
Gaat het de kampioenen van VOG– 
De Linge lukken om voor de derde 
keer te winnen? Rob van Thienen en 
Hans Ruijs wonnen hun eerste twee 
Club Battles redelijk comfortabel. 
Nu worden ze uitgedaagd door 
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Plaats: Kerk Avezaath (Tiel)

Oprichting: 7 november 1938

Aantal leden: 44

Gemiddelde leeftijd: 71,2

Gemiddeld aantal meesterpunten: 10.881

Hans Ruijs en Rob van Thienen
“We proberen een doordacht systeem te hanteren, lachen 
veel aan tafel en staan open voor elkaars doen en laten. Ons 
partnership is gebaseerd op wederzijds respect en vertrou-
wen. Aan tafel valt nooit een onvertogen woord, wel nemen 
we na afloop even door waar het systeem gefaald heeft.”

B.C. VOG-De Linge

Club



TEKST: MAARTEN SCHOLLAARDT
COÖRDINATIE EN FOTOGRAFIE: SJOERD WARTENA

 

Plaats: Wassenaar

Oprichting: 1 januari 1953

Aantal leden: 79

Gemiddelde leeftijd: 72,6

Gemiddeld aantal meesterpunten: 3.197

Jan Huls en Maurits Blaauw
“Vier jaar spelen we samen. We zijn allebei arbiter. Sinds 
corona spelen we in een combinatie van vier clubs op drie 
avonden in de week. Meestal bespreken we de volgende 
dag de gespeelde spellen. Op twee avonden spelen we zelf 
en op een avond zijn we om de week wedstrijdleider.”

Jan Huls en Maurits Blaauw van 
Gezelligheid Troef Wassenaar. 
Bied eerst zelf de handen op pagina 
56-57 en vergelijk je biedverlopen 
en scores met de kandidaten. 

Geze!igheid Troef

De NBB Club Battle

In deze biedwedstrijd nemen clubleden met maximaal 
hoofdklasseniveau het op tegen een andere club. Het paar 
dat wint, krijgt de volgende maand nieuwe tegenstanders. 
Na drie overwinningen slepen zij een waardecheque in de 
wacht van maar liefst ! 250,- voor hun bridgeclub. 

Bied zelf mee, de handen vind je op pagina 64 en 65. Kijk hoe 
jij het ervan afbrengt tegen de kandidaten van juni.

Wedstrijdvorm van de NBB Club Battle is paren. Bied 
zoals je zou doen in een parentoernooi met een groot en 
sterk deelnemersveld.
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Spel 1. N/- Noord opent 1!, zuid biedt 
1", noord zo mogelijk 2!

" H 3  " A V B 10
# A 10 7  # V B 9 8 5
! 10 8 3  ! –
$ 9 8 6 5 3  $ H B 4 2

Waardering:
4# = 10 2/3# = 6
5$ = 7 3/4$ = 4

West Noord Oost Zuid
Rob Hans
- (1!) dbl (1")
pas (2!) 2# (pas)
pas (pas)

West Noord Oost Zuid
Jan Maurits
- (1!) dbl (1")
pas (2!) pas (pas)
3$ (pas) pas (pas)

Het eerste spel fit prachtig; met 21 
punten samen is 4# een mooi contract. 
Beide paren blijven in een deelscore. 
Een hartencontract scoort beter, dus de 
kampioenen nemen een kleine voor-
sprong. Hoe zou je de manche kunnen 
bereiken?

Standaard hoog
West Noord Oost Zuid
- (1!) 1# (1")
2# (pas) 3$ (pas)
4# (pas) pas (pas)

Met een vijfkaart hoog verkies je meestal 
een volgbod boven een informatiedou-
blet. West zal steunen en de vraag is of 
oost zijn verdeling – een renonce in de 
kleur van de tegenpartij is heel krachtig 
– mooi genoeg vindt om een manchepo-
ging te doen. Op een algemene manche-
poging zal west met zijn minimum 
passen. Maar na een 3$- of 3!-bod kan 
west zijn hand opwaarderen en naar de 
manche gaan.

