had 

moeten worden met een daarbij verklarende uitleg. 

Hieronder het eerste spel: 

 

Spel 1 O-W kwetsbaar Noord gever  

Npprd Oost Zuid West 

♠ K, V, 8, 3, ♠ B, 4, ♠ A, 7, 2, ♠ 10, 9, 6, 5 

♥ K, 9, 6, 3, ♥ B ♥ A, V, 8, 5, ♥ 10, 7, 4, 2 

♦ V, 8, 3, ♦ K, 9, 5 ♦ 6, 4, ♦ A, B, 10, 7, 2 

♣ V, 3, ♣ K, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ♣ A, B, 10, 2, ♣ ----- 

[1]    

Zuid speelt           4 ♥, Uitkomst West 10 ♠   

 

Een amusante bridge-anekdote 

Ik kwam een heer tegen op de gang, die mij vroeg wat hier te doen was. ”Hier wordt gebridged,” zei 

ik. Hij wilde wel eens kijken. Nu, dat mocht van mij. Hij zette alles op papier en hier volgt het ver-

haal. 

Vandaag ben ik getuige geweest van een kaartspel dat ik absoluut niet begrijp. Aan de eerste tafel 

zaten vier mensen, die vredig met elkaar begonnen te praten, totdat er een soort van bieden ont-

stond, waarbij steeds hogere getallen werden genoemd. Een van de vier werd kennelijk boos, zodat 

hij zijn kaarten optafel legde en niet meer meespeelde. De stemming bleef grimmig, want ik hoorde 

termen als “schoppen” en hoge schoppen”. 

Aan de tweede tafel zaten lieden, die kennelijk in de confectie-industrie werkten. Zij spraken over 

“ruiten” , “passen” , “alle snitten zitten goed” en “mooie lengte”. 

Aan tafel drie zaten, volgens mij, enkele artsen die over patiënten spraken. Er werd gesproken over 

”sterke harten”, over ”zwakke harten” en een van hen, zeker een chirurg, zei dat hij er niet alles uit 

kon snijden. 

Aan tafel vier ging het er erg frivool aan toe. Zo erg, dat ik me bijna schaam erover te vertellen. Het 

leek wel een scène uit een bordeel. Een man zei tegen de dame die tegenover hem zat: “Wilt u zo 

vriendelijk zijn om al uw moois op tafel te leggen?” Toen ze haar kaarten had neergelegd, zei ze te-

gen hem: “Ben ik niet prachtig? Ik ben weliswaar kwetsbaar, maar ik kon jouw invitatie toch niet 

afslaan”. 



Tijdens het spelen werd er nog gefluisterd: “tweede man laag en derde man doet wat hij kan”. Ook 

werd er gesproken over “het dekken van de vrouw” en “een kale vrouw”. Toen had ik er wel ge-

noeg van en ben weggegaan. De groeten, ik word geen lid. 

Uitkomst spel 1 

Spel 1 O-W kwetsbaar Noord gever  
Noord Oost Zuid West 

♠ K, V, 8, 3, ♠ B, 4, ♠ A, 7, 2, ♠ 10, 9, 6, 5 

♥ K, 9, 6, 3, ♥ B ♥ A, V, 8, 5, ♥ 10, 7, 4, 2 

♦ V, 8, 3, ♦ K, 9, 5 ♦ 6, 4, ♦ A, B, 10, 7, 2 

♣ V, 3, ♣ K, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ♣ A, B, 10, 2, ♣ ----- 
[1]    

  Zuid speelt          4 ♥ Uitkomst West 10 ♠ 

 

De bieding 

Noord Oost Zuid West 

1 ♦ pass 1♥ pass 
mineur open. 3+♦ ; 11 -21 HCP* ; 12-22  tot 

p.** 

 1 over 1 ; 4+♥ ; 6+ tot. p  

2 ♥ pass 2 sans pass 

3+ ♦ ; 4+♥ ; 11-21 HCP ; 12-22 tot p  Nodigt uit tot 3 sans,4+♥;13 HCP 11+ tot. P.  

3♦ pass 3 sans pass 

3+ ♦ ; 4+♥ ; V van ♦ 12-13 HCP ; 12-20 tot.  p.  4-5 ♥ ; -4 ♠ -13 HCP 14+ tot. P ; stop in ♣, ♠  

4 ♥ pass pass pass 

3+ ♦ ; 4+♥ ; V van ♦ 12-13 totale p    

* =Afkorting van (High Card Points) honneurspunten. 

