
Min of meer op verzoek van Bertheke en Thea wil ik spel 20 van deze week behandelen. Dit spel 

bezorgde hen zoveel hoofdbrekens, dat het wel erg desastreus voor hen eindigde. Aangezien ik vaker 

meegemaakt heb, dat spelers zich geen raad wisten met spellen met een groot aantal 

honneurpunten, denk ik dat het wel nuttig is om de zaken eens rustig op een rijtje te zetten. Ik maak 

daarbij gebruik van het enige natuurlijke biedsysteem, dat voor eenvoudige bridgers - waartoe ik me 

zelf ook reken - geschikt is: het ouderwetse Acol. 

 

Het spel lag als volgt: 

 

Noord heeft 21 honneurpunten, maar waar moet hij/zij mee openen? 

Ik denk, dat Thea van het idee uitging, dat ze in ieder geval het (grote) aantal hp moest aangeven en 

daarom maar meteen met 2  opende. Als dat bod (o.a) manchefocing in een kleur is, klopt dat niet. 

Met twee verliezers in  en in  kan noord op zijn eentje nooit een manchecontract halen. 

Ik ga nog even door met de treurige werkelijkheid. Bertheke bood terecht 2 . Naar mijn mening 

moet zuid (volkomen onafhankelijk van de kaartverdeling) altijd dit antwoord geven. 

Ik weet dat er theorieën zijn, dat je bijvoorbeeld met een 5+ kaart   en een stuk of 8 hp 2 mag of 

moet bieden. Dat dit onzinnig is laat zich eenvoudig aantonen. Het is van het grootste belang, dat het 

contract zoveel mogelijk in de sterke hand gespeeld wordt en bij een eventueel  contract komt dat 

al dat schoons op tafel. Nog veel belangrijker is, dat eerst vastgesteld moet worden van welk type de 

opening van noord is. Een SA opening is gebaseerd op een aantal hp en een kleuropening op een 

aantal speelslagen. In het laatste geval worden appels en bloemkolen bij elkaar opgeteld. Tenslotte 

blijft er na een 2  antwoord nog een zee van ruimte over om het beste contract te vinden. 

Hoe het biedverloop verder ging weet ik niet precies, maar zeker is dat Bertheke ook nog eens  

bood, want het eindcontract werd 4  gespeeld door zuid. 

Hoe moet dan wel geboden worden? 

Noord telt ruim 8 speelslagen in  en opent in Acol gewoon met 2 . Zuid moet nu in ieder geval 

speelslagen tellen en hoe je het ook wendt of keert, ik tel 0 (nul) speelslagen. De kans om met de 



singleton  nog een introever te kunnen krijgen lijkt me erg klein. Als zuid wil steunen, moet hij 4  

schoppen bieden (fast arrival). 3  is sterk en geeft sleminteresse aan. 

Ten slotte wil ik opmerken, dat ik weet dat bij heel sterke bridgers (of mensen, die denken dat te zijn) 

een 2  opening Muiderberg is. Hoe die dan moeten bieden weet ik niet. 
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