De keuze van een informatiedoublet 
met een 4504 is zeker te verdedigen. 
Na zuids 1" hoort west 2$ te bieden, 
maar beide westspelers passen. Maurits 
Blaauw past op 2! omdat hij niet heel 
veel punten over heeft. In de uitpas biedt 
Jan Huls nu wel zijn klaveren.

Hans Ruijs biedt zijn vijfkaart harten, 
maar toont daarmee natuurlijk een 
sterkere hand dan hij heeft. Hierop had 
Rob van Thienen de manche voor het 
inkoppen, maar hij past. Hij kent zijn 
partner langer dan vandaag.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 6
Jan Huls-Maurits Blaauw 4

Spel 2. O/NZ Zuid doubleert, als west 
past of redoubleert, biedt noord 1#

" 4  " H 8 6 3
# V B 3 2  # 6
! V B 4  ! A H 9 8 2
$ V B 4 3 2  $ A 8 5

Waardering:
2$/! = 10 (1#) = 4
3$/! = 6 1SA (W) = 3
1SA (O) = 5

West Noord Oost Zuid
Rob Hans
- - 1! (dbl)
1# (pas) 1" (pas)
2! (pas) pas (pas)

West Noord Oost Zuid
Jan Maurits
- - 1$ (dbl)
1! (pas) 1" (pas)
1SA (pas) 2! (pas)
2SA (pas) pas (pas)

Geen makkelijk spelletje, maar de 
kampioenen laten zien hoe het kan. Een 
combinatie van passende biedafspraken 
en een goede beoordeling leidt tot de 
topscore. Met een gebalanceerde hand 
zou Hans systematisch 1SA herbieden, 

zelfs met een vierkaart schoppen. Die 
aanpak heeft voor- en nadelen, maar 
hier komt het mooi uit. De 1"-herbieding 
toont behalve een vierkaart schoppen ten 
minste vijf ruiten. Met de ongebalanceer-
de westhand geeft Rob nu de voorkeur 
aan 2! boven 1SA.

Ik ben het overigens eens met de keuze 
van 1# na zuids doublet. Met een single-
ton schoppen weet je vrijwel zeker dat 
NZ in die kleur een fit hebben. Je kaart 
is niet echt mooi genoeg voor redoublet; 
als je past heb je een goede kans voorbij 
laten gaan om je vierkaart harten te 
melden. Ook in standaard hoog kun je 
dus zo bieden:

West Noord Oost Zuid
- - 1! (dbl)
1# (pas) 1" (pas)
2! (?) (pas) pas (pas)

De keuze tussen 1SA en 2! is lastig. Te-
genover een 5-4 zal 2! zeker goed zijn, 
als partner vier goede schoppen heeft, 
zal 1SA beter scoren. Een klavercontract 
zal normaal gesproken niet in beeld 
komen.

Standaard H!g
De BridgeBond heeft enkele jaren 
geleden het biedsysteem standaard 
hoog vastgesteld. Dit systeem is 
onder andere gebaseerd op openen 
met een vijfkaart hoog en zwakke-
tweeopeningen. Het systeem wordt 
ondersteund met twee standaard 
systeemkaarten (zie www.bridge.nl) 
voor beginners en clubspelers. In de 
leermethoden voor beginners Start 
met bridge, Bridge in een flits en in 
Berry’s Vijfkaart Hoog (voor overstap-
pers) wordt het systeem beschreven.
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Het biedverloop van de uitdagers ziet 
er mysterieus uit. De 1!-opening is 
systematisch en zegt niets over de 
klaveren. Het vertelt dat oost een vier-
kaart hoog bezit. 1" is een afwacht-
bod: het geeft partner de ruimte om 
zijn vierkaart hoog te melden. Daarna 
volgen drie natuurlijke biedingen. Hoe 
sterk 2" is, was kennelijk niet hele-
maal duidelijk. Als west met 3" had 
geïnviteerd, waren de uitdagers in een 
beter contract terechtgekomen.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 16
Jan Huls-Maurits Blaauw 4

