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Alle deelnemers worden getrakteerd op een Bossche Bol van  Jan de Groot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Weet je wel dat? 

Bij de editie van de cafédrive in 1997 bedacht de organisator dat het leuk zou 

zijn om iets bijzonders te doen. Hij huurde van een circus een olifant die ’s-

morgens vroeg bij de inschrijving op de Parade werd gepresenteerd. Veel 

bridgers liepen er in een eerbiedige boog omheen. Moedige vrijwilligers namen 

op het beest plaats en lieten zich aangestaard door het verbaasde winkelende 

publiek door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch vervoeren. 

Het record aantal deelnemers werd gevestigd in 1998: niet minder dan 1978 

paren schreven in. De recordscore voor de eerste plaats dateert uit 2000 met 

de gigantische score van 76.83%. 

Een soepel spelend orkest speelde carnavalsliedjes bij de inschrijving in 2000. 

In 2005 reed er een kar met acht in bruine monnikspij gehulde mannen langs 

de etablissementen waar bridge werd gespeeld.  Het gezelschap verraste de 

bridgers op in eigen Gregoriaans gezongen liederen (al begrepen zij zelf ook 

niet waar dat op sloeg). Hans en Tommy, de winnaars van 2007 werden in 2008 

in een privé-auto (mini-cooper) inclusief chauffeuse naar elke speelgelegenheid 

gereden en kregen veel bekijks; het bridge gedijde door deze luxe niet echt.  

 

 
Om alle deelnemers aan de cafédrive plaats te bieden opent de plaatselijke 

horeca gastvrij de deuren voor de bridgers. Het levert in veel gelegenheden een 

gezellig volle bak op. 

 

 



 
‘Gebakje( Ruud van Rosmalen), de huidige organisator, controleert sportief in 

soepele stijl of alles in de cafédrive naar wens verloopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De band van de cafédrive Den Bosch met het Nederlandse jeugdbridge 

 

In 1993 kwam het organisatie duo, Jan Rijnaarts en Fons van Bokhoven, op het 

lumineuze idee om de plusopbrengst van de cafédrive aan te wenden voor de 

promotie van het jeugdbridge. Naast bridgecursussen voor de jeugd, bridge op 

school, de opleiding van bridgeleraren, het Open Bosch Jeugd Kampioenschap 

organiseerden zij de nationale kampioenschappen in de verschillende 

leeftijdscategorieën: minibridge (t/m 12 jaar), pupillen (t/m 15), aspiranten 

(t/m 20), junioren (t/m 25) en studenten (t/m 28) . Ook kwam er jaarlijks (van 

1993-2004) een groot internationaal juniorenbridgetoernooi waarvoor 

nationale jeugdteams uit alle werelddelen naar ’s-Hertogenbosch kwamen; dit 

evenement, dat wereldwijd in hoog aanzien stond, verhuisde in 2005 naar 

Amsterdam waar van 24 t/m 30 maart 2019 de 27-ste editie plaats vond. 

 
Simon de Wijs (deelnemer aan internationale juniorentoernooien Den Bosch 

van 1994-1999, wereldkampioen in 2012 en 2016) behaalde met dochter Sarah 

(13) de mooie tiende plaats in de cafédrive van 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Een van drie tafels van de oefenwedstrijd, met de spellen van de cafédrive 

2019, tussen het Nederlandse aspirantenteam en de meisjesjunioren. 

 
Na 66 spellen was het spannend uitslaan en bleven de aspiranten de 

meisjesjunioren nipt met  3 imps voor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De Nederlandse aspirantenselectie (t/m 20 jaar) nam het in een oefenwedstrijd 
op tegen het team van de meisjesjunioren (t/m 25 jaar). Dit gold als training en 
voorbereiding op het EK-jeugd 2019 (juli, Oslo). In deze wedstrijd werden de 33 
spellen gespeeld die de deelnemers aan de cafédrive Den Bosch op 11 mei 
kregen voorgeschoteld. Aarnout Helmich, Anneke Simons (coach en captain 
van de meisjesjunioren) en Ruben Buijs (captain van de aspiranten) bespraken 
met de jonge paren uitvoerig deze spellen waarbij interessante onderwerpen 
(bij elk spel cursief gedrukt) aan de orde kwamen. De paren in de cafédrive 
kunnen hun eigen bevindingen ernaast leggen en hun voordeel doen met de 
beschreven thema’s : ‘Ter leering ende vermaeck’. 
 
Links onder het diagram staat het optimale aantal slagen in NZ en OW. Met 
open kaarten! Je weet de verdeling van de kleuren en de plaats van elk plaatje 
waarbij je elke (‘diepzee’) snit nemen en exotische speelwijzen zijn toegestaan. 
Zo makkelijk is het leven van de bridger in de praktijk natuurlijk niet.   
 
