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Toernooi 1: special Competitief Bieden  
 
 

Bij het bridgen mengen zich zeer vaak beide partijen in het biedproces. 
Omdat bij deze deelscoregevechten (onder meer) De Wet van Larry Cohen  
en balancen belangrijke theorieën zijn, wordt hieraan in mijn drie boeken  
uitgebreid aandacht besteed. 
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Toernooi 1: special Competitief Bieden 
 
 
 O/Allen   Ƅ6   Theorie: -het deelscoregevecht 
     ƆAH762      -De Wet van Larry Cohen 
  Spel 10  Ƈ105   RBB: 117 
     ƅVB1083  REBB: 27-28/222 
 
     N 
 

Ƅ72       ƄB54 
Ɔ10       ƆV93 
ƇAH97643 W          RBB  O ƇVB82 
ƅAH9       ƅ654 

 
     Z   W N O Z 
          p 1Ƅ 
     ƄAHV10983  2Ƈ 2Ɔ 3Ƈ 4Ɔ  
     ƆB854   5Ƈ dbl a.p. 
     Ƈ-     
     ƅ72   Resultaat O-W 5ƇX-2  
         

toelichting op de bieding 
 
-zuid opent met 1Ƅ volgens de regel van 20 
-west biedt een 2Ƈ volgbod 
-noord biedt 2Ɔ 
-dit 2Ɔ bod van noord belooft een 5-krt Ɔ en 10+ pt 
-oost gaat uit van een 5-kaart Ƈ bij west en biedt met zijn 4-krt Ƈ volgens De Wet 3Ƈ  
-zuid heeft een Ɔ-fit en telt 10 honneurpunten plus 1 distributiepunt voor een extra 
 troef plus 3 distributiepunten voor de renonce Ƈ: in totaal 14 fit punten 
-zuid biedt 4Ɔ 
-omdat zuid 4Ɔ biedt (en niet 3Ɔ) gaat west ervan uit dat 4Ɔ gemaakt kan worden 
(west leidt dat ook af uit het biedverloop) 
-als west past maken noord-zuid dus hoogstwaarschijnlijk hun contract  

 -noord-zuid scoren dan +620 punten (beide partijen zijn kwetsbaar) 
 -het resultaat voor oost-west is dan -620 punten 

-west heeft met partner oost 11 Ƈ kaarten  
-west telt hierdoor in zijn eigen hand (vooralsnog) 4 verliezers: 2 Ƅ, 1 Ɔ, 0 Ƈ en 1 ƅ     
-west weet dat kwetsbaar voor straf gedoubleerd 2 down resulteert in -500 punten   
 en gaat voor 5Ƈ 

 -oost-west gaan inderdaad voor straf gedoubleerd 2 down 
-achteraf blijkt dat 4Ɔ gemaakt kon worden 

 -het resultaat voor oost-west is dus -500 punten in plaats van -620 punten 
 -dus: down gaan scoort! 
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Biedfiguren De Wet van Larry Cohen en balancen 
 
 

Hieronder staat een aantal biedfiguren beschreven betreffende De Wet van  
Larry Cohen en balancen.  
Bij iedere biedfiguur wordt jouw (laatste) bod toegelicht. 

 
     jouw hand toelichting bod 
     (zuid) 
       1. W N O Z 

   1Ɔ ƄH6  -als beide partijen een fit hebben laat je  
 1Ƅ 2Ɔ 2Ƅ 3Ɔ ƆAHB54  de tegenstanders niet op 2-niveau pelen  
     ƇV973  -je biedt 3Ɔ 
     ƅ62    
 
 
       2. W N O Z 

1SA p p 2Ƅ ƄHV9863 -om te balancen na een 1SA bod   
     ƆVB3   is deze 6-kaart Ƅ van voldoende kwaliteit 
     Ƈ1052  -je biedt 2Ƅ                  
     ƅ7   
 
