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Commentaar door Ed Hoogenkamp

 

  191201   E / NS  West Noord Oost Zuid  

♠ A 10 8 3 2 ♠ K 9 5  pas pas 1♦  1SA  

♥ Q 9 8 7 5 4 ♥ 2  2♣ pas 2♠ pas  

♦ Q ♦ K J 7 3 2  pas pas    

♣ 4 ♣ A K 9 2       

 
Een nuttige conventie om af te spreken: na een 1SA volgbod op onze 1♣ of 1♦ opening toont 
2♣ beide hoge kleuren. (Een soort Landy eigenlijk, wat de meeste mensen spelen op een 1SA 
opening van de tegenpartij). Nuttig voor niet al te sterke handen waarmee je de deelscore wilt 
bevechten. Met een sterke hand zul je in principe doubleren voor straf. Oost kiest voor 
schoppen en nu zit west op de grens van doorbieden. Is zijn 6-5 verdeling genoeg reden om 
nog een manchepoging te doen? Ik denk van niet, maar de kaartverdeling geeft mij ongelijk; 
als de troeven 3-2 zitten heeft 4♠ kansen. Overigens is het nog maar de vraag of oost 4# biedt 
op een driekaartje als west wél een manchepoging zou doen.  
 

  191202   S / All  West Noord Oost Zuid  

♠ 6 ♠ 4  -- ---   pas  

♥ A Q 9 ♥ K 6 3 2  1♣ 1♠  dbl 3♠  

♦ A 5 4 ♦ K Q 9 7 6 3  pas pas 4♦  pas  

♣ A 9 7 5 4 3 ♣ Q 2  4♠ pas 5♦ pas  

     pas pas    

 
Met 11 schoppens samen ´klimmen NZ  preëmptief  hoog in de boom´. Oost geeft eerst zijn 
hartenkleur aan met een negatief doublet op 1♠ en mag daarna weer iets verzinnen als 3♠ 
naar hem toe gepast wordt. Met deze 6-4 verdeling wil je nog iets doen. Nogmaals doubleren 
(´maat, praat´) is misschien een optie, maar doet in mijn ogen de verdeling geen recht. Het 
alternatief, 4♦ bieden,  is niet zonder nadelen. Op het vierniveau een nieuwe kleur 
introduceren die ook nog eens boven partners openingskleur ligt drijft het bieden natuurlijk 
erg op en is daarom dus effectief mancheforcing. Met deze aasloze tienpunter dus best 
agressief. West heeft een prachtige kaart nu partner 4♦ biedt. Hij geeft dat aan met 4♠, een 
bod in de kleur van de tegenpartij, wat in mijn ogen een ruitenfit aangeeft met interesse in 
slem. Oost, die de achterkant van zijn kaarten ook al geboden heeft, zwaait haastig af in 5♦. 
Maar geef oost bijvoorbeeld eens ♣H in plaats van de vrouw en slem is uitstekend. 
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  191203   N / EW  West Noord Oost Zuid  

♠ A 10 9 8 7 ♠ K 2  -- pas  2♥ pas  

♥ A ♥ K J 10 9 8 6  2SA pas 3♠ pas  

♦ A 5 3 ♦ 8 4  4♥ pas pas pas  

♣ K J 5 2 ♣ Q 9 3       

 
Oost opent een zwakke twee in harten en west heeft weliswaar een mooie hand, maar het 
ontbreken van een hartenfit maakt een manche nog alles behalve zeker. Met 2SA vraagt hij 
om meer informatie. Het schema dat OW hanteren: 3♣: minimum, slechte kleur, 3♦: minimum, 
goede kleur, 3♥: maximum, slechte kleur 3♠: maximum, goede kleur. Kwetsbaar zit oost op de 
grens tussen een goede en een slechte kleur. Harten 1098 geven voor mij net de doorslag om 
een goede kleur aan te geven. West moet nu alleen nog even kiezen tussen 3SA en 4♥, maar 
die keuze is makkelijk. Zonder enige garantie dat de oosthand op tijd bereikbaar is in 3SA  lijkt 
4♥ de beste (enige?) optie. 
 

  191204   N / All  West Noord Oost Zuid  

♠ A K 3 ♠ 10  -- 1♠ dbl  2♠  

♥ 10 4 ♥ Q 9 8 5  3SA pas pas pas  

♦ A J 6 5 4 3 ♦ K 10 7       

♣ 9 7 ♣ A K 6 3 2       

 
De oosthand is een informatiedoublet waard. Biedt geen 2♣ met deze hand, maar breng alle 
drie de kleuren in beeld waarbij het ons natuurlijk met name om harten gaat. Na 2♠ van zuid 
zou ik het praktisch benaderen als west. Met een dubbele schoppenstop en een fraaie 
slagenbron in ruiten lijkt 3SA de logische manche om meteen te bieden. 3♦ bieden kan niet. 
Daar is west veel te sterk voor en daar zou oost zeker op passen. 
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  191205   E / All  West Noord Oost Zuid  