In een parenwedstrijd zoals de cafédrive gaat het alle verschillen, ook het 
kleinste van slechts 10 punten (120 wint van 110 met 2-0 in matchpoints) is 
toereikend om het spel te winnen. Bij elk spel staat een prognose over het 
resultaat. Let op! Dit is een schatting door de samensteller van dit boekje. NZ-
resultaten in percentages vermeld. Voor de OW-resultaten neem je het  
complement van 100%. Niet vermelde resultaten kun je zelf bij benadering 
uitrekenen. Ooit telde goede vriendin Laura haar scores op via deze 
voorspellingen. Zij berustte: “Vandaag leuk gespeeld, 57%, niet genoeg voor 
een prijs, we gaan lekker uit eten”. Om thuis op het internet te lezen dat 
ondergetekende een tikje pessimistisch schatte. De werkelijke score (61%) was 
goed voor de zevende plaats. Die prijs moet je bij de prijsuitreiking persoonlijk 
ophalen en ging naar het volgende paar.  
 
Veel bridge- en leesplezier, Kees Tammens (trainer NBB-junioren, 1990-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
Een deelscoregevecht tussen de klaveren van zuid (negen slagen zijn zeker) en 
de ruiten van oost-west (acht a negen slagen). In een hartencontract schuilt 
voor OW gevaar vanwege de wrede verdeling al zitten er wel acht  slagen in. 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   pas  pas  1 ♣ 

1 SA  pas  2 ♣  3 ♣ 
pas  pas  doublet pas 

3 ♦  pas  pas  pas 
 

Prima geboden door alle vier  junioren.  2♣: Stayman. Doublet na 3♣: “ik wil 
op driehoogte een contract  spelen”.  
 

+130 (3♣) = 80%, +110 = 65%,  +50 (3♦-1) = 50%, -50 (4♣-1) = 35%, 

 -110 (2♥ of 3♦) = 15%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Welke 11-punts hand is een opening waard? Zuid paste op deze minimale hand 

vanwege het ontbreken van een vierkaart ♥of ♠ dan wel een vijfkaart. West 

heeft een vijfkaart ♣, reden voor 1♣ dat ook een goede uitkomst aangeeft. 
 
WEST   NOORD OOST  ZUID 
     pas  pas 

1 ♣  doublet 1 ♥  2 ♣ 

pas  2 ♠  pas  3 ♦ 
pas  pas  pas 
 

Volgen of informatief doubleren: 1♠ door noord of gaat de voorkeur uit naar 

een informatiedoublet zodat zowel de ♠, ♥ als ♦ in beeld komen? 
Tegenover een partner die al heeft gepast is de manche in NZ onwaarschijnlijk. 
 

+620 (4♠) = 90%, +170 (♠-deelscore) = 65% op, +140 (♠-deelscore) = 55 %, 

+110 (♠of ♦ deelscore) = 35%, -100 (4♠ min 1) = 15 %. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Opening tegenover opening = manche: 4♠ of 3SA. Gevecht om overslagen. 
 
WEST   NOORD OOST  ZUID 

       1 ♠ 

pas  2 ♣  pas  2 ♠ 

pas  3 ♠  pas  4 ♠ 
pas  pas  pas 
 

3SA of 4♠ maken gaat wel lukken. In de cafédrive, een parenwedstrijd, gaat 

het op één of twee overslagen. In 4♠ met een ♣-uitkomst voor ♣A begin 

je met ♠V, ♠H en ♠A. Vervolgens ♥A en harten voor ♥V in oost. Als 

oost ♠ naspeelt snijd je met ♠9 en troef je een harten in noord. 
 

+650 (4♠+1) = 80%, + 630 (3SA+1) = 65%, +620 (4♠)= 55%, +600 (3SA) 45%,  

-100 (4♠ min 1 of  3SA -1) = 20% 
 
 
 
 



 
 
West opent maar  noord-zuid hebben samen 25 punten, komt dat er na een 

opening door west uit en slagen NZ erin 5♦  te bereiken? Een stevige klus. 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1 ♣  pas  1 ♠   doublet1 

2 ♠  doublet2 pas  3 ♦ 

pas  3 ♥  pas  pas 
pas 
 

doublet1: toont in principe 4krt♥+4krt♦. doublet2: informatief 
 

Noord, die uitging van een vierkaart ♥ in zuid, trachtte met doublet gevolgd 

door 3♥ een voor 4♥ inviterende hand aan te geven waarop zuid paste. 
 

