Steunen van volgbiedingen
De belangrijkste reden om een volgbod te
doen is het vinden van een fit. Liefst om
zelf te kunnen spelen maar desnoods om
het de tegenpartij lastig te maken het
juiste contract te vinden. Of om te redden, als het moet.
Voor wie een volgbod doet is niets zo
prettig als een partner die direct steunt.
De fit is gevonden. Maar dan komt de volgende kwestie: hoe hoog moeten we bieden? Naar de manche of niet?
Hoe beter partner zijn hand omschrijft,
hoe beter de verdere biedbeslissingen
door de volgbieder. De tegenpartij heeft
immers geopend en zal zeer waarschijnlijk nog verder gaan meebieden. Zeker
met parentelling zijn er belangrijke keuzes te maken:

·
·
·
·

Nog eentje hoger bieden als de tegenpartij
doorbiedt?
Naar de manche bieden om die te maken?
Uitnemen als de tegenpartij een manche
biedt?
Doubleren als zij onze manche uitnemen?

Al dit soort biedbeslissingen zijn makkelijker als u uw kaart zo goed mogelijk omschrijft. Toon direct uw fit maar vertel er
tevens bij hoeveel fit u hebt en hoe sterk
u bent. Hoe dat werkt? De principes zijn
eenvoudig – u zult ze ook al regelmatig
toepassen, denk ik.
Laten we eerst naar spel 14 kijken. Zuid
heeft:
H532
H 10 3
72
A 10 9 8
West
–
1

Noord
–
1

Oost
pas
2

Zuid
pas
?

We hebben fit en een bijna maximale
voorpas. 2 volstaat dus zeker niet. Dat
zouden we ook bieden met:
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H53 1032 972 A1098.
Bied 3 . Het bieden van de kleur van de
tegenpartij toont een inviterende hand (of
beter) met fit voor partners kleur. Omdat
we al hebben gepast verwacht partner
10-11 punten. Dat is dus een perfecte
omschrijving van deze hand.
En wat betekent 3 dan, is dat niet inviterend? Nee, 3 is zwakker. We bieden
3 met een vierkaart fit en een redelijke
verdeling. H532 103 72 A10982 is
een perfect voorbeeld. Het is een goed
idee direct deze biedruimte voor de tegenpartij weg te nemen. Als wij samen
negen schoppens hebben, laten ze ons
toch geen 2 spelen. Bovendien omschrijft u zo uw hand – goede kans dat
partner 4 kan bieden als dat goed is.

Ruitenboer
toernooi
2015

Een tweede voorbeeld is spel 19.
Sommigen van u zullen de zuidhand willen openen. Slechts 11 punten maar we
zijn niet tegen wel in de paren. En dat is
een prima idee. Maar stel dat we gedisciplineerd passen:
A62
10 2
VB87
A864
West
–
1

Noord
–
1

Oost
–
pas/1

Zuid
pas
?

Geen 2 natuurlijk. 2 is al beter. Het
toont onze punten. Maar nog beter is het
om naar 3 te springen. Net als 3 toont
dat een vierkaart fit. Maar waar 3
‘zwak’ is, is 3 inviterend.
Als de tegenpartij opent, heeft u altijd
een cuebid ter beschikking. Maak er
gebruik van om fit aan te geven. Direct
steunen is zwak, het bieden van de kleur
van de tegenpartij is inviterend. En verder
geldt: hoe hoger u steunt, hoe meer fit.
Makkelijk, toch?
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Zij openen (of volgen) 1SA – bieden met verdeling
Het is een veelgehoorde wijsheid dat wie
bij parenbridge als eerste 1SA weet te
bieden, vaak op een goede score kan
rekenen.
Maar als de tegenpartij de eerste is, leg u
daar dan niet bij neer. Probeer zelf een fit
te vinden. Vooral contracten in hoge kleuren zijn interessant, omdat ze net die
paar tientallen puntjes meer scoren.
Er zijn heel veel verschillende conventies
bedacht als verdediging tegen 1SA. Sommige eenvoudig, andere gecompliceerd.
De beste biedafspraak tegen 1SA is
Landy: een 2 -bod toont beide hoge kleuren. Deze afspraak kun je ook goed hanteren na een 1SA-volgbod. Kijk maar naar
spel 12:

Maar ook in directe positie is het goed om
2 te volgen op:
AH
B10832
H1085
V6 (spel 16).
Met een gebalanceerde hand is volgen
minder aantrekkelijk.
Op spel 3 is pas dus niet zo gek met
V10842
B107
AV
HV4.
Maar in de praktijk had bieden beter
gewerkt! En dat is vaker zo.
Als partner met een gebalanceerde kaart
meestal past op 1SA, wordt bieden in de
uitpas alleen maar aantrekkelijker. Zelfs
op spel 17 zou west in de verleiding kunnen komen:

9743
HVB65
5
765
Partner opent 1 , rechts volgt 1SA. Met
zulke goede hartens is 2 een prima
‘gok’. Toch is met 2 beide hoge kleuren
aangeven aantrekkelijker. Des te meer als
de twee kleuren minder van kwaliteit verschillen dan op dit spel.
Vooral met handen met een leuke verdeling loont het om te bieden na een 1SAopening. Dat zijn de handen waarmee
1SA downspelen soms lastig is, maar
waarop u wel snel zelf een contract kunt
maken. Dit geldt het sterkst in de uitpas,
omdat partner waarschijnlijk niet in (een
van) uw kleur(en) zal starten. Zie spel 2:
HVB84
B9
7
V B 10 4 3

Na 1SA-pas-pas een duidelijk 2 -bod. Ook
zonder de honneurs in harten of klaveren
zou u zeker moeten bieden! U biedt om
de deelscore te bevechten, partner wordt
niet geacht naar een manche op zoek te
gaan.

HV97
10 7 2
7
H8542
Maar zonder bijzondere afspraken kunt u
weinig anders doen dan passen. 2 toont
de hoge kleuren (hier wel een nadeel, natuurlijk) en 2 op een vierkaart wordt te
dol.
Natuurlijk zijn er wel trucs bedacht om
ook met dit soort handen te kunnen bieden. Zeker wie bereid is het strafdoublet
tegen een 1SA-opening op te geven,
heeft veel mogelijkheden. Maar met
alleen Landy kunt u ook prima uit de voeten. Zolang u maar onthoudt dat u niet
moet vergeten te bieden met een leuke
verdeling.
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Fit gevonden – hoe nu verder?
Het belangrijkste doel van het bieden is
het vinden van een fit in een hoge kleur.
Wat te doen als dat gelukt is?
Als de fit bekend is, gaat het alleen nog
maar om het speelniveau: is een deelscore genoeg, kunnen we naar de manche,
of is zelfs een slem mogelijk?
Laten we met een eenvoudig voorbeeld
beginnen. Op spel 6 heeft zuid:
A B 10 9
A V 10 8 4 3
–
VB5
Na een 1 -opening volgt zuid 1 . Als
noord, zoals aanbevolen, met 2 steunt
biedt zuid direct 4 . Nu partner wat fit en
wat punten heeft moet de manche een
goede kans hebben.
Soms kunnen we niet direct de manche
bieden maar moeten we inviteren. Zie de
oosthand van spel 11:
A H V 10 3
B 10 7
63
H 10 8
West
–
pas
2

Noord
–
pas
pas

Oost
–
1
?

Zuid
1
pas

Partners cuebid toont 10 of meer punten
met een schoppenfit. Met 6-9 had hij
immers gewoon 2 geboden. Omdat een
volgbod – zeker in de uitpas – niet veel
sterker hoeft te zijn dan een punt of 8
moet oost niet afzwaaien in 2 . 3 is
een beter bod, partner zal met zijn mooie
twaalfpunter geen moeite hebben om de
manche te bieden. 3 is misschien wel
een nog mooier bod. Partner zou dan met
een maximum en een goede ruitenstop
voor 3SA kunnen kiezen.
Op spel 14 zou noord aan slem kunnen
denken als partner zijn kleur steunt:

H 10 7
AHV63
A H 10 4
3
West
–
pas
pas

Noord
–
1
?

Oost
pas
pas

Zuid
pas
2

Er zijn achtpunters te bedenken waar het
6 is. Als noord slem zou willen onderzoeken, kan hij het best naar 4 springen. Zo’n sprong toont een singleton (of
renonce) in klaveren en interesse in slem.
zuid heeft zo ongeveer de slechtst denkbare hand tegenover deze splinter en
zwaait af in 4 .
Als er een fit is vastgesteld in een lage
kleur is natuurlijk 3SA het meest voor de
hand liggende eindcontract. Gebruik biedingen onder 3SA om uit te zoeken wat
de beste manche is. De zuidhand op spel
20 is een perfect voorbeeld:
82
9643
AHV
HB87
West
pas
pas

Noord
1
3

Oost
pas
pas

Zuid
2
?