 
       3. W N O Z 

p p 1Ƅ 2Ɔ Ƅ63  -je kunt volgens De Wet geen 4Ɔ bieden 
 2Ƅ 3Ɔ 3Ƅ pas ƆAH872 -je past  
     ƇHB9  -partner noord kan met een 5-krt Ɔ  
     ƅ652   volgens De Wet alsnog 4Ɔ bieden anders 
        past hij ook 
 
 
       4. W N O Z     

 p p p ƄVB54  -je hebt te weinig punten  
1Ƈ p p dbl ƆAV96   om te openen     

Ƈ9  -in tweede ronde bied je een   
ƅB842   heropeningsdoublet 
  -je vraagt partner noord te kiezen  

 tussen Ƅ, Ɔ en ƅ 
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  Toernooi 2: special de Zwakke Twee   
 
 

In deze special wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Zwakke Twee. 
De Zwakke Twee is een “machtig” wapen in het competitieve biedproces.  
Daar het een op zichzelf staande theorie is, wordt hier in mijn 3 boeken  
uitgebreid aandacht aan besteed. 
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Toernooi 2: special de Zwakke Twee 
 
 

O/Allen   ƄV98   Theorie: -de zwakke 2 opening 
     Ɔ973                  -info-en teruggekaatst dbl 
  Spel 10  Ƈ653   RBB: 94-113//65 
     ƅAHB7   REBB: 47-57/226-232//96-97 
 
     N 
 

ƄA72       ƄHB63 
ƆAH62       Ɔ10854 
ƇB7  W          RBB  O ƇA4 
ƅ10943      ƅV65 

 
     Z   W N O Z 
          p 2Ƈ 
     Ƅ1054   dbl 3Ƈ dbl p  
     ƆVB   3Ɔ a.p.   
     ƇHV10982 
     ƅ82   Resultaat O-W 3Ɔ C  
  

toelichting op de bieding 
 
-zuid opent met een zwakke 2Ƈ 
-west geeft een informatie dbl 

 -noord biedt met zijn 3-krt Ƈ preëmptief 3Ƈ 
 -na het informatie doublet van west weet oost dat er een Ɔ of Ƅ fit is  
  -west belooft immers een 4-3 kaart hoog 

-oost telt 10 honneurpunten en 1 distributiepunt (voor ƇA4); totaal 11 fit punten 
-oost weet dat partner minimaal 12 punten heeft 
-oost-west hebben dus minimaal 23 fit punten 
-om 3Ɔ of 3Ƅ te kunnen maken heb je circa 23-24 fit punten nodig 
-oost schat in dat een contract op 3 niveau er wel inzit 
-oost biedt nu een teruggekaatst dbl  
-oost vraagt hiermee aan west te kiezen tussen Ɔ en Ƅ 

 -west biedt 3Ɔ waarmee de Ɔ-fit is gevonden 
 

Als jullie geen zwakke 2 spelen gaat de bieding als volgt: 
 
W N O Z 

   p p 
1ƅ p 1Ɔ 2Ƈ 
2Ɔ p 3Ɔ a.p. 
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Biedfiguren de Zwakke Twee 
 

de preëmptieve verhoging 
 

Hieronder staat een aantal biedfiguren beschreven betreffende de Zwakke Twee. 
Bij iedere biedfiguur wordt jouw bod toegelicht. 

 
     jouw hand toelichting bod 
     (zuid) 
       1. W N O Z   
  2Ƈ p 3Ƈ ƄV642  -verhoog met een 3-krt Ƈ naar 3-niveau 
     Ɔ5  -voor de tegenpartij zit er waarschijnlijk 
     Ƈ653   een 4Ɔ manche in   
     ƅHV987 -west heeft nu een probleempje….. 
 
