
Spel 20 

W/allen kwetsbaar 

  ♠ AB8 

  ♥ AH3 

  ♦ T54 

  ♣ V943 

♠ H65    ♠ VT742 

♥ VT98   ♥ 654 

♦ 63    ♦ AHV 

♣H862   ♣ AB 

  ♠ 93 

  ♥ B72 

♦ B9872 

♣ T75 

Dit was het laatste spel van onze 1e tafel. De tegenstander had 1SA+2 gemaakt, een 

te laag contract. Omdat er tijd over was werd er nagepraat wat er mis ging in de 

bieding. Die ging aan onze tafel als volgt: 

W N O Z 

Pas 1♣ dbl pas 

1♥ pas 1♠ pas 

1SA pas pas pas 

Na de opening van Noord is Oost aan de buurt. Uit welke biedingen kan hij kiezen: 

1 doublet: Oost koos bij ons voor doublet omdat hij 16 punten heeft. Eerst doublet en 

dan een eigen kleur belooft 16+ punten en een goede kleur. Die 16 punten zijn er 

maar de kleur is mijns inziens niet goed genoeg om zo te beginnen. 

2 volgen met 1♠. Lijkt me beter dan doublet. Om een eventuele manche te bieden 

moet partner wat mee hebben. Als hij een steuntje mee heeft hoor je dat. 

3 1SA geeft ook 15-17 punten aan en je hebt een dekking in ♣. Als partner met 2♣ 

(Puppet  Stayman) naar een 5 kaart hoog kan vragen is dit een optie. 



Hoe reageert West op de verschillende mogelijkheden: 

Ad 1 Bij ons bood West 1♥ ondanks de 8 punten. Een veel gemaakte fout. Volgens 

mij hebben we allemaal geleerd dat je vanaf 8 een sprongbodje mag doen. Dat 

belooft niet ineens een 5 kaart, het mogen er best 4 zijn, maar belooft vanaf 8 

punten. 

Nu Oost na 1♥ toch 1♠ bood had West moeten begrijpen, dat Oost 16+ punten met 

een eigen kleur probeerde aan te geven. Dan heeft West genoeg voor direct 4♠ met 

een 3 kaart steun en 8/9 punten. Desondanks koos West voor 1SA. De bal ligt na 

1SA weer bij Oost. Die moet ondanks het 1♥ bod (mogelijk 0 punten) nu begrijpen 

dat West toch wat punten heeft en een ♣ stopper, dus kan Oost mijns inziens 

minstens inviteren met 2SA. 

Ad 2: Volgen met 1♠: Hier kom ik op een punt waar bij veel paren nog wat 

biedgereedschap ontbreekt om aan te geven of je wat mee hebt als partner een 

volgbod doet. Een goed  antwoorden schema is: 

2 bod in de openingskleur van de tegenstander, hier 2♣: 3 kaart steun en vanaf 8/9 

punten, distributie punten meegeteld. Hier geeft dit bod Oost voldoende informatie 

om direct 4♠ te bieden. 

2♠: bij gevorderde bridgers geeft dit een 3 kaart steun aan, maar belooft verder geen 

punten. Iets tussen 0-7 in elk geval te weinig om 2♣ te bieden. 

3 bod in de openingskleur van de tegenstander, hier 3♣: 4 kaart steun en vanaf 8/9 

punten, distributie punten meegeteld. Hiermee komen we op een belangrijk verschil 

tussen de 3 en 4 kaart steun. Volgens de zgn. LAW (Larry Cohen) is op 2 nivo spelen 

goed met een 8 kaart fit en op 3 nivo spelen met een 9 kaart fit, ook als partner een 

minimale hand had voor zijn volgbod. Als partner die minimale hand heeft biedt hij 3♠ 

als eindbod. 

3♠: bij gevorderde bridgers geeft dit een 4 kaart steun aan, maar belooft verder geen 

punten. Weer 0-7 in elk geval te weinig om 3♣ te bieden. Met deze regel de LAW zet 

je de tegenpartij maximaal onder druk, je neemt zoveel mogelijk biedruimte voor ze 

weg. Als Maat een 6 kaart heeft kan 4 in de kleur (samen 10 kaart fit) nog goed zijn. 

Dit kan je ook toepassen als partner met een 6 kaart opent (zwak) en je er 4 mee 

hebt, ongeacht het aantal punten wat je hebt zal spelen op 4 nivo, al dan niet 

gedoubleerd, vaak goed zijn. Om deze reden is op hoger nivo de multi 2♦ opening uit 

de mode geraakt o.a. omdat je dan pas in de 2e biedronde hoort welke kleur de 

openaar heeft. 

Ad 3: Na het 1SA volgbod heeft West voldoende voor 2♣: Afhankelijk van het 

antwoord schema zal Oost waarschijnlijk zijn 5 kaart ♠ kunnen aangeven 

(eindcontract weer 4♠) als dat niet kan, dan komen Oost West op basis van de 



punten in 3SA. Wat ook te maken is en als het lukt om 1 overslag te maken ook nog 

wint van 4♠. 

Het spelen: 

In de A-lijn slaagt de helft van de Oost West paren erin om 10 slagen te maken in ♠, 

2 paren halen 9 slagen en 1 slechts 8. In de B-lijn maken maar 2 paren 10 slagen, 3 

maal 9 slagen en 3 maal slechts 8. 

Op alle tafels is met ♣ of ♦ gestart. Die altijd voor Oost is en die moet een speelplan 

maken. Als de start ♣ is dan lijkt ♣B een fijn cadeautje, maar ♣ Aas is beter omdat je 

dan later ♣ Boer kan overnemen met de Heer zodat je een directe oversteek naar de 

tafel hebt. Daarom moet Oost een speelplan maken voordat hij gedachteloos de 

eventuele ♣ start neemt met de Boer. Hoe ziet dat speelplan er uit? 

Oost ziet mogelijk 2 verliezers in ♠ en in het slechte geval 3 in ♥. Als de ♥ zo slecht 

zitten dat je er 3 verliest, dan is 4♠ nooit te maken omdat je in elk geval ook ♠ Aas 

mist. Dus gaan je uit van 2 ♥ verliezers en ♠ Aas. Je verliest alleen maar 1 ♠ als de 

Boer goed zit, die kun je eruit snijden over Noord. Dus het spelen gaat: 

Kleine ♠ naar de Heer, verliest hoogst waarschijnlijk aan Noord, die heeft geopend en 

het merendeel van de ontbrekende punten. Noord speelt wat terug: Bij ♦ neem je in 

de hand, steekt met ♣ Boer over naar de heer en neemt de ♠ snit. Nadat dat gelukt is 

met je de ♥ goed doen. 2x snijden over de 1098 is de juiste aanpak. Een leerzaam 

spel lijkt me. 

 

Peer 



 

 

 


