
BC De Gaech/Spel van de week 49 (2020) door Ton Klein Breteler 

Twee jaar geleden werd ik lid van bridgeclub De Gaech. Ik had een jaar of 10 bridge-ervaring op 
buurthuisniveau en was toe aan een nieuwe uitdaging. Sjila, zeker net zo ervaren in het bridgen, 
werd mijn bridgepartner die mij voortreffelijk ondersteunde bij de introductie in de club. We 
begonnen met een eenvoudig biedsysteem, 4-kaart hoog, dat we geleidelijk met de gangbare 
conventies uitbreidden. Al doende kwamen we allerlei biedproblemen tegen waarvoor we in de 
literatuur bekende oplossingen vonden. Wat bij ons paste werd uiteraard aan ons biedsysteem 
toegevoegd. Bij “passend” denk ik vooral aan natuurlijke biedingen en niet aan ingewikkelde 
conventies, die gemakkelijk tot misverstanden kunnen leiden. Een stukje van ons ontwikkelings- 
proces wil ik graag illustreren aan de hand van de spellen in deze week. Het gaat om de 1 Klaver 
opening van de tegenpartij die, zoals meestal, uitgaat van 5-kaart hoog. Wij merkten dat, als je zelf 
een hand met openingskracht hebt, het weinig effectief is om met “doublet” te volgen. Je partner 
weet dan nog niets over de kleur. We hadden al de algemene afspraak dat een doublet op een 
conventioneel kleurbod altijd betekent dat je die kleur zelf hebt. De interpretatie van de kracht in die 
kleur hangt van het biedverloop af: het kan gaan om zelf te spelen, een uitkomstdoublet, een 
strafdoublet etc. Waarom dit doublet niet toepassen op het conventionele 1 klaverbod bij 5-kaart 
hoog? Om het consistent te maken is dan wel een kleine serie van aanvullende afspraken nodig. 
Samengevat spelen we nu als volgt. 

Als rechts van mij met 1 klaver wordt geopend, dan betekent: 

• Doublet : Ik heb zelf een klaver opening (en de openaar vermoedelijk een 4-kaart hoog). 

• Een volgbod in een kleur op 1-niveau: zelf een opening met een 4-kaart (de conventie dat een 
volgbod een 5-kaart is met minder dan 13 pt vervalt. Een eventuele 5-kaart kan zonodig in de 
tweede ronde geboden worden). 

• Een volgbod in een kleur op 2-niveau is zwak en toont een 6+ kaart (op een reëel openingsbod 
zou een sprongvolgbod sterk zijn met een 6-kaart). 

Het leuke van het toernooi in week 49 is , dat al deze mogelijkheden voorkwamen. Alle reden dus om 
te kijken of onze biedafspraken ook werkten. Het gaat om de spellen 5, 14 en 24 die ik onderstaand 
van commentaar zal voorzien. 

 

Spel 5. Sjila bood heel goed in de 2e ronde haar 5-kaart harten (met een 6-kaart zou ze al in de 1ste 
ronde 2 Ha geboden hebben). Een manche zag ik niet zitten en met mijn Harten Vrouw-klein mee 
koos ik voor pas. Achteraf gezien de verkeerde keuze, want ik had kunnen uittellen dat ze 
hoogstwaarschijnlijk wel 3 schoppen mee zou hebben, en dus 2 Sch moeten bieden. Nog erger 



maakte ik het door het bod 3 Kl op te drijven met mijn 3 Ha bod. Zoals het ging, kregen we 3 down 
om de oren voor een dikke Nul. En ja, Sjila koos bij het afspelen ook wel een en ander verkeerd. 
Volgens de Solver kan 3 Ha zelfs gemaakt worden, maar daar moet je wel een beetje helderziende 
voor zijn. 

Hoe sommige paren wel in een Sch contract kwamen? Dirk en Philippe openden als Oost met 2 Sch 
(zwak). Maurice bood 2 Sch na een doublet van partner Arjan. Jeanne en Irma kregen de kans om, na 
een 1 Ha volgbod van hun partner, in een Schoppencontract te komen. 

 

Spel 14. Hier volgde Sjila met 1 Ha, dus een opening met 4-krt. Mijn antwoord 1 Sch steunde ze met 
haar 3-krt tot op 3-niveau. Volgens de Solver is slechts 2 Sch te maken, we hadden dus geluk door 
minder goed tegenspel. Eigenlijk is 3 Ha iets beter. 

Christiaan en Dirk kwamen ook op 3 Sch na een doublet van Zuid. Een Ha contract werd bereikt door 
Ina (partner volgde met 1SA), door Ruud en door Philippe (hun partners pasten in Zuid!). 

 

Spel 24. Volgens de solver kunnen OW manches bereiken in zowel Ha, Ru en SA. Mijn 2 Sch volgbod, 
gevolgd door verhoging van Sjila, deed de tegenstanders kennelijk twijfelen aan een 3 SA-contract. Zij 
prefereerden dus 4Ha, net zoals Peter en Greta. Blijkbaar toch een moeilijk contract, want alledrie 
gingen 1 down. Ook de geboden 3Ru contracten werden slechts zonder overslagen gemaakt. 



Conclusies 

Aandacht voor het volgbod op de 1 Kl opening is zeker terecht. Niet alleen in de bovenstaande 3 
spellen, maar ook in nog 3 andere spellen (8, 13 en 20) werd met 1 Kl geopend. Dat is hier dus 1 op 
de 4 spellen. 

Onze opvatting van het 1 Kl bod als een conventioneel bod werkt blijkbaar net zo goed als andere, 
soms complexe, afspraken. Ik denk dat Sjila en ik onze afspraken voorlopig zo kunnen houden. Dat 
we in dit toernooi vrij slecht scoorden lag niet aan deze afspraken, maar aan hoe we met verdere 
biedingen en af/tegenspelen omgingen. Helaas waren we deze keer niet zo goed op dreef. 

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar jullie mening over onze ideeën. We leren graag bij. 