Genoeg punten voor de manche, geen fit
in harten of schoppen, dus moet zuid op
zoek naar 3SA. Zonder hartenstop is 3SA
geen mooi bod. Als partner daar een singleton van heeft, kunnen we beter in 5
zitten. En als hij wel een stop heeft zoals
Hx moet 3SA door hem worden gespeeld. Bied dus 3 . Daarmee toont u
een goede ruitenstop en vraagt partner
3SA te bieden als hij de overgebleven
kleur stopt. Met HBx zal noord tevreden
3SA bieden.
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Checkback Stayman na 1SA-herbieding
Het belangrijkste doel van het bieden is
het vinden van een achtkaarts fit in een
hoge kleur. Om die reden spelen we vijfkaart hoog. Daarom zijn conventies als
Stayman en Transfers bedacht na een
1SA-opening.
Laten we naar een ander veel voorkomend biedverloop kijken. Partner opent
met één in een lage kleur, u biedt een
hoge kleur en partner herbiedt 1SA.
Bijvoorbeeld:
partner
1
1SA

u
1
?

Als u slechts een vierkaart schoppen
heeft, weet u dat er geen fit in een hoge
kleur is. Heeft u een zeskaart dan weet u
dat er wel een fit is, omdat partner ten
minste een tweekaart schoppen behoort
te hebben voor zijn 1SA-bod. Het probleem doet zich voor als u een vijfkaart
schoppen heeft en ten minste inviterende
waarden. U moet op zoek naar een driekaart steun. Met een zwakke hand met
een vijfkaart kunt u gewoon 2 bieden
(of passen als u gokt dat 1SA beter
speelt).
Dit is een bekend probleem, en gelukkig is het ook al vele malen opgelost.
Hoewel er conventies onder allerhande
namen de ronde doen, hebben ze allemaal in de basis het zelfde doel: vaststellen of er een 5-3-fit in een hoge kleur
aanwezig is.
Ik noem de truc hier Checkback
Stayman (CBS), een van de oudste benamingen. Net als gewone Stayman betreft
Checkback Stayman het 2 -bod. Het
vraagt niet naar vierkaarten, maar eenvoudigweg naar een driekaart in de door
u geboden kleur.
Laten we hetzelfde biedverloop als
boven nemen. Hier is het zeer eenvoudige antwoordschema:

1
1SA

1
2

2
2

geen driekaart schoppen
driekaart schoppen, maximale hand

2

driekaart schoppen, minimale hand

Hogere biedingen (zoals het aangeraden
2SA bij spel 17) zijn m.i. niet nodig. Zo
nodig kan in het verdere biedverloop nog
nadere informatie worden uitgewisseld.
Na 2 weet u dat er geen fit is. U kunt
inviteren met 2SA of direct 3SA bieden.
Ook is het nog mogelijk om 2 te bieden,
dat is licht inviterend met een goede vijfkaart. Partner mag doorbieden met een
maximum. 2 toont immers al inviterende waarden.
Na een 2 - of 2 -antwoord is het nog
makkelijker. U kunt direct de manche bieden als u sterk genoeg bent. Met een inviterende hand zult u passen op 2 , nu u
weet dat uw partner minimaal is. Na 2
biedt u altijd de manche.
Na een 1 -antwoord op ‘één laag’ is
het schema hetzelfde. Partner biedt 2
met een driekaart fit en een minimum,
2 met een maximum. Ook nu kunt u
meestal het eindcontract snel bepalen.
We spreken af dat na CBS alle biedingen op drieniveau mancheforcing zijn. We
gebruiken die als slemonderzoek nodig is.
Rest nog een situatie die besproken
moet worden. Na een 1 -antwoord kan er
nog wel een vier-vier fit in harten zijn! Die
moet natuurlijk ook worden onderzocht.
Na een 2 -bod (geen driekaart schoppen) kunt u 2 bieden. Dit bod is rondeforcing, partner mag er niet op passen.
Heeft hij ook een vierkaart harten dan
biedt hij 3 (min) of 4 (max).
Na 2 of 2 is de 5-3-fit bekend maar
u kunt nog onderzoeken of er een 4-4-fit
in harten is. Vaak speelt dat beter; bied
3 als u liever in een 4-4 fit speelt.
Partner zal steunen als hij ook een vierkaart heeft.
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Hoe hoog te openen?
Wel of niet preëmpten? En zo ja, hoe
hoog? Ziehier het thema van de dag. Op
maar liefst acht spellen is een zwakke
twee of hogere preëmpt mogelijk. Laten
we de handen eens bekijken.
Op spel 7 een klassieke zwakke twee:
B43
A V B 10 6 5
873
9
Een aardige zeskaart met 6-10 punten,
dat is zo ongeveer de standaard vereiste.
Om twee redenen is de westhand op spel
zestien ongeschikt voor een 2 -opening.
Allereerst is de kleur te slecht.
Belangrijker nog is de goede vierkaart
harten. Door 2 te openen loopt u een
groot risico een goede hartenfit te missen. Met een hand als
HVB10875
8654
H2
4
zou 2 wel mogen, want met zulke goede
schoppens kan zelfs de 6-1 fit beter spelen dan een mogelijke 4-4 hartenfit. Maar
dat is een uitzondering.