Spel 3. Z/OW Zuid opent 1SA (15-17)

# 3 2  # A H B 9
$ V 9 6 4  $ B 10 7 6 3
" A 4 2  " B 7
! A H 8 2  ! V 4

Waardering:
4$ = 10 2/3$ = 6
(1SA dbl) = 7 (1SA) = 1

West Noord Oost Zuid
Rob Hans
- - - (1SA)
pas (pas) 2! (pas)
2$ (pas) pas (pas)

West Noord Oost Zuid
Jan Maurits
- - - (1SA)
pas (pas) 2$ (pas)
pas (pas)

Als de tegenpartij met een sterke SA 
opent, gaan wij niet op zoek naar een 
manche. De kampioenen vertellen dat 
zij zich aan dat adagium houden. Heel 
af en toe mis je een manche, maar 
het voordeel is dat je agressiever de 
deelscore kunt betwisten zonder bang 
te zijn dat partner je afstraft met een te 
hoog bod.

Helaas is dit spel een uitzondering op de 
regel. 4$ is een meer dan behoorlijke 
manche. Hans’ 2!-bod toont beide hoge 
kleuren, net als het 2$-bod van Maurits. 
De westspelers leggen aan in de beste 
deelscore.

Wie redeneert dat oost met een kwets-
bare 2! toch wel iets moet hebben, kan 
in de manche komen:

Standaard hoog
West Noord Oost Zuid
- - - (1SA)
pas (pas) 2! (pas)
2" (pas) 2$ (pas)
3$ (pas) 4$ (pas)
pas (pas)

Veel hangt af van je biedstijl. Tegenover 
voorzichtige oostspelers zou west direct 
de manche kunnen bieden na de landy 
2!. Is oost een agressieve bieder, dan is 
een invite op zijn plaats. Dat wil zeg-
gen: als oost met deze hand de invite 
aanneemt. De partnerships die deze 
oosthand als een minimum zien, zullen 
met de westhand de knoop moeten 
doorhakken.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 22
Jan Huls-Maurits Blaauw 10

Spel 4. W/A

# H 8  # B 10 9 7 4
$ A H 7 6 5 2  $ –
" A 8  " H 7 6 4
! A 9 3  ! H 7 4 2

Waardering:
3SA = 10 1/2$ = 3
4# = 6 3$ = 2
1/2SA = 5 4$ = 1
1/2/3# = 4

West Oost
Rob Hans
1$ 1#
3$ pas

West Oost
Jan Maurits
1$ 1#
3$ pas

De westhand is lastig te bieden in een 
natuurlijk systeem. De 3$-herbieding 
waar de kandidaten voor kiezen, toont 
ongeveer 15-17 punten. Deze aardige 
achttienpunter is daar dus iets te sterk 
voor. Met deze zeskaart is het gevaarlijk 
een 4$-bod te gokken. De beste optie 
is 2SA:

Standaard hoog
West Oost
1$ 1#
2SA 3!
3$ 3SA
pas

Je vertelt met 2SA dat je 18-19 punten 
hebt. De zesde harten komt niet uit de 
verf, al zou je zeker kunnen afspreken 
dat je met een 6322 systematisch 2SA 
kunt herbieden. Met een vierkaart laag 
zou je naar drie laag springen. Oost 
gaat op zoek naar een 5-3-fit schop-
pen. Nu die ontbreekt, moet het 3SA 
worden.

Met een minimale hand zonder hartenfit 
is het logisch dat de kandidaten op 3$ 
passen. Een schoppencontract zou beter 
kunnen zijn, maar een 3#-bod is niet om 
te spelen maar mancheforcing.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 24
Jan Huls-Maurits Blaauw 12
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2!- opening van de uitdagers zit namelijk 
ook een zwak spel met beide hoge kleu-
ren. 4!, 4" en 4# zijn controlebiedingen 
met schoppen als troef. Er zijn genoeg 
azen, maar het probleem is dat OW niet 
echt een schoppenfit hebben.

