
Spel v/d week, 21 september 2021 
          

Dit keer de vraag, wat bied je met de noord hand na een 2SA 
opening van zuid?  
Eerst de vraag, is de noord hand een manche poging waard?  
Als je noord van de “negatieve” kant bekijkt en denkt dat zuid maar 
20 punten zal hebben en dat de secce ♣V wel geen waarde zal 
hebben, dan niet maar van de “positieve” kant 21-22 dan wel, mits 
er een fit in de hoge kleuren aanwezig is.  
In 3SA lijkt mij een manche aanzienlijk kleiner.  
Een secce honneur is niet altijd even waardevol maar na een 2SA 
opening van partner stijgt m.i. de waarde en kan deze wel degelijk 
nuttig zijn.  
Terug naar de eerste vraag, hoe kom je erachter of er een fit is in 
een van de hoge kleuren? 

Als je met een transfer naar ♠ begint dan kom je niet meer achter een eventuele ♥ fit en dan is het 
passen op 3♠. Een alternatief is om te beginnen met 3♣, Stayman/Niemeijer. 
In dit voorbeeld is het simpel, na 3♥ wordt door de “positieve” 4♥ geboden. 
Maar wat als er bij de stayman spelers door zuid 3♦ wordt geantwoord (geen 4 K hoog)? 
Dan bied je met de noord hand 3♠. Nu weet zuid dat noord 5♠ en 4♥ bezit. 
Als het in noord een 4-4 zou zijn geweest, had 3SA geboden geworden. 
Bij de Niemeijer spelers gaat het na 3♣ anders. Als er een 4 kaart hoog wordt ontkend wordt er na 
3♣, 3SA geboden.  
De kans dat zuid nu een 3 kaart ♠ heeft is aanzienlijk groter en noord bied dan 4♠.  
Het contract zit dan wel in de andere hand maar dat hoeft geen nadeel te zijn. 
De B groep heeft duidelijk een positievere kijk op dit spel gehad dan de A groep of zie ik dat 
verkeerd? 
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