5♦ is een uitstekende manche, lijkt down te gaan omdat er twee ruitenslagen 
plus een hartenslag verloren dreigen te gaan. Er is een winnende speelwijze. Na 

een schoppenuitkomst speelt de leider ♦A gevolgd door drie keer klaveren. 
West troeft en neemt de tweede ruitenslag op maar moet vervolgens de 
harten aanbreken zodat de leider er zonder verliezer in harten vanaf komt. 
 

+600 (5♦/5♣) = 90%, +500 (3♠-D, – 2) = 75%, +150 (4♣/4♦) = 45%,  

+130 (3♣/3♦) = 25%, -100 (4♥/5♦/5♣ -1) = 15% 
 
 



 
 
Het uitbieden van groot slem is een lastige opgave.  
 
WEST NOORD OOST ZUID 

   pas  1♠  pas 

2 ♥  pas  3 ♦  pas 

3 ♠  pas  4 ♣  pas 

4 ♦  pas   4 ♠  pas 

4 SA  pas  5 ♦  pas 

6 ♠  pas  pas  pas 
 
Verder bieden na antwoord op 4SA (Roman Key Card Blackwood)  

5♦: 0 of 3 azen (van 5 azen, troef heer is vijfde aas) 
 

West weet dat de 5 key-cards binnenboord zijn en kan na 5♦ met 5♥ vragen 

naar ♠V. Oost antwoordt 6♣ (♠V plus ♣H). West kan in ♠ dertien 

slagen tellen: 5♠-slagen, ♥AHV, ♦H, ♦A, een ruiten introever, ♣AH. 

♥B in oost maakt 7SA tot het kansrijkste groot slem: wie slaagt daarin? 
 

-510 (4♠) = 85%, -1010 (6♠) = 55%, -1020 (6SA) = 40%,  

-1510 (7♠) = 20%, -1520 (7SA) = 10% 
 
 
 



 
 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

     pas  1 ♥ 

doublet 1 SA  2 ♠  3 ♥ 

3 ♠  pas  pas  4 ♥ 
pas  pas  pas 
 
Een jeugdige benadering  door een enthousiaste zuid. Een ware ‘paren’-strijd. 
Tegenover een 1SA-antwoord (6-9) punten heeft zuid met een hand van zes 

verliezers geen ambitie voor 4♥ waarin - zelfs met ♦H goedgeplaatst - er 
maar negen slagen zijn (mits OW vakkundig tegenspelen). Niet kwetsbaar mag 

zuid in 4♥ wel één down als 3♠ er in zit. 
 

+420 (4♥)=80%, +170 (3♥) = 65%, +100 (3♠-1) = 55%, -50 (4♥-1) = 45%,  

-100 (4♥D-1) = 35%, -140 (3♠) = 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Aanpak ‘zwakke’ 5-6 verdeling met 5♥ plus 6♣. 1♥ om economisch 2♣ 

te kunnen herbieden? Of 1♣ met de langste kleur en twee keer de vijfkaart 

♥ herbieden? 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

       1 ♣ 

doublet  1 ♦  pas  1 ♥ 

doublet  1 ♠  pas  2 ♥ 

pas  3 ♣  pas  pas 
pas 
 

Zuid omschrijft 6♣+5♥ waarna noord de beste fit in♣ kiest. West komt 

tegen 3♣ uit met ♠A maar  kan negen slagen niet tegenhouden. Ook in 2♥ 

komt de leider wel tot acht slagen. OW raken in problemen als zij de 4-4 ♠-fit 

ontdekken en hoger dan 2♠ bieden. 
 
 

+110 (2♥/3♣) = 75%, +100 (2♠OW-1) = 65%, +90 (2♣) = 55%, 

 -100 (2♥/3♣-1) = 30%, -110 (2♠OW) = 15% 
 
 
 



 
 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1SA  2♠  pas  pas 
pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1SA  2♠  2SA  pas 

3♣  pas  pas  3 ♠ 
pas  pas  3SA  pas 

4♣  pas  pas  pas 
 

Een nuttige conventie in de situatie na 2♠ heet Lebensohl(2SA).  

3♣ na 2♠ zou een ♣-kleur tonen met  9+ punten waarna west een manche 

biedt. Om in 3♣ te eindigen kan heeft oost de beschikking over 2SA: dit 

verplicht west tot het bieden van 3♣ waarop oost past (met een zwakke hand 

en zeskaart ♦ of ♥ biedt oost  na 3♦  of 3♥ waarop west past). Wil je in 

een parenwedstrijd (NZ maken 3♠ voor 140) fors scoren dan moet je als 

noord-zuid 4♣ doubleren en twee down spelen. 
 