       2. W N O Z   
  2Ƅ p 3Ƅ ƄA82  -de punten zitten ongeveer gelijk 
     ƆHV76   verdeeld over beide partijen  
     ƇVB9  -de tegenstanders moeten nu naar   
     ƅ543   4-niveau als ze in de bieding willen  
        komen 
           
       3. W N O Z   
  2Ɔ p 4Ɔ Ƅ9  -jullie zijn niet kwetsbaar   
     ƆV543  -je verhoogt met een poker face  
     ƇH864   met je 4-krt Ɔ preëmptief naar 4Ɔ 
     ƅ10972 -wat doet west?; hebben jullie preëmptief 
        geboden of een manche om te maken? 

-jij weet dat de tegenstanders 
        manchekracht hebbenͦ 
        
       4. W N O Z   
  2Ɔ p 4Ɔ ƄAB5  -je hebt 20 pt en de Ɔ-fit   
     ƆH2  -je hebt dus manchekracht   
     ƇAVB8   
     ƅAB94 
  
       5. W N O Z   
  2Ƅ p pas ƄA2  -je past met je doubleton Ƅ 
     Ɔ87  -wacht af wat er verder gebeurt 
     ƇHV654   
     ƅVB93   
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Toernooi 3: mix van spellen 
 
 

In dit toernooi wordt aandacht besteed aan: 
          pagina 
 
-Spel 1: het informatiedoublet verderop     59  

-Spel 2: een zwakke 2 volgbod en het negatief doublet   60 

-Spel 3: het negatief doublet en De Wet van Larry Cohen   61 

-Spel 4: de Checkback Stayman conventie     62  

-Spel 5: de regel van 20       63 

-Spel 6: de Truscott conventie      64 

-Spel 7: een zwakke 2 volgbod      65 

-Spel 8: een 1SA opening met 5-5 hoog in de hand van partner  66 

-Spel 9: een sterke SA opening met 25+ punten    67 

-Spel 10: bieden na een 1SA volgbod     68 

-Spel 11: een jump shift       69 

-Spel 12: een sterk volgbod       70 

-Spel 13: de 2SA sprongherbieding van de openaar    71 

-Spel 14: een Upper cuebid       72 

-Spel 15: de Stayman conventie na een 1SA opening   73 

-Spel 16: een 2SA opening       74 
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Toernooi 3: mix van spellen 
 
 

W/-    Ƅ9   Theorie: -5-5 hoog bij partner na  
     ƆV94        een 1SA opening 
  Spel 8   ƇVB1063  RBB: 33-35 
     ƅVB54   REBB: 75-76 
 
     N 
 

ƄAVB3       ƄH7654 
ƆH762       ƆAB1053 
ƇAH4  W          RBB  O Ƈ8 
ƅ72       ƅ93 

 
     Z   W N O Z 
        1SA p 2Ɔ p 
     Ƅ1082   2Ƅ p 4Ɔ p  
     Ɔ8   4Ƅ a.p. 
     Ƈ9752 
     ƅAH1086  Resultaat O-W 4Ƅ C 
 

toelichting op de bieding 
 
 -west opent met 1SA 
 -oost heeft een 5-krt Ɔ én een 5-krt Ƅ 
 -oost weet nu dat er een Ɔ-fit en/of een Ƅ-fit is; een SA verdeling heeft immers  

 (hooguit) 1 doubleton 
 -verder weet oost dat er manchekracht is; hij telt immers 8 honneurpunten  

 plus 2 distributiepunten (voor de singleton Ƈ) 
 -oost biedt eerst 2Ɔ (Jacoby transfer) en toont hiermee zijn 5-krt Ƅ 
 -west biedt “verplicht” 2Ƅ 

-vervolgens biedt oost 4Ɔ 
 -oost toont hiermee zijn 5-krt Ɔ én manchekracht want hij biedt nu op 4 niveau 
 -west heeft zowel een Ɔ-fit alsook een Ƅ-fit 
 -west kiest voor zijn sterke Ƅ kaart en biedt 4Ƅ 
 
 Opmerking: zie ook toernooi 6 spel 9 (pagina 132). 
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Toernooi 7: mix van spellen 
 
 

