Semiforcing of niet?
Donderdagavond 7 september, seizoensopening -topintegraal, spel 3 (Z/OW). Je
bent ZUID met:
♠ A9
♥ AHVT94
♦ HT
♣ HT6
Je hebt de titel van dit stukje nog niet gelezen. Hoe open je deze hand?
Mooie hand! 19 pnt en een optimist telt 8 slagen in een hartencontract (2 halfjes in de
lage kleuren).
Ik besloot een beetje behoudend om met deze hand “gewoon” 1♥ te openen.
Dan gebeurt waar je in zo’n geval altijd bevreesd voor bent: iedereen past!
Dit was het spel:

Uitkomst is ♣A en WEST speelt een kleine schoppen na. Met een ruiten vervolg voor
het aas en dan klaver na door OOST zouden OW nog een introever hebben gekregen.
Ik maakte nu op enigszins gelukkige wijze 11 slagen en had daardoor nog een heel
behoorlijke score omdat slechts 3 paren de manche hebben geboden en de meeste
anderen ‘maar’ 10 slagen maakten in een deelscore. In een viertallenwedstrijd zou
het missen van de manche een kleine ramp geweest zijn. Slechts 3 paren bleven in 1♥
‘hangen.
Drie vragen:
1)Hoe kwam u in de manche?
2)Opende ZUID bij de overige paren ánders of paste NOORD daar niet
“gedisciplineerd”?
3)Had u in een viertallenwedstrijd een ander openingsbod gedaan dan in een
parenwedstrijd?
We vernemen het allemaal graag via de website.
René Wortel

7 reacties
1.

Piet
12 september 2017 om 19:32

René, bij ons ging het als volgt: Nicky opende met 2 Kl (kan bij ons SF of MF zijn in een kleur, óf zwak
in beide hoge kleuren). Ik gaf met 2 Sch voorkeur aan voor schoppen ingeval van een zwakke
opening met de hoge kleuren, Nicky 3 Ha (SF in harten dus) – rondgepast.
Ik vind ook dat we niet in 4 Ha hoeven te eindigen, zeker niet in paren. In viertallen zou ik na 3 Ha
waarschijnlijk wel 4 Ha eruit geperst hebben, vanwege de doubleton troef mee en in de verte wellicht
introefwaarde in ruiten. Met ruitenstart maakten wij 3 Ha +1, bij een andere start en een ander zitsel
(bijv. Kl ABx(x) achter de V) had zelfs 3 Ha down kunnen gaan.
De semi forcing opening is wel op het randje, maar vind ik toch terecht. Dat ben ik dan weer met Frans
en Louk eens.
En… zoals Jan al zegt: succes aan de viertallen!

Beantwoorden

2.

Sipke
12 september 2017 om 00:13

Een leuk spel met een leuke vraag want het panel wordt gesplitst! Ik ben het met Jan Don eens en
(dus) niet met Frans Strooper. Je weet, ik ben een (bieden met) Berry aanhanger en die opent 1
harten. 4 harten wordt hier gemaakt omdat 1. de klaveraftroever niet gevonden wordt (bij een normaal
klaverzitsel mis je ook in 50% van de gevallen twee klavers) en 2. ruitenaas goed zit. Je kan het ook
nog wat anders bekijken: 23 punten samen en geen aftroefwaarde is niet genoeg voor 4. 4 harten is
geen goed contract derhalve.

Beantwoorden

3.

Louk Herber
12 september 2017 om 00:11

Heren,
De opening: Stel je opent 1 ha en partner antwoordt – niet onverwacht- 1 sch, dan wel 1 sa. Wat
herbiedt je dan? Niet 3 ha waarop je partner kan passen, maar toch 4 ha? In die context neig ik er dan
ook naar om de hand als een semiforcing te openen. Maar het is kantjeboord, wat mij betreft. Met Jan
ben ik het eens dat je juist in een Butler of viertallen eerder geneigd bent om de hand als semiforcing
te verkopen: een gemiste manche immers in een butler telling weegt zwaar.
Dan het bieden: na 2kl- 2 ru- 2 ha propageer ik- niet voor de eerste keer- het 2sa bod als second
negative en niet 3kl zoals Frans als een van de twee vervolgbiedingen in gedachte heeft. Na de
second negative komt er 3 ha en dat is het dan ook. Dat je met deze twee handen in 4 ha wilt zitten:
met Jan ben ik het eens dat dat -met enkel de NZ handen zichtbaar- weinig kansrijk is en voor mij niet
hoeft.
Het argument van Frans dat je juist in viertallen niet in 4 ha moet zitten. omdat het tegenspel daar
scherper is , is interessant.Inderdaad speel je nogal eens agressiever tegen om het contract down te
krijgen waar je dat in paren niet doet, op straffe van extra slagen voor de leider en daarmee een
slechte parenscore. Maar algemeen aanvaard is dat je een 40% manche ( zeker kwetsbaar)moet