+300 (4♣D-2) = 95%, +140 (3♠) = 65%, +110 (2♠) = 55%,  

+100 (4♣-2) = 45%, +50 (3♣-1) = 30%, -50 (4♠-1) = 20%, -110 (3♣) = 10% 
 
 



 
 
In juniorenkringen, dat kan daarna heel lang doorgaan, geldt ‘eerste hand niet 
kwetsbaar tegen kwetsbaar’ als een onweerstaanbare preëmptieve positie. 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   2 ♦   pas  2 ♥ 

pas   2 ♠  pas  pas 

3 ♥  pas  3 ♠  pas 
3 SA  pas  pas  pas 
 
WEST  NOORD  OOST  ZUID 

   2 ♠  pas  3 ♠ 
pas  pas  pas 
 

De Multicolored 2♦ (zwakke twee in ♥ of ♠) geeft west de kans met 3♥ 

open te houden waarna OW alleen in 4♣ een veilig heenkomen hebben. 

3♥is een bijzonder onaangenaam contract en oost kiest ervoor met 3♠ een 

♠-stop te vragen. 3SA met de bekende ♠H uitkomst maakt geen enkele kans 

en gaat twee down. Na de zwakke 2♠ verhoogt zuid preëmptief naar 3♠ en 

hebben OW niets in te brengen; 3♠gaat na de ♥10 uitkomst twee down. 
 

+200 (3SA-2) = 85%, +110 (2♠) = 60%, -50 (3♠-1) = 40 %, -130 (3♣) = 20 % 
 
 



 
 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

     1♦  pas 

1♥  pas  2♣  pas 
2SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
Het  signaal in de eerste slag  is een belangrijk hulpmiddel bij het tegenspel. 

Noord komt tegen 3SA uit in de ongeboden kleur met ♠B. In zuid speel je ♠8 

bij (positief, wijst op ♠V). West wint ♠H en speelt ♣B voor de snit op ♣V. 

Zuid wint en speelt ♠2 na (laagste van driekaart). Noord wint ♠7 met ♠10 

vervolgt ♠5 naar ♠V in zuid die noord ♠A laat opnemen. Noord gaat in 

ruiten of klaveren veilig van slag en wacht op ♥H voor één down. 
 
+100 (3SA-1) = 70%, -120 (2SA) = 50%, -150 (2SA+1) = 35%, -600 (3SA) = 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

       2♠ 

pas  2SA  pas  3♦ 
pas  pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
       pas 

pas  2♥  pas  pas 
pas 
 
De ‘Muiderbergers’ kunnen hun hart ophalen. Als zuid deze in Nederland 
populaire conventie in de strijd gooit zal noord op zoek gaan naar de tweede 

kleur van zuid. En als noord met de Muiderbergse 2♥ opent is zuid tevreden 
met de 5-2 fit. OW zullen zich niet genoodzaakt voelen een bod te doen. Het 
resultaat in dit type deelscores wordt bepaald door uiteenlopende varianten in 
af- en tegenspel. Met elke plus ga je boven de 50% scoren. 
 

+110(2♥/♠/3♦) = 80%, +50 (2♠OW-1)= 65%,  

-50 (2♥/2♠/3♦-1) = 40%, -100 (2♥/2♠/3♦-2) = 20% 
 
 
 
 
 



 
I: 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♦  pas  1♠  pas 

3♣  pas  3♠  pas 

4♠  pas  pas  pas 
 
II: 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♦  pas  1♠  pas 

3♣  pas  3♠  pas 

4♥  pas  4SA  pas 

5♦  pas  6♠  pas 
pas 
 
Het verschil in beide biedverlopen is duidelijk zichtbaar. In biedverloop I vertelt 

west met 4♠: ik kan geen 3SA bieden en kies derhalve voor de ♠-manche 

(west kan iets hebben als ♠S 8 2 ♥ 3 ♦ A H V 10 7 ♣ A H V 10 7). In 

biedverloop II vertelt west met 4♥: ik heb voor ♠ een bijzonder goede hand 

en bied met het 4♥-cuebid mijn ♥-controle: het beslissende zetje!.  
 

+100 (6SA-1) = 95%, -620(5♣) 85%,  -650 (4♠+1) = 70%, -660 (3SA+2) = 60%, 

-680 (4♠+2) 40%, -1370 (6♣) 30%, -1430 (6♠) = 20% 
 
 



 
 
I: WEST  NOORD OOST  ZUID 

   pas  1 ♠  2 ♦ 

2 SA  pas  4 ♠  pas 
pas  pas 
 
II: WEST NOORD OOST  ZUID 

   pas  1 ♠  2 ♦ 

2SA  3 ♦  4 ♠  pas 
pas  pas 
 
III: WEST NOORD OOST  ZUID 

   pas  1 ♠  3 ♦ 

3 ♠  4 ♦  4 ♠  pas 
pas  pas 
 

De kans gezien? In I en II kon noord ‘voor de uitkomst’ 3♣ bieden en in III:  

4♣ (je bent met ♦-steun veilig): zo breng je zuid op het idee van de dodelijke 

♣A uitkomst. Wie dat in Den Bosch vindt verdient ten volle de brilliancy prijs. 
 

