Bridge Service, voor gewone bridgers

Special, bijlage bij Bridge Training 744 van 3 mei 2018
Redactie:
Carolien de Koomen, Margriet Jansze, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die,
Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie)
Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl
De Bridge Training is gratis!
Alleen als je toch graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar:
rekeningnummer: NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers
(BIC-code: ABNANL2A).
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd
werk! En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaar bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken: als de pot
het toelaat, breiden we het aantal deelnemers uit door zoveel mogelijk
donateurs in te loten.

Maak het partner zo gemakkelijk mogelijk
Onnodig om deze titel toe te lichten, mag ik hopen … De volgende biedvragen
zijn vooral bestemd voor de minder ervaren spelers.
Veel plezier ermee!
Vraag 1 Wat open je met deze vier handen?
Hand a
 A 10 9 8 7
AHV32
432
-

Hand b
32
A54
HVB2
 V B 10 2

Hand c
V32
A2
HV9876
AB

Hand d
HVB2
 A 10
AVB7
 B 10 9

Vraag 2 Wat volg je met deze vier handen? Je rechtertegenstander opent met
Hand a
V2
V765
AH42
V98

Hand b
AHV987
2
HVB2
A7

Hand c
HVB87
3
HVB2
V43

1.

Hand d
V9654
54
AB2
B54
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Vraag 1 Wat open
Hand a
 A 10 9 8 7
AHV32
432
-

ik

met deze vier handen?
Hand b
32
A54
HVB2
 V B 10 2

Hand c
V32
A2
HV9876
AB

Hand d
HVB2
 A 10
AVB7
 B 10 9

Hand a
1! Met twee 5- of twee 6-kaarten openen we in de hoogste kleur. Ook
als de lagere 5-kaart meer of hogere ‘poppen’ telt.
Hand b
1! Met twee of drie vierkaarten open je in de laagste kleur. Als je 1opening minstens een 2-kaart klaveren belooft en 1 een 4+ in ruiten,
kun je afspreken om met twee lage 4-kaarten te openen met 1. Partner
heeft dan meteen duidelijkheid. Als je dat afspreekt, moet je 1 wél
alerteren. De correcte uitleg is dan: ‘Sluit een 4-kaart klaveren niet uit.’
Hand c
1SA! Ja, je mag ook met een lage 6-kaart openen met 1SA. En denk niet
dat je dan uiterst modern bezig bent, want dat mag ook al volgens de
inmiddels zeer oude Acolgeschriften! Daarom geldt voor deze
mogelijkheid geen alerteerplicht. Gewoon lekker natuurlijk.
Groot voordeel is dat je kracht bekend is. Prettig dat de twee doubletons
niet beide in de hoge kleuren zitten.
Hand d
1! Je bent nét even te sterk voor een 1SA-opening.
 Na partners 1 spring je naar 2SA. Daarmee beloof je precies 18-19
punten.
 Na 1 zadel je partner niet op met een dilemma: dan bied je meteen
4 uit. Voor de korte hartenkleur kun je minstens een punt extra
rekenen. Want door A heeft 10 de kracht van een singleton. Méér
dan één hartenslag kunnen de tegenstanders niet oppakken.
 Op 1SA … kun je 2SA bieden. Partner moet dan met 8-9 de manche
uitbieden.
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Vraag 2 Mijn volgbiedingen op de 1-opening van mijn rechtertegenstander.
Hand a
Hand b
Hand c
Hand d
V2
AHV987
HVB87
V9654
V765
2
3
54
AH42
HVB2
HVB2
AB2
V98
A7
V43
B54
Hand a
Pas! Je hebt geen 5-kaart, dus een volgbod valt af. Ook een
informatiedoublet is geen optie. Daarmee beloof je minstens een 3-kaart
in de ongeboden kleuren.
Veel doubleerders denken misschien: op partners 1 bied ik dan 1SA.
Daar zit echter een groot nadeel aan. Als je een doublet geeft met
gewone openingskracht, móét je passen in je volgende beurt als partner
géén kracht belooft. Als je op partners 1 1SA biedt, beloof je daarmee
minstens 18 punten!
Daarom moet je met deze hand minstens één rondje ‘afwachten’.
Hand b
Doublet! Deze hand is veel te sterk voor een volgbod van 1. Partner
hoeft niet veel mee te nemen om 4 te kunnen maken. Daarom geef je
een doublet met het voornemen om in je volgende beurt beslist NIET te
passen!
Hand c
1! Een mooie hand voor een 1-volgbod. Daarmee beloof je een
5+kaart schoppen met 6-15 punten.
Hand d
Pas! Je hebt inderdaad genoeg punten voor een volgbod. Maar … omdat
je schoppenkleur veel weg heeft van een gatenkaas én je vrij zwak bent,
is de kans groot dat je moet tegenspelen. En dan hoop je niet echt op
partners uitkomst in schoppen! Houd als regel dat je met een zwakke
hand alleen volgt als je ook hoopt op partners uitkomst in die kleur!
Vraag 3 Na wests 2 (zwak), noord 2, oost 4, start partner noord met H.
Leider west

