In dit toernooi wordt aandacht besteed aan:     
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Toernooi 7: mix van spellen 
 
 

O/OW    ƄH8532  Theorie: -Berry’s Jacoby 2SA 
     Ɔ72       -controlebiedingen 
  Spel 6   ƇH5   RBB: 87-89//81-82 
     ƅ10953  REBB: 179-182 
 
     N 
 

ƄA107       ƄV6 
ƆAV8       ƆH109654 
Ƈ864  W          RBB  O ƇAV10 
ƅAV76       ƅH4 

 
     Z   W N O Z 
          1Ɔ p 
     ƄB94   2SA p 3Ɔ p  
     ƆB3   3Ƅ p 4SA p 
     ƇB9732  5ƅ p 6Ɔ a.p. 
     ƅB82    

Resultaat O-W 6Ɔ C   
      

toelichting op de bieding 
  
 -oost opent met 1Ɔ 
 -west biedt Berry’s Jacoby 2SA: dit conventionele bod belooft een Ɔ-fit en 16+ fit pt    
 -oost heeft sleminteresse en biedt daartoe 3Ɔ  

-(NB Als oost 4Ɔ had geboden dan had hij geen sleminteresse getoond.) 
-west biedt 3Ƅ en toont daarmee een Ƅ controle 
-oost heeft controle in de overige 2 zijkleuren 
-oost gaat nu met het 4SA bod sleutelkaarten vragen 
-west biedt 5ƅ 
-dit bod belooft 0 of 3 sleutelkaarten  
-(NB Oost-west spelen RKC  Blackwood 3014) 
-oost weet nu dat hij samen met partner oost alle 5 sleutelkaarten heeft 
-west biedt 6Ɔ  
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Toernooi 10: mix van spellen 
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Toernooi 10: mix van spellen 
 
 

W/OW    ƄAH   Theorie: -de Landy conventie 
     ƆB94        -het Lavinthal signaal 
  Spel 16  ƇA98   RBB:-  
     ƅHB876  REBB: 251-252//253 
 
     N 
 

Ƅ98       ƄVB643 
ƆV632       ƆAH108 
ƇHV65  W          RBB  O ƇB4 
ƅV32       ƅ54 

 
     Z   W N O Z 
        p 1SA 2ƅ p  
     Ƅ10752  2Ɔ a.p.    
     Ɔ75     
     Ƈ10732      
     ƅA109   Resultaat O-W 2Ɔ C/2Ɔ-1 
 

toelichting op de bieding 
 
 -noord opent met 1SA 
 -oost biedt 2ƅ (oost-west spelen “Landy”) 
 -het 2ƅ bod belooft 9+ punten en 5-5 hoog of 5-4 hoog  
 -west heeft een Ɔ-fit en biedt 2Ɔ 

NB: Noord komt eerst uit met ƄH gevolgd door ƄA.  
Zuid past het Lavinthal signaal toe (zie pagina 253 voorbeeld 2) en speelt Ƅ2 bij  
ƄA van noord. Noord weet nu dat hij terug moet komen met ƅ voor een introever. 
Als zuid vervolgens Ƅ speelt heeft west een probleempje. Als hij niet ƆV legt gaan 
oost-west 1 down omdat noord dan troeft. Als hij ƆV wel legt kan het 2Ɔ contract 
alleen nog gemaakt worden als west gaat snijden op ƆB. 
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2. De Wet van Larry Cohen 

 
 
Deelscoregevechten vormen een boeiend onderdeel van het bridgespel.  
Hierbij moeten telkens beslissingen worden genomen. Om deze onderbouwd te kunnen 
maken zijn vele theorieën ontwikkeld. In deze notitie gaan we bij de figuur dat beide partijen 
een fit hebben nader in op de theorie van De Wet van Larry Cohen.  
 
Stel je bent west en opent met 1Ɔ. 
Vervolgens ontstaat onderstaand biedverloop. 
Wat moet west na het 2Ƅ bod van zuid doen: passen of doorbieden? 
 