+ 100 (4♠-1) = 95%, -200 (4♦D,-1) = 70%, -500 (4♦D,-2)= 60%,  

-620(4♠) = 25%, -800 (5♦D, - 3) = 5% 
 
 



 
 

Handwaardering: Je kunt overwegen om west een punt (dichte vierkaart ♦, 

quick tricks met ♠AH en ♥A, en vierkaart ♥ met werkzame ♥V) op te 

waarderen naar 2SA waarna oost via Stayman 3SA biedt. Na een 1♦ opening 
en 2SA herbieding wordt dat het eindcontract. Een juniorpaar slaagde er zelfs 
in om in 1SA te eindigen. Het tegenspel tegen 1/2/3 SA was identiek. Noord 

kwam uit met ♣H, bleef daarmee aan slag en speelde ♥B na voor ♥V in 

west. De leider werkte ♦A eruit en nam de snit op♣V voor negen slagen 
waarmee de 3SA bieders royaal worden beloond. 
 
+50 (3SA-1) = 75%, -90 (1SA) = 65%, -120 (2SA) = 50%, -150 (2SA+1) = 35% ,  
-400 (3SA) = 25%, -430 (3SA+1) =10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

       1♦ 

pas  1♥  1♠  2♥ 

2♠  pas  pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

       1♦ 

pas  1♥  1♠  2♥ 

2♠  pas  3♠  pas 
pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

       1♦ 

pas  1♥  1♠  2♥ 

2♠  pas  4♠  pas 
pas  pas 
 

De drie junioren als zuid openden met de aardige 11-punter 1♦, dat zal in de 

cafédrive lang niet op alle tafels gebeuren. Hoe reageert oost na de 2♠-steun 

van west: passief door te passen, behoudend door te inviteren met 3♠ of zelf 

met 4♠ de knoop doorhakken? Tien slagen waren opgelegd. 
 

+50 (3SA-1)= 85%, -170 (2/3♠) = 50%, -420 (4♠) = 25% 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
pas  pas  1SA  pas 

2♣  pas  2♠  pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
Een biedverloop dat op veel tafels in de cafédrive zal worden gekopieerd.  
Als je een uitkomst moet kiezen en je hebt de keuze uit twee vierkaarten is het 
dikwijls lonend om de beste kleur (‘from your longest and strongest’) te kiezen: 

in dit spel ♦B. De leider snijdt  met ♦V, speelt schoppen naar ♠V en begint 

met klaveren naar ♣B. Negen slagen zullen wel gemaakt worden. Een enkele 
leider gaat down. De top in OW gaat naar 3SA plus één. 
 
+100 (3SA-1) = 90%, -150 (1/2SA) = 75%, -600 (3SA) = 45%, -630 (3SA+1) = 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST    NOORD OOST  ZUID 

    pas  1♦  2♦ (5♠+5♥) 

2♠(♦-steun) 4♥  5♦  pas 
pas   pas 
 

De sprong naar 4♥ zet oost het mes op de keel. 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   pas  1♦  2♦ 

3♣   3♥  pas  pas 

doublet pas  4♣  4♥ 
doublet pas  pas  pas 
 

Zuid paste op 3♥ en kwam na 4♣ op een idee met tragische afloop. 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   pas  1♦  1♠ 

2♣   2♠  3♣  3♠ 

4/5♣ pas  pas  pas 
 

In de cafédrive zal meestal 1♠ worden gevolgd waarna OW de ♣-fit vinden. 

+50 (5♣/5♦-1) = 85, - 50 (3♥/3♠ - 1) = 55%, -100 (4♥/4♠) 45%,   

-130 (4♣/4♦) = 30%, -300 (4♥/4♠D, - 2) = 15% 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
     pas  1SA 

pas  2♣  pas  2♥ 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
15 tegen 10 punten met regelmatige verdelingen tegenover elkaar zonder  

4-4 fit in♥ of ♠ = 3SA in elke wedstrijdvorm. In een parenwedstrijd als de 
cafédrive is de strijd daarmee niet gestreden. Met de naar schatting 350 andere 
leiders in de cafédrive ga je de strijd aan: a) negen slagen maken? b) een 
overslag? 