uitbieden: dat weegt denk ik royaal op tegen het vermeende scherpere tegenspel : het agressievere
tegenspel geeft overigens ook regelmatig het contract weg, bij mij dan:(
Wat je na kl Aas moet naspelen?
Sch na kan kosten: zoals in dit spel. Ook als de leider AHx van sch had …. Maar ru na kan niet
kosten: zelfs als de leider AHx van ru heeft dan kan hoogstens de vierde sch weg. Er is dus meer
reden om ruiten na te spelen, dunkt me.
Maar is kl A starten goed? Ik vraag het me af. Met die Aas zit je achter de sterke hand en hopelijk pakt
je aas een tophonneur van de sterke hand op. Lijkt het niet op een troefstart?
Frans heeft gelijk als hij aangeeft dat kl aas start de enige start lijkt waarmee 4 ha down kan. Want na
troefstart speel je na troeftrekken kl na en mag West in dit geval de ru of schoppen openbreken. Met kl
V als entree lijkt 4 ha dan potdicht.
Overigens: je krijgt troefstart en je speelt kl na. Speel je dan een kleine?? klaveren na en wat doe je
dan als links een kleine klaveren komt? Of speel je meteen klaveren H – en gaat vervolgens op de snit
op kl boer af – en ben je helemaal de pineut nu kl A sec achter je Heer zit
Tenslotte: het argument : je moet in 4 ha zitten omdat dat bijna altijd wordt gemaakt overtuigt me niet.
Allereerst: het zitsel is al gunstig voor NZ
Dat daarnaast “in deze lijn” wordt gebruikt is misschien begrijpelijk, maar stemt tot nadenken.
Leuk probleem met veel facetten!

Beantwoorden

4.

Frans Strooper
11 september 2017 om 22:41

Hallo René,
Ik heb de aanhef niet nodig, dit is voor mij 100% een semiforcing 2 K. MIjn minimum daarvoor is
tenminste zo’n 18 goede punten en zo’n 8 speelslagen. Deze hand heeft 19 zeer goede punten,
allemaal A en H, plus een dame. Maar die hoort tot een drie-eenheid en is dus een volle slag waard.
Heel wat beter dan ergens een loslopende vrouw. Daarnaast 5x 10 en 9, ook sterk. Deze hand mag je
zeker opwaarderen!
Je hebt zelf 19 punten, dus er ontbreken er 21. Gemiddeld heeft partner er dan 7. En daar zit dan
zeker goede support bij, gezien de hand van noord. Dus meestal moet je de manche spelen. En met
10 punten bij noord is het al gauw slem. Voor partner alleen maar handig als die direct hoort hoe sterk
je bent.
Een andere vraag is, waar je met deze gezamenlijke NZ handen in wilt komen. Jan heeft gelijk, dat de
theoretische maakkans niet zo groot is. In de praktijk kan 4 H ook down. En toch… van de 16 keer is
er 15x in harten gespeeld en 12 keer 10 of meer slagen gemaakt. Moet je dan wel of niet in 4 H
zitten?
Erger nog, alleen na een start van K A kun je NZ tot 9 slagen beperken. Je hebt daarna de keuze
tussen ruiten en schoppen om je partner aan slag te krijgen voor de introever, 50%?? In de praktijk
wordt er 11 van de 12 keer starten met K A toch 10+ slagen gemaakt. Moet je dan wel of niet in 4 H
zitten?
Ik neig er naar om eerder in viertallen niet naar de manche te gaan dan in paren met deze handen. In
4-tallen wordt toch vaker het goede regenspel gevonden!!
Na 2 K – 2 R – 2 H heeft noord het wel moeilijk. Is zijn hand wel of niet wat waard? Als zuid wat in
klaveren heeft wel uiteraard. Ik heb evenveel sympathie voor pas als voor 3 K door noord. In het
laatste geval biedt zuid zeker 4 H. En gezien het resultaat moest je in deze lijn wel degelijk in 4H
zitten!!

Beantwoorden

5.

Jan Don

9 september 2017 om 16:06

…en o ja, zul je zien: heb je er op de een of andere manier 4 Ha uitgeperst, start links met Kl A.
Switcht naar Ru voor de A van oost die prompt een klavertje naspeelt, in west getroefd. Volgens mij
ben je nu down, want ofwel je hebt je niet ontdaan van kl H (waardoor de klavers in N onbereikbaar
zijn geworden en je nog een schoppen af moet geven), of je hebt kl H wel weggekieperd, maar dan
heb je niet genoeg om je schoppentje op tijd te lozen….

Beantwoorden

6.

Jan Don
9 september 2017 om 15:49

Dag René,
Als ik die hand had gehad, had ik ook 1 Ha geopend. In een butler- of 4-tallen wil je misschien semiforcing openen, maar ik zou eerlijk gezegd niet zo bang zijn voor 3x pas. (..en trouwens, ga jij met de
noordhand iets doen na 2 Kl – 2 Ru – 2 Ha?) Maar goed, zo heel groot is de kans op een manche nu
ook weer niet met deze twee handen. Ga maar na: de troeven zitten 3-2 (5-0, of 4-1 doet het zaakje
sneuvelen), Ru A zit voor de H, en je kunt naar de tafel komen omdat OW hun klaver A niet kunnen
ophouden. Ik denk dat je qua kansen nu wel onder de 35% bent gezakt. (68% op 3-2, 50% daarvan
vanwege ru H en dan moet je nog rekening houden met de kans dat je kl V kan bereiken…)
groeten, en een goede start gewenst aan alle viertallen komende week!
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7.

René
9 september 2017 om 15:27

Drie vragen:
1)Hoe kwam u in de manche?
2)Opende ZUID bij de overige paren ánders of paste NOORD daar niet “gedisciplineerd”?
3)Had u in een viertallenwedstrijd een ander openingsbod gedaan dan in een parenwedstrijd?
We vernemen het allemaal graag via de website.
René Wortel