Jouw zuidhand
 A 10
876
B432
 V B 10 9

Dummy oost
5432
9
AH9876
A2

Hoe probeer je het 4-contract om zeep te helpen?
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Vraag 3 Tegenspel Overpeinzing
Na wests 2 (zwak), noord 2, oost 4, start partner noord met H.
Leider west

















Jouw zuidhand
 A 10
876
B432
 V B 10 9

Dummy oost
5432
9
AH9876
A2

Hoe probeer je het 4-contract om zeep te helpen?
Wat weet je?
Partner noord mag je inschatten op minstens een 5-kaart schoppen,
waarschijnlijk een 6-kaart. Met een 6-kaart schoppen bij partner, heeft
de leider één schoppenkaart.
OW spelen de zwakke twee; grote kans dat west niet AHVxxx zal
hebben. Partner noord heeft dus zeer waarschijnlijk een slag in harten.
Samen met de schoppenslag zijn dat twee slagen.
Daarmee ben je al op de helft van het aantal slagen waarmee 4 down
gaat.
Als de leider een 4- of 5-kaart klaveren heeft, met H, kun jij twee
klaverenslagen winnen.
Tegelijk ben je je ervan bewust dat de leider op ditzelfde moment zoekt
naar een list om twee klaverenverliezers te voorkomen.
Aan jou de schone taak om die list te doorzien én vooral … om die te
voorkomen!
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Vraag 3 Tegenspel
Na wests 2 (zwak), noord 2, oost 4, start partner noord met H.
Partner noord
HVB987
V 3 2
 V 10
87
Leider west
6 

 A H B 10 5 4
 5 

 H 6 5 4 3













Jouw zuidhand
 A 10
876
B432
 V B 10 9

Dummy oost
5432
9
AH9876
A2

Hoe probeer je het 4-contract om zeep te helpen?
Neem partners H over met A en speel onmiddellijk troef!
Als je H niet overneemt, kan partner géén troef naspelen zónder zijn
troefslag in te leveren.
A leggen en 10 terugspelen levert eveneens geen downslag op. De leider
troeft 10 en speelt dan:
3 naar A,
2 naar H,
4 getroefd met 9.
Partner noord kán voortroeven met V, maar hij troeft dan wél één van jouw
verwachte twee klaverenslagen af. Je maakt later één klaverenslag en de
leider zijn contract.
En als partner níét voortroeft, troeft dummy en win jij maar één klaverenslag.
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Lezers Mailen
Wel of niet 4 over 4?
Ik bridge al heel wat jaren, maar ik kan mij niet herinneren ooit eerder een 9kaart in mijn handen te hebben gehad.
Spel 22, Oost gever / OW kwetsbaar
Mijn westhand
 H V B 10 9 8 7 3 2
B
B
V8

West

Noord

3
??

