
Biedbeslissingen. 

Bij het nabespreken van de spellen en het bekijken van de spelverdelingen op zoek 

naar het spel van de week is mijn conclusie over de Paasdrive dat het een avond was 

met veel biedbeslissingen. Strijd om de deelscores, al dan niet naar de manche of 

naar slem. Mooie voorbeelden daarvan waren 3 spellen die Rob en ik speelden tegen 

Wim en Dirk. De spellen 18,19 en 20. 

 

O (Rob) Z(Dirk) W(Peer) N (Wim) 

1SA  2♠*  pas  pas  2♠=minstens 5♠ en 4 krt laag 

dbl  pas  3♥  3♠ 

pas  pas  pas  

De biedingen van O en Z zijn normaal. Discutabel is mijns inziens de eerste pas van 

N. Volgens De Law (4krt fit en minstens 9 troeven samen) kan hij een beleefdheids 

steuntje van 3♠ geven. Na pas houdt O de bieding open met dbl. Zou mijn keus niet 

zijn, geen 4 krt in ♥ en ♦ en een lelijke 5 krt ♣, bovendien heeft Z een 4 krt laag 

beloofd, W zal dus eerder geneigd zijn dan maar voor ♥ te kiezen. Z krijgt nu een 

kans om met redbl. aan te geven dat hij een maximaal volgbod heeft maar laat dat 

achterwege. W biedt 3♥ en N laat nu toch met 3♠ zijn ♠ steun horen. Weet Z nu 

genoeg om alsnog de manche te bieden? Het is niet vaak een manche met een 

tegenstander met een SA hand. Maar als je de Z-hand bekijkt heeft hij eigenlijk 

alleen maar 1♠ plaatje in N nodig om 4♠ te kunnen maken, hij heeft nl maar 2♠, 1♥ en 

1♦ verliezer. Belooft N dat plaatje nu? Gelukkig voor ons paste Dirk. 



 

 

O (Rob) Z(Dirk) W(Peer) N (Wim) 

  pas  1SA  pas 

2♥*  pas  3♣*  pas 2♥=Jacoby 3♣= 2 krt ♣ 

3♦*  pas  3♠  pas 3♦= controle ♦ 

4♣*  pas  4♦*  pas 4♣/4♦= contole 

4♥*  pas  4♠  pas 4♥= last train 

pas  pas 

We hebben de biedingen voor deze situatie goed afgesproken toch gaat het in dit 

biedverloop mis. Wij missen het potdichte slem. 3♣ stelt ♠ als troef vast en belooft 

naast een 4krt ♠ en een maximale SA hand een willekeurige dubbelton in ♣. Dat 

kunnen dus 2 kleintjes zijn maar ook Ax of Hx. O biedt vervolgens controle in ♦ aan. 

Ik als W had nu 3♥ als controle moeten bieden. Ik zie dat over het hoofd en biedt 



eerst de overeengekomen troefkleur. Nu gaat O met 4♣ in de fout. Volgens ons 

systeem kan hij beter 3SA bieden, met de betekenis serieuze sleminteresse. Dat 

heeft bovendien het voordeel dat hij W de kans geeft om mogelijk 4♣ te bieden, dan 

weet O het al dan niet ontbreken van ♣ Aas zeker. Een belangrijk gegeven voor een 

latere keuze tussen 6 of 7♠. O biedt echter 4♣, dat geeft ook sleminteresse aan maar 

minder serieus dan eerst 3SA. Meer met de betekenis, ik wil wel maar ik twijfel. W’s 

4♦ belooft nu ♦ Aas. Met 3♦ was al een controle in ♦ aangegeven, een herhaald 

controle bod belooft nu 1e controle. O’s 4♥ is nu de zgn. ‘’last train’’ conventie. Zegt 

niets over controle in ♥ maar zegt nog steeds ik wil wel maar ik twijfel. Nu O zowel 

met 4♣ en 4♥ steeds heeft aangegeven te twijfelen besluit ik maar 4♠ te bieden. Ik 

heb met 3♣ al aangegeven maximaal te zijn met ♠ steun, als O blijft twijfelen is dat 

voor mij hoog genoeg. Bovendien is in dit soort bied verlopen niet de 1SA openaar 

de ‘’captain’’ van de bieding maar de antwoordende hand. Dit omdat de SA hand al 

redelijk omschreven is door de 1SA opening, wat er tegenover zit is ongewis. 

Daarom wordt de antwoordende hand in de meeste gevallen geacht met 4SA azen te 

vragen, hij is de ‘’captain’’. Voor Rob is het niet bieden van 3♥ door mij essentieel. Hij 

denkt nu dat de ♥ controle ontbreekt. Allebei niet helemaal goed geboden, jammer 

maar leerzaam. 

 



 

O (Rob) Z(Dirk) W(Peer) N (Wim) 

    pas  pas 

1♦  pas  pas  dbl 

pas  2♣  pas  pas 

dbl  pas  2♠  pas 

pas  pas 

Na de opening van O met 1♦ en 2x pas is het twijfelachtig of N de bieding met 9 

punten en 2x 3 krt in ♥ en ♠ moet openhouden. Normaliter wordt opgehouden vanaf 

10 punten en een iets betere verdeling. Na dbl krijgt O de kans om 1♠ te bieden. Dat 

moet met deze O hand met overwaarde en geconcentreerde punten in de dan 

geboden kleuren zeker kunnen. O laat dat echter achterwege. Na 2♣ van Z krijgt O 

echter een herkansing en biedt nu doublet, partner zeg eens wat. Als W overweeg ik 

te passen, maar durf dat toch niet echt omdat O na de beschermende dbl van N met 

pas geen overwaarde heeft aangegeven. Ik moet nu dus kiezen uit ♦, ♥ of ♠, waarvan 

de laatste 2 eigenlijk beide door N beloofd zijn, vanaf 3 kaarten. Ik besluit toch maar 

gewoon voor ♠ te kiezen, en maakt 2♠+1. De normale score volgens de 

spelverdeling, desondanks een volle top. 



 

Peer 