11 punten is over het algemeen te veel
voor een zwakke twee. De westhand op
spel 20
A108642
H
A5
9754
is een prima 1 -opening, zelfs met de
secce heer. En de malle oosthand van
spel 18
B108742
H
B
AB543
lijkt ook veel meer op een één-opening
dan op een zwakke twee. Liever pas dan
2 met deze aparte tienpunter.
Dan hebben we nog deze, op spel 10
heeft oost:
B74
H9876542
3
7
Kwetsbaar in de eerste hand. Volgens de
‘regel van twee en drie’ strikt genomen te
zwak voor een 3 opening, met zo ongeveer zes slagen. Toch kan ik me goed vinden in het advies van Max Rebattu.
Passen met een achtkaart, dat doe je liever niet.
Ten slotte nog de zuidhand van spel 13.

Een vierkaart in een lage kleur ernaast is
geen bezwaar, zoals op spel 17. Toch zullen veel goede spelers de speelkracht van
deze kaart:
1097
HV10532
–
VB94
te groot vinden en met 3 openen.
Drie openen op een zeskaart? Mag dat
dan?
In een viertallenwedstrijd zou ik zeker
adviseren de noordhand van spel 25
B
AV10974
V972
108
met 3 te openen. In paren loont het
om beheerst te preëmpten, elk extra
downslagje kan duur zijn. 2 is dus voldoende.

A H V 10 5 3 2
10
976
A8
In de eerste of tweede hand een duidelijke 1 -opening. De kaart is te sterk voor
4 , want dan wordt te makkelijk een
slem gemist. Maar nu partner heeft voorgepast, is 4 prima. Het is het enige contract dat u wilt spelen en het zet de
tegenstander direct onder druk.
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Wel of geen informatiedoublet?
Openingskracht en lengte in alle ongeboden kleuren zijn de vereisten voor een
informatiedoublet. Op spel 3 heeft noord:
B
A
V
A

972
4
64
V54

West
–
1

Noord
–
?

Oost
–

Zuid
pas

13 punten, vierkaart schoppen en ten
minste driekaarten in beide lage kleuren.
Doublet is perfect. Op dit spel zal partner
direct 4 bieden en ook maken.
Een informatiedoublet geeft u ook met
alle handen die te sterk zijn voor een
volgbod – dus vanaf een punt of 17. Of
als u te sterk bent voor een 1SA-volgbod
– zeg vanaf een mooie 18 punten.
Maar een ‘gewoon’ informatiedoublet
belooft ten minste een driekaart in de
ongeboden hoge kleuren. Liefst een vierkaart, maar na een 1 - of 1 -opening
kunt u gerust doubleren met 4-3 hoog.
Maar niet met slechts een tweekaart.
Op spel 10 heeft west:
10 8 6 4
A2
HB97
H43
West
–
?

Noord
–

Oost
pas

Zuid
1

Hoewel 11 punten altijd al aan de magere
kant is, verbiedt de doubleton harten u
hier te doubleren. Partner moet zonder
problemen een vierkaart harten of schoppen kunnen bieden. Een 4-3-fit is nog
vaak wel speelbaar maar een 4-2-fit zeker
niet. De tegenpartij heeft dan meer troeven en dat is geen goede situatie. Zou u

Het deelscoregevecht

toch doubleren en op partners hartenbod
naar schoppen ‘weglopen’ dan toont u
een hand die te sterk is voor een 1 volgbod, zoals hierboven vermeld.
Er is ook nog wel een verschil of de
tegenpartij 1 of 1 opent. Na een 1 opening moet partner naar het tweeniveau – ook met 0 punten. Omdat hij op
een vierkaart harten rekent, zal hij er met
twee vierkaarten voor kiezen om de hartens te bieden. Na 1 kan partner 1
bieden en met een 4-3-fit zit u liever in
1 dan op tweeniveau, zeker als de tegenpartij sterk is en u zou doubleren.
Vandaag kwam dit drietal handen voor
na een 1 -opening van de tegenpartij:
A (spel 15)
A
B93
HV942
A743