4

Oost
pas
pas

Zuid
pas
pas

Als West mag ik na 2x pas de bieding openen.
Omdat alleen wij kwetsbaar zijn en mijn partner paste, wil ik preëmptief
openen.
Mijn beredenering was als volgt: als ik gedoubleerd moet spelen en er zit een
niet kwetsbare manche in voor de tegenspelers, dan mag ik maar 1 down.
Dat kost dan -200 i.p.v. -400 of -420. En gedoubleerd 2 down is al -500.
Met mijn gesloten 9-kaart schoppen maak ik 8 slagen, dus open ik 3.
Omdat ik met mijn openingsbod alles zei wat ik te zeggen had, pas ik met pijn
in mijn hart op noords 4. Onze tegenstanders maken 4+1 door een
tegenspeelfoutje van ons, maar daar gaat mijn vraag niet over.
Na afloop stelt iedereen aan tafel dat ik met een 9-kaart altijd 4 had moeten
bieden.
Maar ik kan goed rekenen en ben het daar niet mee eens.
Verder vind ik op mijn beurt dat mijn partner best 4 had mogen bieden met
AH mee.
Wil jij jouw licht hier eens over laten schijnen?
Rob:

Ik heb een uiterst kort advies: open met een zwakke hand en een achtof negenkaart op 4-hoogte. Dus meteen 4. Ook kwetsbaar tegen niet
kwetsbaar. Twee slagen bij partner zijn al genoeg voor contract. Als je
dat (gedoubleerd) moet/mag spelen hebben de tegenspelers geen enkele
informatie van elkaars kleuren en kracht. Grote kans dat je daardoor
zelfs 4 maakt terwijl dat contract met goed tegenspel kansloos is.

Met 4 maak je het je tegenstanders ook uiterst lastig de juiste
(bied)actie te ondernemen.
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Open dus 4 en kijk ontspannen toe wat er daarna zoal gebeurt.
Met een 3-opening leg je een probleem bij je partner. Die mag er alleen
vier van maken als hij vier slagen meeneemt. Daar is met alleen AH
geen sprake van. Vooral omdat 4 geen manchecontract is, zou ik met
alleen AH in handen ook passen. Je hebt een mooie uitkomst; als je
partner 4 biedt, loopt hij het grote risico NZ naar een maakbaar
manchecontract te tillen.
Doublet standaard vanaf 12 punten?
Binnen onze bridgeclub zijn er meerdere paren die na een kleuropening van
tegenpartij vanaf 12 punten standaard een doublet geven (mits ze geen 1SAopening in handen hebben). Ze zeggen dat ze dat in hun cursus van een
(gediplomeerd) docent hebben geleerd.
Welke regels gelden na een kleuropening van tegenpartij als je zelf een
opening hebt? Wanneer passen en wanneer een doublet?
West

Noord

Oost

1

Zuid

Zuidhand I
HB72
A84
 10 7
AV72

Zuidhand II
AV32
54
 H V 10 6
A97

??
Zuidhand III
32
HV54
AV4
A987

Zuidhand IV
A2
 V B 10 3 2
A65
 H 10 9

Zuidhand V
H65
B2
AB76
A982

Zuidhand VI
4
AHV654
AH4
VB2

Rob:

Docenten willen het beginners zo gemakkelijk mogelijk maken. En om
het bieden zo overzichtelijk mogelijk te houden na een openingsbod van
de tegenpartij, werd door veel docenten het volgende handvat
aangereikt:
- Met een 5-kaart en 8-12 punten geef je een volgbod (op 1-hoogte).
- Met 13 punten of meer geef je een doublet.
En wie ben jij dan als beginner om dat advies niet op te volgen.
Vooral de laatste jaren klinken heel andere grenzen over de bridgetafels.
En langzaamaan verliest de hierboven genoemde grens terrein.
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Volgens de leer van het moderne bieden:
 Belooft een volgbod 7-15 punten en minstens een 5-kaart in de
geboden kleur.
 Belooft een doublet:
o óf: 12-15 punten met minstens een 3-kaart in de ongeboden
kleuren; op partners passieve bod past dan uitsluitend een
‘pas’!
o óf: minstens 16 punten; op partners passieve bod volgt dan iets
anders dan ‘pas’.