** het verschil tussen HCP en totale punten ligt in de distributiepunten Distributiepunten zijn : 

- Dubbelton of/en 5 kaarten = +1 ; -Singleton of/en 6 kaarten = +2 ; -Renonce = +3 

- als de twee partners > 8 troeven hebben = +1 per extra troef 

========================================================= 

• Een mineur opening: geeft aan dat men 12-13 punten en geen 5 kaarten majeur. In principe 

eerst de langste kleur kiezen. Wanneer men de 4 ruiten conventie moet men 4 kaarten ♦ heb-

ben, terwijl anders maar 3 ♣ kaarten. Hierbij vragen we onze partner om zijn majeur 4 of 5 

kaarten te noemen. Dit is hier het geval.  

• 1 op 1 regel: geeft niet alleen de voorkeur majeur van de partner aan met minstens 4 kaarten 

met 6 of meer punten. Hier hebben we 1 ♥ dus 4 kaarten of meer. Met 5-5 kaarten noemt 

men eerst de hoogste in rang. Met een 4-4 kaart noemt men eerst de laagste in rang.  

• met 2 ♥: geeft men een fit in ♥ aan, dus de opener heeft ook minstens 4 ♥, dus gezamenlijk 

≥8 troeven  

• met 2 sans wordt een sansverdeling aangegeven met hier 12-13 punten  

• 3 ♦ laat de bieding open maar wordt i.p. aangegeven dat men honneur kaart ♦ heeft  

• zuid die een tekort heeft in ♦ zegt dan meteen 3 sans wat aangeeft 13+ punten met stop in ♣ 

en ♠ 

• noord, die zijn zwakke ♦ en ♣ heeft, heeft de voorkeur om 4 ♥ te spelen 

  



Noord Het spel Uitkomst west met 10♠; zuid speelt 4 ♥ ; 

Na de uitkomst van west alvorens het spelen moet je eerst tellen: 

1. de slagen die je hebt met je partner, 3♠, 3 ♥, ? ♦, 1 ♣ > 7 slagen  

2. hoe haal je de resterende slagen door goed te snijden ♣ +2, door te snijden in ♥ 1 extra  

3. hoe maak je het contract 

10♠ genomen door zuid met A♠ ; A♥ ; V♥ ; 5♥ genomen door de 9♥ van noord want west duikt ; 

K♥ ; V♣ oost zet zijn K♣ genomen door A♣ van zuid ; B♣ ; 10♣ ; 2♠ naar de K♠ van noord ; V♠ ; 

de rest is voor de tegenstander ; 

contract gemaakt +1 

Hierbij weer een interessant spel 2 waarbij noord-zuid de volgende conventies hanteren: 

- vijf kaart hoog - Stayman -Blackwood Romans Key kaarten of Gerber 

- 2 op 1 spel  - Jacoby - 

- 1 ♦ open met 4 kaarten  - Texas transfers 

 

SPEL 2 

Spel 2 O-W kwetsbaar Noord gever  

Noord Oost Zuid West 

♠ A ♠ K, B, 8, 2 ♠ V, 7 ♠ 10,9,6,5,4,3 

♥ A, V, 8, 2, ♥ 10, 6, 4 ♥ B, 9, 5 ♥ K, 7, 3 

♦ 10, 8 ♦ B, 6, 2 ♦ A, K, V, 9, 3 ♦ 7, 5, 4 

♣ A, 10, 8, 5, 4, 3 ♣ 9, 7, 6, ♣ K, V, 2, ♣ b 

[1]    

Zuid speelt           4 ♥, Uitkomst West 10 ♠   

 

Het is de bedoeling bij ieder spel een spelregel of conventie toe te lichten, die in het spel is opgeno-

men. Bv. 1 op 1 regel die hierna wordt besproken, maar ook andere regels en conventies zoals : 2 op 

1, 2 sterk en 2 zwak, Albaran, Baron, Blackwood en kwantitatieve 4 sans, Jacoby en vele anderen 

zullen in het kort aan bod komen. 

Hierbij dus de : 1 op 1 niveau 

In de meeste gevallen, moet men minstens 12 Honneurs punten HCP (hight carts points) om te kun-

nen openen. 

« Bied op lengtes niet op Sterkte » is een wel bekende uitspraak. 

