
Een aantal competitie-avonden gevat in een paar spellen  5-4-2021 
 
Op de club spelen zal nog wel even duren maar op Step wordt er fel gestreden om de punten. 
Hoogste tijd om een paar spelletjes op te schrijven voordat we daar geen herinnering meer aan 
hebben. (een Haagse ziekte) 
 
 

 
 

Uitermate beheerst geboden, of een beetje laf mag ook wel gezegd worden. Nadat ik met 2 had 

gevraagd naar de kwaliteit van het 1 bod mag ik wel iets harder eraan gaan trekken. We missen nu 
een koud groot slem, dat het dan nog 63% oplevert is best verwonderlijk. 
 
Ik denk dat het zo had moeten gaan: 
 

1 1 pas 2 

Pas 2 pas 4 

Pas 4 pas 4nt 

Pas 6 pas 6 

Pas 7 
 

I.p.v. 2 kan er misschien ook wel 3 vanaf, six-five come to life.  

Met 6 kan ik dan nog even hengelen naar wat extra’s en dan denk ik dat de 7e wel geboden wordt. 
  



Een week later, een kans op 6 maar er was nog een andere fit: 
 

 
 

Aangezien de 1 opening vaak ongebalanceerd is, verhogen we regelmatig het antwoord van 1/1 

op naar 2/2 met een driekaart. Een 4-3 fit speelt vaak prima als er introefwaarde aanwezig is bij 
de driekaart troef. 
 

Met 2nt kunnen we dan opvragen of 2 op een driekaart of vierkaart is geboden. 
We hebben hier 4 antwoorden op afgesproken maar dat kun je uiteraard nog uitbreiden. 
 

3 : min 3 krt 

3 : max 3 krt 

3 : min 4 krt 

3 : max 4 krt 
 
Eventueel af te spreken: 
 
3nt : max 4 krt met AHV in de major 

4 : max 4 krt + singleton  

4 : max 4 krt + zeskaart  

4 : max 4 krt + singleton  
 

Nadat met 3 een gezonde kaart aangegeven was, zaten we snel in 6, een beetje mager slam 
misschien maar ik heb in veel slechtere slams gezeten. 
 
  



Dan de keuze of je wel of niet op 5 niveau gaat bieden: 
 

 
 
De noordhand kan met 2nt aangeboden worden, de laagste kleuren, maar we hebben de afspraak 
dat dit zwak of sterk is en niet er tussenin. Tja, wat is dit dan? De klaver heer lijkt waardeloos dus dan 

is 1 volgen prima en hoopt je de ruitens nog te  kunnen bieden in de volgende ronde.  
Dat lukte, maar erg veel succes leverde dat niet op.  
 

Ik dacht wel te weten dat 4 gemaakt zou worden maar hoe duur zou 5 gedubbeld zijn?  
Partner heeft 3 zwarte kaarten, die rekenen we als verliezers, verder zal er ergens nog wel een rode 

slag verloren gaan en komen we dus op 4 verliezers. 300 is prima tegen 420-450 dus 5 aangeklikt.  
 
Ik kon niet bij Ernst in Woudenberg meekijken maar het gezicht zal niet erg blij gestaan hebben na de 
800. Een beetje jammer uiteraard dat de hartens 4-0 zaten.  
 

Het is overigens wel 6 maar dan moet je wel een beetje mooi afspelen. 
 
Het oude gezegde “5 niveau is voor de tegenstanders” bleek maar weer eens waar. 
  



Dat slem bieden mooi blijft maar ook lastig bleek maar weer uit onderstaande spel. Zelfs een onlangs 
toegevoegde conventie mocht niet baten. 
 

 
 

Op spel 18 zaten we niet is 6 en dat had zeker gemoeten en ook gekund. Op een 3e hands opening 
spelen we Drury maar met een kleine uitbreiding.  
 

Het 2 antwoord toont een inviterende hand met een driekaart steun in de geopende major en 2 
hetzelfde maar dan met een vierkaart steun. De wetenschap van de 4e troef is vaak van groot belang 
om de juiste keuze te kunnen maken t.a.v. het bieden van de manche. 
 
In dit geval had het zelfs tot slam moeten leiden. 
 

1 2 

4 4 

6 
 

Partner zal na 4 even met 4 vertellen dat hij zowel de harten als de klaveren controleert en dan 

zit je snel in 6.  
Dit is tijdens het bieden niet waterdicht maar zodra je de dummy ziet, haal je opgelucht adem.  
 
Drury Bergen: 
 

Pas pas 1/ pas 
 

2 : 3 krt steun 9-11 punten 

2 : 4 krt steun 9-11 punten 

2/ : 3 krt steun 6-8 punten  



 
Dan een mooi spelletje van Manon en Peter, we zaten erbij en keken er naar. 
 

 
 
Peter verkocht zijn hand als een mancheforcing met klaveren en daar lijkt de kaart inderdaad 

helemaal op. Met 3 was er een (licht?) positief signaal van Manon en meer was er niet voor nodig 

en na de azenvraag werd 6 geboden en mocht ik zittend op zuid uitkomen.  
 
Dat had ik liever niet gedaan……… 
 
Ik heb een bijna zekere klaverslag en ik wilde niet onder een heer vandaan starten naar de sterke 
hand toe, dat is dan vaak de 12e slag voor de leider. Helaas, had ik het maar wel gedaan, nu was de 
keuze een kleine ruiten en waren in no time 12 slagen gemaakt. Een prima slem, niet altijd gehaald, 
maar wel eentje waar je graag in wilt zitten. 
  



Een 6, het mocht niet ontbreken: 
 

 
 

Een typisch parenspelletje. Met 2 biedt zuid een reverse (16+) aan en hierop heb ik met 3 een 
positieve hand aangegeven met ruitensteun.  
Zwakkere handen met steun gaan via 2nt (good-bad, “Paul deelt” 1 mrt 2021) 
 
Azenvragen is vaak goed maar voegt hier niet veel toe aan wat je al weet, namelijk dat partner 

waarschijnlijk geen aas heeft. Hij heeft immers geen 3 (controle) geboden. Dat wordt bevestigd 

met 5 en nu komt de paren beslissing, soms is 5 de enige manche en is 3nt down maar vaker zul 

je een overslag maken in 3nt en dat betaalt veel beter dan 5 contract.  
 

Tijdens een viertallenwedstrijd pas je rustig op 5 maar in paren is het bieden van 6 niet zo 

vreemd, als 3nt gehaald wordt, zal je aan 5 niet veel overhouden en is die investering de 
overweging waard. 
 
 
 
 
 
 