Bij de uitdagers toont 2# 5 tot 8 punten 
en het zegt niets over de harten. 2$ 
en 3! zijn natuurlijke biedingen. Een 
3#-bod van oost lijkt nu logisch. Daarna 
zou het bieden in 3SA hebben kunnen 
eindigen. 4SA is een wild bod: zonder fit 
of overwaarde zie ik niet waarom je dat 
zou willen bieden.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 38
Jan Huls-Maurits Blaauw 22

Spel 7. Z/A Zuid opent 1!, noord 1#, 
zuid 2!

$ 5 2  $ A V 10 4 3
# H 9 8 6  # A V 10 5 2
" 9 8 7 5  " V 10
! B 7 5  ! V

Waardering:
2/3# = 10 4# = 4
2$ = 7 3$ = 2

West Noord Oost Zuid
Rob Hans
- - - (1!)
pas (1#) 1$ (2!)
pas (pas) 2$ (pas)
pas (pas)

West Noord Oost Zuid
Jan Maurits
- - - (1!)
pas (1#) dbl (2!)
pas (pas) 2$ (pas)
pas (pas)

De tegenpartij biedt harten, hoe kom je 
dan nog zelf in je negenkaarts hartenfit? 
Als het je thuis gelukt is, dan misschien 
wel via het volgende biedverloop:

De uitdagers melden dat Jans 1$-bod 
een vijfkaart suggereert. Zonder vijfkaart 
hoog bieden ze 1", net als na hun eigen 
1!-opening. Maurits kan daarom direct 
steunen en kiest voor een enthousiast 3$-
bod. West biedt natuurlijk de manche.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 34
Jan Huls-Maurits Blaauw 22

Spel 6. O/OW

$ 6 4  $ A V B 9 8
# 3  # A H V 6 5
" 10 9 8 5  " A H B
! A H 10 6 3 2  ! –

Waardering:
4$ = 10 4SA = 3
3SA = 7 5" = 2
5$ = 6 4# = 1
6$ = 4

West Oost
Rob Hans
- 2!
2" 3$
4! 4"
4# 4SA
5! 6$
pas

West Oost
Jan Maurits
- 2!
2# 2$
3! 4SA
5! 5SA
6" 6SA
pas

Beide paren gaan overboord op dit 
lastige spel. Omdat 6$ op een mooie 
dag nog weleens gemaakt zou kunnen 
worden, lopen de kampioenen verder uit. 
6SA is vrijwel hopeloos.

Hans springt naar 3$ omdat 2$ 
een zwakke hand zou tonen. In de 

Spel 5. N/NZ Noord opent 1!

$ B 10 9 6 4 3  $ A H 8
# A 7 6  # V 9
" 4  " A H 10 8 6 2
! V 9 6  ! B 4

Waardering:
4$ = 10 1/2SA = 4
3SA = 7 1/2" = 3
1/2/3$ = 5 3" = 2

West Noord Oost Zuid
Rob Hans
- (1!) dbl (pas)
2$ (pas) 3" (pas)
3$ (pas) 4$ (pas)
pas (pas)

West Noord Oost Zuid
Jan Maurits
- (1!) dbl (pas)
1$ (pas) 3$ (pas)
4$ (pas) pas (pas)

De uitdagers blijven in de wedstrijd door 
hun eerste tien te scoren. Omdat de 
kampioenen dat ook doen, blijft de ach-
terstand behoorlijk. Het biedverloop van 
de kampioenen bevalt me wel; zo kun je 
het in standaard hoog prima bieden. Ook 
andere wegen naar 4$ zijn mogelijk:

Standaard hoog
West Noord Oost Zuid
- (1!) 1" (pas)
1$ (pas) 2! (pas)
2$ (pas) 3$ (pas)
4$ (pas) pas (pas)

Wie de oosthand daar niet te sterk voor 
vindt, begint met 1". Met een bod in de 
kleur van de tegenpartij toon je een ron-
de later je kracht. De schoppenfit wordt 
gevonden en de manche bereikt.
Als oost 1! doubleert, vind ik 2$ zeker 
een beter bod dan 1$ met de westkaart. 
Na 2$ bied je verder zoals de kampioe-
nen. Na 1$ toont oost met 2" zijn sterke 
hand, west springt naar 3$ en oost steunt.
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passen op 4! gedoubleerd een minder 
goede gok.

