Lage kleuren: ook belangrijk!
Beginners krijgen al zeer snel te horen dat de
manches in de lage kleuren zoveel mogelijk
vermeden moeten worden. Ten onrechte gaat
men er later vanuit dat daarom de lage
kleuren vaak verzwegen kunnen worden.
Fout !
5 ♣ of 5 ♦ wordt zo min mogelijk gespeeld
maar …
Deelscores of slems in ♣ of ♦ zijn
vaak veel betere contracten dan
deelscores of slems in SA.
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NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de week van
maandag 28 maart. Binnenkort is het
programma bekend.
PAASDRIVES
De Paasdrives worden gespeeld op:
● dinsdagochtend 22 maart 10.00 uur
● vrijdagochtend 25 maart 10.00 uur
● vrijdagavond
25 maart 20.00 uur*
* tevens voor cursisten
Zoals altijd staan de vaste inschrijvers
automatisch genoteerd, zijn er leuke prijzen
te winnen en gaan we rond met lekkere
hapjes. Het inleggeld bedraagt € 8,- per
persoon.
OPENINGSBOD GEVRAAGD
Drie prachtige handen; wat open je?
♠ AH104
♥A
♦ HB94
♣ HVB9

♠ AHV2
♥ B10432
♦ AHB
♣H

♠ HVB9876
♥ AV6
♦♣ AH7

CURSISTENDRIVES
Graag maken wij u attent op de komende
cursistendrives. De eerstvolgende drives
zijn op vrijdagavond 12 en 26 februari, 11 en
25 maart. Er wordt gespeeld in een rustig
tempo met mensen van hetzelfde niveau.
Uiteraard kunnen ook bridgers die geen
cursus volgen meedoen aan de drives!
Er wordt gespeeld van 20:00 uur tot circa
23:15 uur, deelname € 5 per persoon.

Een tweetal voorbeelden:

♠ H6
♥ 64
♦ AV763
♣ VB73

♠ A843
♥ AH87
♦7
♣ 10952

West

Oost

1♦
1SA

1♥
2SA

Nadat west ten onrechte 1SA had herboden
was het beste contract van 3♣ onmogelijk te
bereiken. Oost’s 2SA was correct; circa
11(12) punten en inviterend voor 3SA.
Oost gaat ervan uit dat west geen 4-kaart ♣
heeft. Het optimale contract van 3♣ wordt
eenvoudig bereikt als west zijn 2-kleurenspel
toont door 2♣ te herbieden: 5-4, niet reverse
en geen supersterke opening van 18-19
punten. Oost verhoogt na 2♣ mancheinviterend tot 3♣; circa (9)10-11 punten met
steun. Ook op deze invite gaat west niet in
maar 3♣ speelt veel prettiger dan 2SA
vanwege de aftroefkansen.

♠ AV4
♥ AH865
♦9
♣ HVB7

♠ H85
♥ 10
♦ AB853
♣ A963

West

Oost

1♥
3SA

2♦
pas

West’s 3SA was onjuist: het toonde 18-19
punten en een SA-hand. Oost paste terecht
op 3 SA want zijn 12 punten opgeteld bij 1819 is onvoldoende voor 6SA: hiervoor zijn 3336 (echte) punten vereist.
Na 2♦ had west 3♣ moeten bieden: een 5-4
verdeling met minimaal 15 punten (nieuwe
kleur op 3-niveau is manche-forcing en
garandeert 25+ punten samen, vandaar).
Hierop moet oost steunen: niet naar 5♣ (zeer
onhandig voor slem want je kunt geen azen
meer vragen) maar naar 4♣ (steun in ♣, stelt
dus de troefkleur vast en is sleminviterend).
Hierop kan west, met de volle 19 punten het
initiatief nemen en aanleggen in 6♣. Dat is
een veel beter contract dan 6 SA; inderdaad,
het zijn opnieuw de aftroevers die het verschil
maken.
BIEDEN ALS EEN MEESTERKLASSER
Het volgende spel is afkomstig van een drive
langgeleden, op dinsdag; de vraag was hoe je
verantwoord 7 SA zou kunnen bieden.

♠ AH3
♥B
♦ AV102
♣ HB754

West
1♣
2♦
3SA
4♦
5♥
6♥

♠ 96
♥ AHV65
♦ HB
♣ AV102

Oost
1♥
2♠
4♣
4SA
5SA
7SA

Na 1♥ biedt west 2♦, reverse dus 16+ punten
en een 5+kaart ♣ en een 4-kaart ♦; Oost’s
2♠ is de vierde kleur-conventie en west’s 3SA
toont een goede ♠-stop.

Oost 4♣, West 4♦ (♦- controle).Nu vraagt oost
azen en heren en kan dan al 12 keiharde
slagen tellen namelijk vijf in ♣, ♠AH, ♥AHV en
♦AH. West’s 2 azen en 2 heren telt op tot 14
punten en voor zijn reverse moet er nog
minimaal 1 nuttig plaatje bij zitten en of dat
plaatje nu ♦V, ♠V of ♥B is: het is de 13e slag
dus 7 SA!!

OPENINGSBOD GEVRAAGD (oplossing)
1. De 4441-verdeling is in ieder
♠ AH104
biedsysteem een lastige om
♥A
mee om te gaan. Voorheen
♦ HB94
gaven wij onze cursisten het
♣ HVB9
advies om met 4441 en 21-22
punten en een secce aas of
heer 2SA als openingsbod te kiezen. Daar zijn
we van teruggekomen! Het blijft een redelijke
keuze maar in de praktijk werkt een 1opening beter. Na 2SA zal je altijd zien dat
partner naar 3♥ gaat transfereren met alle
ellende van dien. De 1-opening wordt in de
praktijk zelden rondgepast en dat is het enige
nadeel van een 1♣ opening op spel 1: je zou
een scherpe manche kunnen missen als
partner in de 0-5 range zit. Het is niet anders!
2. Opnieuw 21 punten en
slechts 2 opties: open je 1♥ of
♠ AHV2
2♥* ? (2SA openen heeft
♥ B10432
teveel nadelen) 2♥ belooft een
♦ AHB
veel betere kleur en je krijgt
♣H
bovendien het probleem dat je
na een 2SA-antwoord
(afwachtbod) bij gebrek aan beter je tweede
kleur wel moet bieden (3♠) en dat forceert
partner door te bieden, ook met een
(super)zwak spel. Open met 1♥ en accepteer
dat je dat af en toe moet spelen terwijl er een
beter contract is.
* Sommigen spelen zwakke 2 of Muiderbergse 2-openingen en dan is 2♥ geen optie.
3. Heb je niet voor 2♣ gekozen?
♠ HVB9876
Dit is er namelijk wel één; met
♥ AV6
9½ speelslag is deze hand veel
♦
te mooi voor 2♠, laat staan 1♠.
♣
AH7
Met bijvoorbeeld ♥B of ♣V bij je
partner is 4♠ al laydown. Haal
de druk van de ketel en forceer partner door
te bieden tot de manche door 2♣ te openen.
Niet perse 23+ punten maar een signaal: we
gaan minimaal een manche spelen!
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