West zal na dit biedverloop niet met ♥uitkomen en schoppen is na Stayman 

in de bekende vierkaart ♠ van noord. Maar ja ♦A109 en ♣83 zien er ook 
niet aantrekkelijk uit als uitkomst. Er zullen afhankelijk van de uitkomstkeuze 
door west verschillende varianten ontstaan. Toch lijken de tegenspelers het 
heft in handen te hebben en zijn die leiders  die 3SA binnenslepen grote  
winnaars. 
 
+430 (3SA+1) = 90%, +400 (3SA) = 65%, -50 (3SA-1) = 40% 
 
 
 
 
 



 
 

1SA openen met vijfkaart ♥ of ♠? 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
       pas 

1SA  pas  2♥  pas 

2♠  pas  4♠  pas 
pas  
 
Het is dikwijls een handige manier om de puntenrange (15-17) aan te geven. 

Het leidt tot 4♠ te spelen door west. Na 1♥ hebben OW het moeilijker. 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♥  pas  1♠  pas 

1SA  pas  2♠  pas 
pas  pas 
 
Oost heeft met 9 punten tegenover 1SA 12-14(15) te weinig voor de manche. 

De pessimistische aanpak is in dit spel de winnende. Noord komt tegen 4♠ uit 

met  ♣A en vervolgt ruiten voor ♦A in zuid. Zuid speelt ♣9 (Lavinthal) na, 

noord troeft. Naar ♥A en een tweede introever: twee down. 
 

+200 (4♠-2) = 85%, +100 (4♠-1) = 65%, -110 (2♠) = 55%, - 140 (3♠) = 

45%, -170 (2♠+2) = 35%, -620 (4♠) = 25% 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

pas  pas  1♠  pas 
?? 
 
West heeft al gepast en minder dan 12 punten. Bijbieden : de keuze gaat tussen 

1SA (6-9 punten) of 2♥ (10+ punten). Met de solide hartenkleur lijkt 2♥ een 

constructieve benadering. Oost zal 3SA bieden dat met ♦AV in de ’goede’ 

hand wordt gespeeld. Nu maakt dat hier niet  uit omdat ♦H  goedgeplaatst  
zit. Na een ruitenuitkomst zowel door noord als zuid heeft de leider inclusief 

snit op ♠V elf slagen en ontwikkelt de twaalfde door een schoppen af te 

staan. Met open kaarten is te zien dat er in een ♥-contract middels snit op 

♠V en een schoppen vrij getroefd twaalf slagen zitten; maar of 6♥ ooit 
wordt geboden? 
 

+100 (6♣-1) = 95 %, -600 (5♣) = 85%, -630 (3SA+1)=75%,   

-650 (4♥/4♠+1) = 60%, -660 (3SA+1) = 50%, -680 (4♥/4♠+2) = 40%,  

-690 (3SA+3) = 20%, -1430 (6♥) = 2% 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   1♥  pas  1♠ 

1SA   2♣  pas  3/4♥ 
pas  pas  pas 
 

Een interessante vraag voor zuid als antwoord op 1♥: direct de harten van 

noord steunen (maar hoe hoog, 2♥/3♥/4♥?) of beginnen met de schoppen 
te introduceren en daarna de harten steunen? 
 
Bij de junioren ontplofte het bieden: 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   1♥   pas  2SA(4krt♥, 8-10 punten) 

doublet 4♥  pas  pas 
doublet pas  pas  redoublet 

pas  pas  5 ♣  pas 
pas  doublet pas  pas 
pas 
 

4♥ geredoubleerd tikt lekker aan: 1080 of plus één 1480, 5♣ vier down. 
 

+790 (4♥D) = 95%, +650(4♥+1) = 85%, +620 (4♥) = 65%,  

+500 (4♣D, -3) = 45%, +170 (3♥+1) = 25% 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
     pas  pas 

1♥  pas  1SA  pas 

2♣  pas  2♥  pas 
pas  ?? 
 
Cees Sint, veelvuldig Nederlands kampioen, schrijver van Van Start tot Finish, 
en in de jaren tachtig captain van de Nederlandse junioren, doceerde ooit een 

vooral in parenwedstrijden lucratieve les: “Als de tegenpartij in 2♥ afstopt en 

geen ♠ heeft geboden bied je in de uitpas 2♠, zelfs als je daar geen hand 
voor hebt”. Dat idee kwam in dit spel voor de volle honderd procent  aan de 

orde; oost heeft geen vierkaart♠, en west is kort in ♠: het wijst op een 

vierkaart ♠ in zuid. En noord heeft zelfs  een geschikte hand om 2♠ te 

bieden. 2♥ gaat met zorgvuldig tegen spel wel één down maar in 2♠ maak 
je als leider acht of negen slagen. 
 