Maurits biedt 4" in plaats van doublet, 
waarna zijn partner vijf biedt. Rob biedt 
wel direct 5", waarop Hans beheerst past.

Rob van Thienen-Hans Ruijs 55
Jan Huls-Maurits Blaauw 39

De kampioenen hebben duidelijk gewon-
nen. De spellen waren niet al te makkelijk, 
dus 55 is een keurige score. Drie tienen 
en vier middenscores waren genoeg. De 
uitdagers liepen na hun misser op spel 
twee achter de feiten aan. Op spel vier of 
het lastige spel zes hadden ze nog terug 
kunnen komen, op de andere spellen 
deden de kampioenen het te goed. Felici-
taties aan de winnaars van VOG–De Linge 
voor hun derde overwinning. Volgende 
maand treden twee nieuwe paren op. 

De wedstrijd is beslist, maar beide paren 
sluiten goed af met een topscore. 

Standaard hoog
West Noord Oost Zuid
1# (3!) dbl (4!)
pas (pas) dbl (pas)
5" (pas) pas (pas)

Oosts doublet toont genoeg punten om 
zich op het drieniveau in het bieden te 
wagen plus waarschijnlijk een vierkaart 
harten. Ik vind de lage kleuren van west 
niet zo goed dat ik vrijwillig 5" zou 
bieden na zuids 4!. Als partner 4! zou 
uitpassen, hebben we vast geen manche 
gemist. Ik kan me voorstellen dat je slem 
mist als je met deze oosthand op een 
direct 5"-bod past. Geef west #V erbij 
en 6" is uitstekend. Oost heeft genoeg 
om nogmaals te doubleren en 5" is 
een logisch bod. Met zoveel verdeling is 

Standaard hoog
West Noord Oost Zuid
- - - (1")
pas (1$) 1! (2")
pas (pas) 2$ (pas)
pas (pas)

De oosthand is mooi, maar niet te mooi 
voor een 1!-volgbod. Als het biedver-
loop vervolgens na 2"-pas-pas bij oost 
terugkomt, is het te vroeg om het uit te 
passen. Je zou kunnen doubleren, maar 
goede kans dat partner daarop 2# biedt. 
Je hebt geen idee of dat een speelbaar 
contract is. Nee, met deze hand moet 
je gewoon vertellen wat je hebt: twee 
goede vijfkaarten hoog. Bied 2$. Je 
verwacht dat partner zal corrigeren naar 
2!, maar op dit spel gebeurt dat niet en 
scoor je de tien in 2$.

Hans Ruijs is goed op weg, maar verkiest 
zijn vijfkaart schoppen nogmaals te 
vertellen. Maurits Blaauw begint met 
doublet en moet dus logischerwijs zijn 
schoppen nog melden na 2".

Rob van Thienen-Hans Ruijs 45
Jan Huls-Maurits Blaauw 29

Spel 8. W/– Noord biedt 3!, zuid 4!

! V  ! 7 4
$ V 8  $ A 10 6 4
# A B 9 4 3  # H 6
" A V 8 4 2  " H B 10 7 3

Waardering:
5" = 10 6" = 2
(4! dbl) = 5 5# = 1
(4!) = 3

West Noord Oost Zuid
Rob Hans
1# (3!) dbl (4!)
5" (pas) pas (pas)

West Noord Oost Zuid
Jan Maurits
1# (3!) 4" (4!)
5" (pas) pas (pas) Hans Ruijs en Rob van Thienen winnen drie keer op rij voor VOG-De Linge
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