B (spel 25)
65
V63
A842
A H 10 7

C (spel 28)
A2
V74
HB5
A 10 6 4 2

Wel of niet doubleren?
Op hand C gaat het tussen 2 en doublet. Doublet is te verkiezen met deze
slechte klaveren. U loopt zoals gezegd
het risico dat partner harten biedt en in
een 4-3-fit terecht komt. Maar na een
2 -volgbod kunt u een 5-1-fit bereiken.
Hand A is interessant. Velen zullen een
2 -volgbod verkiezen boven doublet. Als
we een doublet met slechts drie hartens
liever vermijden is dit een prima hand om
te volgen. Het kan zijn dat we nu een
redelijke hartenfit gaan missen maar met
slechts Bxx zullen we vaak verkeerd
terecht komen na een doublet.
Op hand B hebben we geen vijfkaart en
een puntje minder. Het gaat dus tussen
doublet en pas. We hebben drie verdedigende slagen en we zijn kwetsbaar tegen
niet. De driekaart harten is niet bijzonder.
Een 4-3-fit harten zal dus vaak duidelijk
minder spelen dan een 4-4-fit in een lage
kleur. Toch maar passen dus.
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Vandaag zijn er veel deelscorespellen bij.
Dit zijn de spellen die parenbridge zo leuk
en spannend maken. Het zijn spellen
waarop beide partijen meebieden en veel
verschillende eindcontracten worden
geboden door het veld heen. Het zijn
kortom de spellen waarop veel punten te
verdienen zijn.
In het deelscoregevecht moet u risico’s
durven nemen. Laten we kijken naar spel
19. West heeft daar:
9
B84
A H 10 6 2
9872
West
–
pas
2
?

Noord
–
pas
2

Oost
–
1
pas

Zuid
pas
1
pas

Oost-west zijn kwetsbaar en een fit is niet
100% zeker. Partner zou immers een
4423 kunnen hebben. Toch moet west
hier dat risico nemen en 3 bieden.
Noord-zuid hebben hun schoppenfit
gevonden. De tegenpartij op zo’n laag
niveau in hun fit laten spelen is geen winnend parenbridge. Bied 3 en u zult over
het algemeen beter scoren dan als u
past. Af en toe zult u uw partner met de
gevreesde verdeling treffen. Dan scoort u
wellicht -200 en een nul, maar daar staan
vele goede scores tegenover.
Spel 18 is ook een mooi voorbeeld. Als
het bieden in 2 dreigt te eindigen, moet
u dat met de noordhand niet laten gebeuren:
872
H
AB73
HVB54
Bied 2SA, dat partner vraagt te kiezen uit
de lage kleuren. De laatste deelscorebe-

slissing is dan aan west die 3 zal moeten bieden. Doet hij dat niet dan wordt
noord beloond voor zijn bieden met een
zeer goede score (-100 waar oost-west
ten minste 140 kunnen halen).
Spel 11 is een van de interessantste
deelscorespellen. Er kan van alles gebeuren. Zou zuid een Muiderbergse 2 openen, als hij die conventie speelt, dan zitten noord-zuid direct in de problemen.
In het aanbevolen biedverloop opent
noord in de derde hand met 1 . Dat is
een goede keuze en maakt het makkelijker om het deelscoregevecht aan te gaan
en te winnen. Laten we nu eens naar de
westhand op dat spel kijken:
VB9
10 4 3
B 10 9 8
AB8
West
–
pas
1SA
?

Noord
–
1
2

Oost
–
doublet
pas

Zuid
pas
1
pas

1SA is een prima keus. Helaas wint west
daar het bieden niet mee als noord nog
een keer biedt. Wat nu? 2 uitpassen of
2 proberen? Een typische parenbeslissing. In viertallen zal west wel passen
want een ruitenfit is niet zeker en bieden
heeft alleen zin als 2 en 2 beide worden gemaakt. Als een van beide contracten downgaat, is er immers maar 1 IMP te
winnen met bieden. Maar in paren is er
een wereld van verschil tussen +90 en
+50. En ook tussen -90 en -50. Bieden is
aantrekkelijk.
2 zullen noord-zuid wel niet laten halen.
Af- en tegenspel zijn ook spannend. Er zal
een duidelijk verschil in score zijn tussen
-50 en -100. Als zuid 2 doubleert, wordt
het voorkómen van die tweede downslag
echt van enorm belang!
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