W N O Z   
1Ɔ 1Ƅ 2Ɔ 2Ƅ 
? ?? 

In de praktijk blijkt dat de punten bij zo’n biedverloop meestal ongeveer fifty-fifty verdeeld 
zitten over beide partijen. Om een bod in een kleur op 2-niveau te kunnen maken zijn 
ongeveer 19-22 punten nodig. Als west en oost na het 2Ƅ bod van zuid passen maken  
noord-zuid dus hoogstwaarschijnlijk hun 2Ƅ contract. Noord-zuid hebben dan een score van 
+110 punten en oost-west van -110 punten.  
Wanneer west doorbiedt naar 3Ɔ is er nog een kans dat oost-west dit 3Ɔ contract gaan 
maken. Oost-west zullen echter vaak down gaan. Zelfs bij niet-kwetsbaar 2 down hebben  
zij met -100 punten nog een beter resultaat dan wanneer noord-zuid 2Ƅ maken.  
Meestal gaan oost-west echter niet meer dan 1 down. Oost-west hebben dan bij  
niet-kwetsbaar een score van -50 punten en bij kwetsbaar een score van -100 punten en  
zijn dan spekkopersͦ  
 
Wat doet de tegenstander noord (??) nadat west doorgeboden heeft naar 3Ɔ?  
Vaak zie je dat de tegenstanders noord-zuid (ik wil spelen….) gewoon doorbieden naar 3Ƅ 
en dan zelf down gaan;-( Om nog 3Ƅ te kunnen bieden moeten noord-zuid zich echter laten 
leiden door De Wet van Larry Cohen. Deze luidt als volgt: bij competitief bieden kun je 
zoveel slagen bieden als het aantal troeven dat je samen hebt. 
Als noord kan uitrekenen dat hij samen met zijn partner zuid (minimaal) 9 troeven heeft 
(dus als noord 6+ Ƅ kaarten heeft) biedt hij door naar 3Ƅ (9 slagen) anders past hij.  
Als noord heeft gepast komt zuid nog aan de beurt. Als deze met zijn hand kan uitrekenen 
dat hij samen met zijn partner noord 9+ Ƅ kaarten heeft (hij weet nu immers dat zijn partner 
precies 5 Ƅ kaarten heeft) biedt hij alsnog 3Ƅ anders past hij ook. 
 
Samenvattend 
 

1. Als beide partijen een fit hebben laat je de tegenstander liever niet op 2-niveau 
spelen. 

2. Als het bieden op 3-niveau is beland bied je bijna uitsluitend door met 9+ troeven 
samen. 
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8. Truscott 
 
 

Op pagina 222 zijn de theorieën van het deelscoregevecht en De Wet van Larry Cohen 
beschreven wanneer beide partijen een fit hebben.  
 
Samenvattend hebben we geconstateerd: 
-Als beide partijen een fit hebben laat je de tegenstander liever niet op 2-niveau spelen. 
-Als het bieden op 3-niveau is beland bied je bijna uitsluitend met 9+ troeven samen. 
 
Stel noord opent met 1Ɔ en de rechter tegenstander oost geeft vervolgens een 
informatiedoublet. 
 
 W N O Z 
 1Ɔ dbl ? 
 
Partner noord belooft 12+ punten en een 5+-krt Ɔ (noord-zuid spelen 5-krt hoog).  
De rechter tegenstander oost belooft ook 12+ punten. Verder is hij kort in harten en belooft 
hij een 4-krt Ƅ (als deze afspraak is gemaakt). Van de 40 punten zijn er dus al minimaal  
24 getoond. In de praktijk blijkt dat het hierna vaak op een deelscoregevecht uitdraait.  
Wanneer zuid met een Ɔ-fit en 6-9 punten 2Ɔ biedt maakt zuid het de tegenstanders 
makkelijk om in de bieding te komen. De kans is groot dat zij een (Ƅ?) fit hebben.  
Denk aan de slogan: wij een fit, zij een fit. 
Zuid wil het de tegenstanders graag moeilijk maken. Daarom wordt met 6-9 punten  
en een 4-krt Ɔ niet 2Ɔ maar preëmptief 3Ɔ geboden. Nadat zuid 3ʋ heeft geboden  
moeten de tegenstanders op 3-niveau (of zelfs 4-niveau) in de bieding komen. 
Om dezelfde reden wordt met 4-5 punten preëmptief 2ʋ geboden met een 4-krt Ɔ. 
 