1. Tel je honneur punten (HCP) Als je 12+ punten heb je een opening. T 

2. Tel je Totale punten, dit is Honneur punten plus de distributiepunten. 

BRIDGE is een PARTNERSPEL Een goede communicatie met je partner is van essentieel belang.  

iermee vind je uit hoe de twee spelen het beste in elkaar passen om het juiste bod te spelen; Dit heet 

een « Fit » vinden. 

Als men < minder dan 12 HCP heeft past men. 

Met 12+ punten opent men en volgen de 3 volgende stappen 

stap 1 : met 5+ majeur(2) kaarten opent men 1♠ of 1♥. 

• met 5+ kaarten in beide majeur kleuren biedt men eerst de langste kleur 

• met 5+ kaarten in beide majeur kleuren met gelijke aantal kaarten per kleur biedt men de 

hoogst in rang (♠). 



Stap 2 :Als je geen 5+ majeur kaarten hebt, check of je 15-17 HCP om 1 sans te kunnen openen. 

Bij een sans verdeling en 20-21 HCP mag je 2 sans openen. 

Stap 3 : De laatste optie is met een mineur te openen 1♣ of 1♦, desondanks geeft het geen sterkte 

aan. Wel geeft het aan je partner « Ik heb een opening » en ik heb geen 5 kaart hoog (majeur). Mak-

kelijk is het volgende te onthouden:: 

• Een Ruiten heeft 4 hoeken dus met 4 kaarten ♦ bood men 1♦.  

• Een klaver blad heeft i.p. 3 bladeren dus met 3 kaarten ♣ bood men 1♣ 

Je eerste doel is om een fit te vinden met minstens 8 troeven of meer. 

Antwoord aan je partner op een 1♠, 1♥, 1♦, : Dit is wat men noemt de 1 OP 1. 

®Minder dan 6 punten pas dan. 

® Met 6 tot 9 punten 

• Je partner heeft 1♠ geopend : Met 3 of meer(3+) ♠ kaarten heb je al een fit want je zoekt 

naar minsten 8 troeven (5+3=8). Bied dan 2♠ om aan te geven dat je een fit hebt. Met 

minder dan 3 kaarten geef dan een sans. 

• Partner opent 1♥: Met 3 of meer(3+) ♥ kaarten heb je al een fit want je zoekt naar min-

sten 8 troeven (5+3=8). Bied dan 2♥ om aan te geven dat je een fit hebt. Met minder dan 

3 kaarten, maar met 4 kaarten ♠, bied dan 1♠. Dit geeft aan dat je 6+punten hebt en 4+ ♠ 

anders biedt dan een sans. 

• Partner opent 1♦ or 1♣: Belangrijk is te verkennen of we een fit vinden in de majeur 

kleuren met > 8 troeven. Ondanks dat de partner met een mineur opent, wil nog niet zeg-

gen dat hij geen 4 kaart heeft in een majeur kleur. Met een 4+ kaart of meer in jouw ma-

jeur kleur antwoord je met 1♠ of 1♥. Het antwoord dat men geeft toont aan een 4 kaart in 

de kleur plus 6+ HCP-punten. Als je geen 4 kaart hoog hebt maar je hebt een 5 kaart in 

dezelfde opening van je partner zeg dan 2♦, 2♣  Anders een Sans 

• Partner opent 1♣ en je hebt geen 4 kaart ♠, ♥, en ook geen 5 kaart in ♣ om te steunen 

maar wel een 4+ kaart in ♦, biedt dan 1♦. Anders een sans. 

In het kort : met 6-9 punten als beantwoorder is het eerste doel om je partner te steunen als je 3+ 

kaarten hebt in zijn kleur. Hierna is je 4 kaart majeur te noemen op 1 niveau. Als je partner opent in 

een mineur en je hebt een 4 kaart majeur en een 5 kaart in de kleur van je partner ga dan naar een 2 

niveau in zijn kleur. Anders bied je 1 Sans. 

 

[1] 

Johan .d. Meij en Michel Tettero 

[2] Majeur kleuren zijn : ♥ ♠, mineur kleuren zijn: ♣ ♦, 

[3] Als je een nieuwe kleur op 2 niveau kiest betekent dat je minsten 10 HCP punten moet hebben. Lager dan 10 punten 

moet men niet naar een 2 niveau. Let wel dat een verandering van kleur op 1 niveau een FORCING is, d.w.z. dat 

de partner niet mag passen. Een support betekent 3+ kaarten in een majeur kleur en 5+ kaart in een mineur. 


