
Beste bridgevrienden 
 
Hierbij het laatste spel van de week  van het jaar 2019. 
Wat later dan gepland…..maar met de kerstdagen in het verschiet en daarbij 
kerstmarkten in Leiden en Den Haag , waar je vriendin graag naar toe wilt gaan en 
ook nog een dagje Elysium, ben ik daar vandaag aan begonnen 
 
Maar voordat ik het spel van de week bespreek, wil ik als eerste  zeggen 2019 was 
een gezellig bridgejaar bij de Gaech. 
Het niveau is goed, met twee leden die in de tweede divisie extern spelen…een 
viertal meisjes dat zich goed staande heeft gehouden in de eerste klasse, 
Daarnaast is het na het bridgen altijd gezellig borrelen. 
Dit jaar alleen geen enkele keer gelijk gekregen van de arbitrage ….maar ik denk dat 
2020 ons jaar wordt! 
 
Maar nu het spel van de week: 
Ik wil mij concentreren op spel 7….als je het spel ziet denk je gewoon 1 sans 
opening. 
 

 
 Zuid en West passen, Noord opent 1 sans ……waarna Zuid 2 ruiten volgt (jacoby) 
en Noord 2 harten biedt en daarna iedereen past.  Dat wordt ook het meest geboden. 
 
Maar toch zijn er 6 paren die 4 harten bieden…..door het eigen systeem of geholpen 
door de tegenstander? 
Een van die paren waren Maurice en Arjan 
 
Volgens Maurice is het een spel waar puppet stayman spelers problemen mee 
krijgen. 
Topbridgers gebruiken de 2Kl (Stayman) ook om zwakke handen met minimaal 5-4 
in de hoge kleuren te kunnen bieden. 
 
Noord     Zuid 
1SA         2Kl (als noord 2ru biedt, biedt Zuid 2Ha (de 5-kaart) en moet Noord 
passen) 
2Ha         3HA (na het verrassende 2Ha bod van Noord, heeft Z 6 HP + 3 Fitpunten) 
4Ha                  (Noord is maximaal en neemt de invitatie aan). 
 



Ja Maurice een mooie conventie…..maar ik denk, hoe jullie in dit contract zijn 
gekomen met jullie conventie…ook echt geholpen zijn door jullie tegenstanders (Ton 
en Sjila) 
Beste Ton en Sjila…..hebben jullie nog nooit gehoord van DONT   een conventie die 
je speelt als er voor jou 1 sans geopend is ? 
 
Als er een sans geopend is en je bent kwetsbaar en je hebt een goed 
volgbod….ongeveer vanaf 10 punten……bij ons vanaf 8 en je hebt een vijf en een 
vierkaart……bij niet kwetsbaar mag het ook twee vierkaarten zijn ….volgt O met de 
laagste van deze twee kleuren….dus in dit geval 2 klaver….. 
Ik zie Maurice al denken in de zuidhand …..wat nu….gaat zijn mooie conventie nog 
op…..misschien Ton en Sjila….houd je Arjan en Maurice daardoor wel op 2 
harten…..ik weet niet of Maurice dan nog meer conventies heeft om uiteindelijk in 4 
harten te komen! 
 
Even (Maurice weet het niet meer en past) …. hoe dan verder met DONT, de 
westspeler heeft een tweekaart klaver…..als Oost zijn 2 klaver een vierkaart is dan 
speel je 2 klaver met zes troeven….West heeft naast de klaverkaarten, een vierkaart 
ruiten, 3 kaart harten en 4 kaart schoppen…dus niet met klaver maar met al de 
andere kleuren heb je minimaal 7 troeven….west zegt dan 2 ruiten en als oost zijn 
tweede kleur ruiten is past hij…..zo niet dan zegt hij zijn tweede kleur en dan heb je 
samen toch minimaal 7 troeven op 2 niveau…..niet gek toch! 
 
Maar er zijn ook paren die zonder dat de tegenstander er tussen komt 4 harten 
bieden……bv Martin en Max (wij zijn niet bescheiden…..kan ook niet bij bridge) 
 
In het hedendaagse moderne bridge zijn zwakke twee openingen vanzelfsprekend. 
Wij spelen dat ook: 
Max heeft een vijfkaart harten en een vierkaart schoppen, 6 punten…maar daarnaast 
of een singleton, een renonce of een twee kaart….dus eigenlijk wel een punt of 8 
Bij ons systeem wordt er dan door Zuid 2 ruiten geopend (dwz een 5 en 4 kaart hoog 
en zwak….of….een 2 sans opening), West past heeft niets te zeggen, waarop Noord 
(Martin) twee sans biedt (15 + punten)…..nu is ook Oost uitgepraat….Zuid zegt in dit 
geval 3 ruiten (Niemeijer, dus een 5 kaart harten ) waarop Noord met zijn  17 punten 
en een 4 kaart harten ...rustig 4 harten kan zeggen. 
Niet geholpen door de tegenstander, of een conventie die alleen werkt als de 
tegenstander niet tussen biedt……maar een hele effectieve conventie. 



 
 
Als laatste rest mij jullie fijne feestdagen te wensen en een goed en gelukkig en 
bridgevol 2020 
 
Warme groet Martin 
 

 