Wat bied je nu met 10-11 punten en een fit? 
Hiervoor bedacht Alan Truscott een oplossing. In plaats van 3Ɔ bied je 2SA.  
Partner kan vervolgens 3Ɔ of 4Ɔ bieden. 
 
De Truscott conventie treedt dus alleen in werking wanneer na het openingsbod  
door partner van één in een kleur, door de rechter tegenstander een informatiedoublet  
wordt gegeven. 
 
NB: Truscott wordt meestal alleen toegepast voor de hoge kleuren maar je kunt met  
je partner afspreken dat jullie deze conventie ook voor de lage kleuren gebruiken. 
 
Wat bied je nu als je na partners opening geen fit hebt met 10-11 punten? 
Je kunt dan een kleur op 2-niveau bieden of redoubleren (vanaf 9 punten). 
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5. Lavinthal signaal bij introevers 
 
 

Met het Lavinthal signaal geef je partner een signaal over jouw bezit in een andere kleur. 
In deze notitie gaan we in op het Lavinthal signaal waarbij jullie tegenspelen in een 
troefcontract en op zoek zijn naar een extra introever. 
Dit is meestal het geval wanneer je met een singleton uitkomt en partner een aas in een 
andere kleur aangeeft. Aan de hand van 2 voorbeelden gaan we dit nader toelichten. 
 
Voorbeeld 1: zuid is de leider en speelt een 4Ɔ contract. 
 
     N 
 

Ƅ9876       ƄAB2 
ƆV63       Ɔ108 
ƇB  W          RBB  O ƇA10983 
ƅV5432      ƅ1076 

 
     Z 

 
In een 4Ɔ troefcontract komt west uit met zijn ƇB. Partner oost kan bevroeden dat dit een 
singleton is. Hij leidt dit af uit het biedverloop, omdat hijzelf Ƈ10 en Ƈ9 heeft en de Ƈ kaarten 
in dummy. Hij neemt met ƇA en wil partner west een signaal geven dat hij na de introever  
Ƅ moet spelen voor een extra introever. Met het Lavinthal signaal gaat oost hem dat 
vertellen. Oost speelt met een hoge middenkaart (bijvoorbeeld Ƈ9) terug. Met deze hoge 
middenkaart vertelt hij partner dat hij met de hoogste van de twee overgebleven kleuren 
(buiten de troefkleur) ƅ en Ƅ moet terugkomen.  
Stel dat oost geen ƄA maar een ƅA zou hebben dan zou oost Ƈ3 spelen. 

 
Voorbeeld 2: noord is de leider en speelt een 4Ɔ contract. 

   
     N 
 

Ƅ9876       ƄV32 
ƆV63       Ɔ108 
Ƈ952  W          RBB  O ƇAH- 
ƅA98       ƅ765432 

 
     Z 

 
In een 4Ɔ troefcontract komt oost uit met ƇH gevolgd door ƇA. 
Omdat partner oost niet eerst met ƇA uitkomt gevolgd door ƇH maar omgekeerd, weet west 
dat partner oost ƇAH- heeft. West moet partner oost op het spoor zetten om met ƅ terug  
te komen voor een introever.  
Hij doet dit door bij het spelen van ƇA een lage Ƈ bij te gooien. In dit voorbeeld dus Ƈ2.  
Stel dat west geen ƅA maar wel ƄA zou hebben dan zou west Ƈ9 bijgooien. 
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ReBo’s Systeemkaart  
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