Hoe bied je een DIJK van een hand?
Dinsdagavond 20 juni, zomerdrive 2 , spel 18 (O/NZ). Je bent OOST en hebt:
♠ AV105
♥ AHB109
♦ AV
♣ AH
Oeps! Hoe pak je dit aan?
Dit wordt een héél kort “spel van de week”.
Ik bridge nu 9 jaar en nog NOOIT, NOOIT, NOOIT heb ik zo’n hand gehad!!
En nu mag je 17 keer raden wie er een STILZIT had op spel 18!
Jemig de pemig!! Moet ik wéér 9 jaar wachten?!
Weet je wát, bekijken jullie het ook maar!!
Vertel zélf maar wat je ermee deed.
Dit was het spel:

René Wortel

7 reacties
1.

Louk
29 juni 2017 om 11:36

Met mijn vaste partner hebben we de volgende afspraken staan.
2kl-2 ru -2 sa= 20-21

2ru (multi)-2 ru-2sa=22-23
2kl-2ru-3sa= 24-25
2ru-2ha-2sa=26-27
etc.
Dus gaat het: 2 ru-2ha-3 sa.
Google eens Rosalind Hengeveld Bridge en kijk bij de 2kl opening.
Zij stelt als zinvol vervolg na de 3 Sa herbieding voor:
4kl: Niemeijer
4ru/ha: transfers
4 sch: transfer voor kl
4 sa: kwantitatief
5kl: transfer voor ru.
Je biedt dus 4 sch. Als partner die kleur niet ziet zitten biedt hij 4 sa ( om te spelen) , anders 5kl of wat
anders. Na 5 kl zal West dan toch wel de zesde geven? Tja: theoretisch kunnen twee azen weg zijn…
Dit lijkt me allemaal wat beter dan het “geïnspireerde “bieden van Rob of het voorstel van René om 4
kl als echt te spelen.
Tenslotte, om Michel te doen voorkomen als een partner, bij wie je voor het bridgen al een novene
begint ( om maar in de sfeer te blijven) : daar mag dan wellicht een kern van waarheid in zitten, zoals
hij zelf aangeeft heeft hij 5 punten meer dan beloofd. Dus Michel: waarom geen 7 geboden met een
partner die zo’n 30-32 punten aangeeft:)?
Louk

Beantwoorden

2.

Michel Jansma
27 juni 2017 om 17:47

Wees gegroet: Rob is een ras-optimist: in feite moet je na een SA-opening van deze sterkte niet onder
de manche stoppen: alleen maar uitzoeken welke…..vandaar niemeijer….
Toen Rob naar 6SA sprong hoefde ik niet te bidden: ik had immers 5 punten meer dan beloofd…..
Maar ik vergeef Rob dit optimisme. Katholieken noemen dat geloof ik de absolutie….

Beantwoorden

3.

René Wortel
26 juni 2017 om 10:49

Naar aanleiding van vragen van cursisten (hoe bereik je dit slem zonder extra conventies?) nog een
toevoeging:
In boekje 1 introduceert Berry de 2 Kla-opening met 2 betekenissen: 1=MF(mancheforcing) hand en
2=evenwichtige hand met 23+ punten. Allereerst moet je je realiseren dat je weliswaar prachtige
hartens hebt, maar het zijn er “slechts” 5. Daarom is het geen goed idee om de hand als MF in harten
te presenteren, partner heeft misschien 0 harten. Als je na het standaard bijbod (2 Ru) van partner zelf
2 SA herbiedt, geef je een evenwichtige hand aan van 23-24 pnt (te sterk voor een 2 SA-opening).
Hier heb je 27 pnt dus je bent bereid en in staat op eigen houtje 3 SA te maken. Daarom herbied je
hier 3SA. Partner WEST heeft een heel aardige hand en kan nu denken: er zijn samen minstens 9
klaveren en in dat geval willen we minstens 6 Kla spelen. Als partner na jouw 3 SA eigenwijs 4
klaveren biedt, kán dat alleen maar betekenen dat hij nog sleminteresse heeft. Partner wil natuurlijk
niet in plaats van 3 SA in 5 klaveren terechtkomen.
Let wel : dat is een lastige beslissing voor WEST en er is geen weg terug. Als achteraf blijkt dat 6 Kla
down gaat en 3 SA royaal gemaakt wordt, heb je partner iets uit te leggen. Maar als OOST 3+
klaveren heeft, heb je samen al een (10+) súperfit.

Rob geeft terecht aan dat je hier in SA altijd 13 slagen kunt maken. Als je 1 keer klaveren speelt , weet
je dat ze niet 4-0 zitten en zélfs als ze 3-1 zitten , kun je ze vrijspelen en daarna nog bereiken via de
schoppenkleur. (uiteraard had je vóóraf zorgvuldig een speelplan gemaakt).

Beantwoorden

4.

Rob Verwaayen
24 juni 2017 om 15:46

Dag René, net als Wil kreeg ik deze beul in handen. Met mijn (tijdelijke) partner Michel weer een
ander biedsysteem dan dat ik met mijn andere partners speel, heel verfrissend
Ik open 2 ru, de
multi, ook met de sterke variante daarin. Michel 2 ha, ik 2 SA = 25+ met SA verdeling. Michel 3 kl =
Niemeijer. Na mijn 3 ha bod ( = 5 krt ha) bood partner 3 SA. Ik heb meer als de minimale 25 punten,
lengte en altijd een gratis snit door de uitkomst naar mij toe, behalve klaver dus .. Zoals de kaarten
liggen, maakt het niet uit welke start je krijgt, alle slagen komen binnen. Ik ben ook rooms opgevoed,
maar bood deze 6SA zonder schietgebedje. Wanneer je met Michel speelt, begin je al te bidden
voordat je naar de club gaat

Beantwoorden

5.

Wil Miltenburg
24 juni 2017 om 15:09

Hoi René, ik kreeg die 27-punter en opende 2 klaver, ons sterkste bod. Frans 2 ruiten = 0 of 1
controle, dus max. een heer. Ik 3 SA = 25+. Frans 4 klaver is Niemeijer, ik 4 harten is een 5-kaart.
Frans 6 klaver = lengte klaver, min. een 6-kaart. Met 4-tallen zou ik nu gepast hebben, want het is
maar de vraag of de lange klaverkaart bereikbaar is. Maar het was paren en vakantiebridge. Dus ik
deed een schietgebedje (ben RK opgevoed) en bood 6 SA. En gelukkig kon ik met schoppen naar de
overkant om de resterende 5 klavers op te rapen. Groetjes, Wil

Beantwoorden

6.

René Wortel
24 juni 2017 om 14:55

Ik wil overigens zéker niet beweren dat het mákkelijk was !
Petje af voor hen die slem boden !

Beantwoorden

7.

René Wortel
24 juni 2017 om 11:55

Weet je wát, bekijken jullie het ook maar!!
Vertel zélf maar wat je ermee deed.
René