+200(2♥-2) = 90%, +140 (2♠+1) = 80%, +110(2♠) =70%,  

+100 (2♥-1) = 55%, -50(3♠-1) = 30%, -90 (1SA) = 15% 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
       pas 

pas  1♣  pas  1♠ 
pas  1SA  pas  ?? 
 
Een precaire situatie voor zuid. Noord geeft 12-14 punten aan zonder vierkaart 

♠. Passen op 1SA of voor 2♠ (met het gevaar dat noord slechts een 

doubleton ♠ heeft) kiezen? Een uiterst kostbare beslissing. Tegen 1SA nemen 

OW vijf ruitenslagen op plus drie topslagen in ♠ voor twee down. In 2♠ zijn 

er acht slagen; zelfs 2♣ en 2♥ in NZ worden gemaakt. Ook de technische 
staf van de jeugd heeft geen eensluidend oordeel. 
 

+110 (2♠/2♥) = 85%, +90 (2♣/1SA) = 70%, +50 (3♦-1) =55%,  
-100 (1SA-1) = 30%, -200 (1SA-2) = 20%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♦  1♠  2♥  pas 

3♦  3♠  4♥  pas 
pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♦  4♠  5♥  pas 
pas  pas 
 

Hoe leg je dat aan partner uit als je niet met de singleton ♠9 uitkomt en dat 

de downuitkomst is? De leider wint ♠A, speelt drie keer troef gevolgd door 
vier keer ruiten waarop twee klaveren en een schoppen van oost verdwijnen: 

elf slagen. Met deze lay-out is de uitkomst met ♣H dodelijk als NZ twee 
klaverenslagen opnemen gevoegd bij de vaste troefslag voor één down. Om de 
vraag te beantwoorden: “In dit spel maak je jouw partner gelukkig door NIET 

met ♠9 uit te komen!”.  
 

+50(5♥-1) = 90%, -100 (4♠D, -1) = 70%, -300 (4♠D, -2) = 50%,  

-420 (4♥) = 40%, -450 (4♥+1) =25% 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   1♠  pas  2♥ 

pas  2♠  pas  pas 
pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   1♠  pas  1SA 

pas  2♣  pas  2♥ 
pas  pas  pas 
 
Ter bespreking: 2/1 systeem. Mancheforcing of 10+ punten? 
 
Het 1SA-antwoord t/m 11 punten (noord kan overwegen op 1SA te passen) 

bewijst zijn waarde als noord-zuid in de redelijk speelbare 2♥ deelscore 

afpassen. Het klassieke 2♥-antwoord geeft zuid de vervelende beslissing op 

de minimale 2♠-herbieding (kan vijfkaart ♠ zijn) te moeten  passen. Meer 

dan zeven slagen zowel in ♥ als ♠ lijken er voor NZ niet in te zitten. 
 

+110 (2♥) = 80%, +90(1SA) = 70%, -50 (2♥/2♠/2SA-1) = 45%,  
-100 (3SA-2) = 20% 
 
 
 
 



 
 
Biedtheorie: een 1SA-volgbod geeft 15-17 punten aan, met 18-19 punten 
doubleer je en bied je daarna SA 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

     1♦  1SA 
pas  pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

     1♦   1SA 

2♥  doublet pas  3♣ 
pas  pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

     1♦  doublet 

pas  1♠  pas  1SA 
pas  2SA  pas  3SA 
pas  pas  pas 
 

Een scherpe 3SA die gemaakt (drie ♥slagen, twee ♠, twee in ♦, drie in ♣)  
wordt met een overslag als oost-west verzuimen op tijd schoppen in te spelen. 
 
+630 (3SA+1) = 85%, +600(3SA) = 75%, +180(1SA+3) = 55%, +150(1SA+2) = 45%, 
+120(1SA+1) = 30%, -100 (3SA-1) = 15% 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♥  pas  1SA  pas 
pas  pas 
 

Na ♣V uitkomst acht slagen 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

1♥  pas  2♥  pas 
pas  pas 
 

Na ♦A uitkomst negen slagen 
 
 WEST NOORD OOST  ZUID 

1♥  pas  2♥  pas 

pas  2♠  pas  pas 

3♥  pas  pas  pas 
 

Na ♠V uitkomst acht slagen: Cees Sint heeft gelijk! 
 

+50(3♥-1) = 90%, -90(1SA) = 70%, -110 (2♥) = 50%, -120 (1SA+1) = 40%,  

-140 (2♥+1) = 30% 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

pas  pas  1 ♠  pas 

pas  doublet 2 ♠  ?? 
 
 

Noord heeft minder dan een opening en zuid een saaie hand, reden dat 2♠ op 
veel tafels (ook op de drie tafels van de juniorenwedstrijd na identieke bieden) 

het eindcontract wordt. Zolang zuid er voor zorgt a) niet met ♣ uit te komen 

en b) aan slag met ♠H opnieuw van de klaveren afblijft,  beperken NZ de 
leider tot acht  slagen. Negen slagen zal ook wel voorkomen in Den Bosch. 
 