1SA belooft 15-17 mét SA-verdeling en opvang in de geboden kleur.

Deze richtlijn roept de volgende biedkaartjes op.
Zuidhand I: 1SA!
Inderdaad, voor 1SA een puntje te weinig. Maar je mag je hand
best een puntje opwaarderen vanwege jouw schoppenkaarten én
de verwachte schoppenuitkomst.
Met dezelfde verdeling en 12 punten moet je passen vanwege je 2kaart ruiten. Dat maakt een doublet te riskant. Je moet namelijk op
elk passief bod van partner passen; en na partners 2 voelt dat
niet goed.
Zuidhand II: 1SA!
Geen enkele discussie: voldoende kracht én opvang in de geboden
kleur!
Zuidhand III: Doublet!
1SA valt af door het ontbreken van een schoppenstop. Je hebt wel
minstens een 3-kaart in de niet-geboden kleuren, dus een
uitstekend doublet.
Zuidhand IV: 2!
Deze hand voldoet aan de voorwaarden van een doublet: 12+ en
minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren. Toch mag je geen
doublet geven, omdat je daarmee gemakkelijk een gezond
hartencontract kunt missen.
Geef je wél een doublet – en partner biedt dan iets anders dan
harten – dan mag je niet alsnog je hartenkleur bieden. Want als je
eerst een doublet geeft en op partners verplichte bod iets anders
doet dan passen, beloof je minstens 16 punten!
Daarom kies je voor het volgbod. Met 2 (2 over 1) beloof je 10-15
punten.
Zuidhand V: pas!
Ja, dat zal even slikken zijn: passen met dertien punten. Bedenk
dat een doublet gevaarlijker is. Grote kans dat partner 2 biedt. En
als je dan probeert het schip te redden, met 2SA of met een bod in
een lage kleur, dan verwacht partner meer punten dan je hebt.
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Zuidhand VI: doublet!
Deze geweldige hand is sterk genoeg om te beginnen met een
doublet en daarna je hartenkleur te bieden. Dan weet partner én je
kracht én je hartenkleur.
Biedvraag
Een vraag over een biedverloop gisteren tussen mij en mijn partner:
Mijn hand
Partners hand
H52
A4
HV97
B52
H7
AVB2
H652
AVB7
Ons bieden:

1 (vanaf 3-kaart)
1
1
4SA*
5 (3 of 0 azen)
5
pas
*4SA: desgevraagd leg ik uit dat 4SA vraagt naar het aantal azen voor een
SA-contract; voor troef doen we dat met 4.
Ik was in de veronderstelling dat partner liever terugging naar mijn kleur.
Hij bedoelde het echter als gestroomlijnd Heren vragen.
Nu heb ik 2 vragen:
1. Hij mist een Aas. Heeft het dan wel zin om naar Heren te vragen? Moet
dat niet alleen als je naar groot slem wilt?
2. Had hij niet met 5 de heren moeten vragen omdat harten mijn kleur
was?
Het ging duidelijk mis voor een dikke nul en ik zit er mee of ik er wel goed aan
deed om te passen.
Rob:
Met samen rond de 33 punten kan klein slem heel kansrijk zijn - ook met
één aas buitenboord. Mijzelf een beetje kennend schat ik de kans hoog in
dat ik met jouw partners hand - na het 1-rebid - in één klap 6SA
uitbied. Hoe minder informatie naar de tegenstanders gaat, des te
kleiner het risico dat ze een voor ons vervelende uitkomst vinden.
Als 4SA – volgens jouw uitleg – duidt op een SA-contract, kan 5 niet
het eindcontract zijn … De hartenkleur hoeft dan ook niet te worden
overgeslagen. Mijn antwoord op jouw tweede vraag is dan ook
ontkennend.
Jij hebt wél gelijk als je partner met 4 naar de azen had gevraagd.
Daarmee kiest hij voor een troefcontract, en dat moet dan wel jouw
laatst geboden kleur – harten - zijn. Dan móét het 5-bod wel een
eindbod zijn!
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