♠ A Q 9 6 5 ♠ K  -- ---  1♣ 1♥  

♥ 10 7 2 ♥ K Q 5  1♠ pas 1SA pas  

♦ K 8 2 ♦ Q J 10 6  3SA pas pas pas  

♣ A 3 ♣ J 8 7 6 4       

 
‘Punten zijn punten´ heb ik een bridgetrainer ooit horen zeggen. Op zich niets tegen in te 
brengen natuurlijk, maar deze oosthand heeft wel érg ´lelijke´ punten. Aasloos, een heer sec.... 
Ik kan mij voorstellen dat veel spelers hier mee passen. Open je wél met 1♣ dan toont na het 
1♥ volgbod van zuid,  1♠  van west een vijfkaart (of langer). Met precies een vierkaart schoppen 
geeft west een negatief doublet. Oost kan weinig anders dan 1SA herbieden, meer en meer 
spijt krijgend dat hij geopend heeft. Dit belooft in principe natuurlijk een gebalanceerde hand 
(met dus een doubleton schoppen) maar de alternatieven zijn erger: 2♣ bieden op deze 
gammele vijfkaart ´voelt´ niet goed en 2♦ zou reverse zijn en valt dus ook af. West hoeft niets 
meer te onderzoeken omdat hij zijn vijfkaart schoppen al heeft aangegeven en verhoogt dus 
naar 3SA. Opent oost niet en zuid wel, dan zouden OW de manche wel eens kunnen missen. 
West volgt 1♠ en als oost hier 1SA op biedt zou het daar wel een bij kunnen blijven... 
 

  191206   W / NS  West Noord Oost Zuid  

♠ K 7 4 ♠ 10 6 3  1♣ 1♦ 1♥ pas  

♥ K 7 2 ♥ A J 9 4  2♣ pas 3SA pas  

♦ 9 ♦ Q J 10 8  pas pas    

♣ A Q 10 6 5 4 ♣ K 2       

 
Na het 1♦ volgbod toont 1♥ een vierkaart of langer. Dit omdat beide hoge kleuren nog niet 
geboden zijn. Doublet belooft hier een vierkaart in beide hoge kleuren Vergelijk dit met het 
voorgaande spel waar alleen de schoppenkleur nog ´over´ was en waar 1♠ dus een vijfkaart 
beloofde. West herbiedt zijn klaverenkleur en west heeft meerdere redenen om met slechts 
elf punten meteen naar 3SA te springen: 
– hij heeft een ´lekkere brede´ ruitendekking 
– hij heeft ♣H-klein mee, wat partners kleur al snel dicht of semi dicht zal maken. 
Hij mag dus hopen op vijf of zes snelle klaverenslagen, hij stopt de ruiten twee keer, dus 
negen slagen zijn al snel ´in de buurt´. 
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  191207   W / All  West Noord Oost Zuid  

♠ 10 9 8 3 2 ♠ A K J  pas pas 1♦  pas  

♥ 6 ♥ K 9 8 4  1♠ dbl  rdbl 2♥  

♦ A J 9 2 ♦ Q 5 4 3  2♠ pas pas pas  

♣ K 8 5 ♣ 10 6       

 
OW hanteren hier het ´support redoublet´. Afgeleid van het support doublet. Een nuttige 
conventie, bedacht door Amerikaans topspeler Eric Rodwell. Als partner op onze opening van 
één in een kleur antwoord met één in een hoge kleur en er komt een volgbod tussendoor, 
dan geeft de openaar met doublet exact een driekaart aan in partners kleur. Steunen belooft 
een vierkaart en pas dus een tweekaart of minder. Dit lost het standaard probleem van het 
ontdekken van een 5-3 fit, als de initiële bieder er pas vier beloofd heeft,  in een klap op. Deze 
conventie gebruiken we ook na een doublet, zoals in deze situatie, waar een redoublet dus 
exact een driekaart schoppen aangeeft. Dit maakt het bieden voor west simpel. Hij weet dat 
er een schoppenfit is. West heeft in mijn ogen nét te weinig om 3♠ te bieden. 
 

  191208   W / All  West Noord Oost Zuid  

♠ K 10 4 ♠ A 5  2♣ pas 3♦ pas  

♥ A 3 ♥ Q J 9 5  4SA pas 5♠ pas  

♦ A ♦ K Q J 10 7 4  7SA pas pas pas  

♣ A K Q J 8 5 2 ♣ 7       

 
Veel hangt hier af van de afspraken van OW. Ik hanteer in deze biedserie het volgende 
antwoordprincipe op 2♣: je zal niet snel iets anders bieden dan 2♦, het afwachtbod, op een 2♣ 
opening. Duit geeft de openaar maximaal de ruimte om zijn hand te omschrijven. Wijkt oost 
wél af, en biedt hij een kleur, dan moet zijn hand aan twee voorwaarden voldoen: 
– hij heeft minstens 8 punten 
– hij heeft een vijfkaart of langer met minstens twee van de drie tophonneurs 
Dit is informatie waar de 2♣ openaar iets mee kan. Als de kleur slecht kan zijn en 3♦ alleen een 
´positieve´ hand zou aangeven, zit west vaak in ´niemandsland´, kan zijn hand minder goed 
omschrijven wegens ruimtegebrek en blijkt het 3♦ bod meer als hinderpaal te werken dan dat 
het iets oplevert. 
In dit geval kan west simpelweg keycards vragen omdat hij al weet dat west ♦HV heeft. Met 
5♠ hoort hij twee keycards met troef vrouw (ruiten in troef op het moment dat west 4SA biedt 
na 3♦) en kan hij simpelweg 13 slagen tellen. 
 