 

+50(3♠-1) = 75%, -110(2♠) = 50%, -140(2♠+1) =25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST   ZUID 

     1♦  pas 
1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
Heeft oost een sprong naar 3SA (18-19) of een inviterende 2SA(16-17). De 

structuur van de oosthand  (het ontbreken van een vijfkaart ♦ en de lage 

middenkaarten, gevoegd bij het feit dat west geen vierkaart♥ of ♠heeft en 

OW samen derhalve maximaal zes kaarten in ♥ of ♠) is niet beloftevol. 

Na de opgelegde ♠V uitkomst, ♥AV10 achter ♥HB  en de wrange verdeling 
van de klaveren is het schip in 3SA niet voor zinken te behoeden. In de 
cafédrive te Den Bosch zullen de leiders die 3SA op één down weten te houden 
nog best aardig worden beloond.   
 
+300 (3SA-3) = 80%, +200 (3SA-2) = 55%, +100 (2SA-1) = 35%,  
-90 (1SA) = 25%, -120(2SA) = 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
     1SA  pas 

2♥  pas  2♠  pas 
pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
     1SA  pas 

2♥  pas  2♠  pas 

3♠  pas  4♠  pas 
pas  pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
     1SA  pas 

2♥  pas  2♠  pas 
pas  doublet pas  2SA 

pas  3♣  3♠  pas 

4♠  pas  pas  doublet 
pas  pas  pas 
 

-50 (3♥-1) = 90%, -170 (2♠+2) = 75%, -200 (2♠+3) = 55%, 

-420 (4♠) = 35%, -450 (4♠+1) = 20%, -690 (4♠D, +1)= 3% 
 
 
 



 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
       pas 

1SA  pas  2♣  pas 

2♦  pas  2SA  pas 
pas/3SA  
 
Wanneer ga je op de uitnodiging voor 3SA door partner in? 
a) maximum binnen 15-17 b) vijfkaart c) werkzame honneurs? 
 

West telt 16 punten, een vijfkaart♣ met daarin twee tophonneurs, voldoende 
reden naar de manche te verhogen. 
 

Na een hartenuitkomst, ♥2, ♥8, ♥10 en ♥V heb je vier hartenslagen en 

twee entrees naar de dummy om twee keer  een kleine ♣ te spelen. Maar 
ook na een schoppenuitkomst gaat de leider  3SA wel maken. Wel of niet  een 
overslag (of twee overslagen) maakt in de cafédrive veel verschil. 
 
-150 (2SA+1) = 90%, -180 (2SA+2) = 80%, -600 (3SA) = 50%,  
-630 (3SA+1)= 30%,  -660 (3SA+2) = 20% 
 
 
 
 
 



 
 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
pas  pas  pas   1SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 
pas  1SA(10-12) pas  3SA 
pas  pas  pas 
 
De mini 1SA is een geducht wapen maar kan in dit spel averechts werken. Kijk 

maar eens naar het enorme verschil tussen een ♠-uitkomst door oost (de 

leider dreigt drie schoppenslagen, ♥H en ♦V te verliezen, of door west: de 

leider maakt  na ♠A als uitkomst een ♠-slag en heeft alle tijd om ♦V af te 
staan voor negen slagen. 
 
+430 (3SA+1) = 90%, +400 (3SA) = 70%, +150 (1SA+2) = 35%, -50 (3SA-1) = 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
WEST  NOORD OOST  ZUID 

   pas  1♥  pas 

1♠  pas  2♥  pas 

4♥  pas  pas  pas 
 

Oost toont met de 2♥-herbieding een zeskaart ♥ met een minimale opening 

(12-14(15) punten). Met een vijfkaart ♥ biedt oost een tweede kleur aan met 

2♣ of 2♦. Met een regelmatige (2-5♥-3-3) verdeling herbiedt oost SA. 
 

De ‘Wegstreeptuitkomst’: zuid wil niet met ♣A (zonder ♣H) uitkomen,  een 

uitkomst van ♥B92 kan een troefslag kosten en west heeft ♠ geboden: 

nadat  je ♣/♥/♠ hebt weggestreept resteert niets anders dan ♦B op tafel 

te leggen. De leider zal twee troefslagen plus ♣A  verliezen maar meestal wel 
tien slagen te maken. 
  

+100 (4♥-1) = 90%, -170 (3♥+1) = 75%, - 600 (3SA) = 50%,  

-620 (4♥)= 35%, -650 (4♠+1) = 20% 
 
 


