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DE WILCHEM ZONE
Moderne communicatie

♣
2-over-1 (slot): begin vaker met 2♣
Dit is dan het slot van de 2-over-1 serie.
Ik zal proberen in deze aflevering het
beste natuurlijke 2-over-1 systeem te presenteren. We hebben de vorige afleveringen het nodige geleerd. Hoewel 2-over-1
als Tienplus speelbaar lijkt, kies ik toch
voor 2-over-1 mancheforcing, zoals de
rest van de wereldtop.
We spelen het 1SA antwoord niet als
honderd procent forcing. Openaar past
op 1SA met een gebalanceerde hand van
12-14 punten. Het grote voordeel hiervan
is dat openaars rebid wat betekent. Het
1SA antwoord heeft wel een grote range:
een slechte elfpunter is zeker mogelijk.
We spelen daarom ook 2♣ als truc na
zo’n 1SA antwoord. Dat geeft ons de
ruimte voor manche- of zelfs slemonderzoek. Omdat 1SA niet forcing is, kunnen
we dat niet bieden met (iedere) 10-11
met een driekaart fit. In de vorige IMP
zagen we al dat zo’n hand in het directe
2SA antwoord thuis hoort: 1M-2SA is
inviterend met fit. Je mag het ook bieden
met een (heel) slechte mancheforcing, als
je niet wil dat partner enthousiast wordt
van een 2-over-1.
Dan even over de keuze tussen 1SA en
een 2-over-1. We bieden in elk geval 2over-1, als we tegenover een gebalanceerd minimum in de manche willen
zitten. Uiteraard kan partner ook een
slecht fittende ongebalanceerde hand
hebben. Dan gaan we misschien wel
down. Maar met hele distributionele handen kiezen we snel voor een 2-over-1,
ook al is een manche niet zeker. Liever af
en toe down, dan in 1SA stranden als we
met een paar fittende honneurs een
manche (of zelfs slem) kunnen maken.
Goed, terug naar de 2-over-1 zelf. We
spelen geen relaysysteem, maar gebruiken een natuurlijke basis. 1♠-2♥ belooft
uiteraard een vijfkaart, maar 1♥/♠-2♦
ook; 2♣ is het ‘restbod’. Ook openaars
antwoorden na een 2-over-1 zijn ‘natuurlijk’. Steunen en nieuwe kleuren bieden

op drieniveau toont overwaarde. Twee
sans geeft ook wat extra kracht aan. Met
een gebalanceerd minimum herbieden
we de openingskleur.
minimum of maximum
We hebben in de vorige afleveringen
gezien dat het belangrijk is om de handen
in een 2-over-1 biedverloop te limiteren.
Anders krijg je biedverlopen zoals ik
laatst met een gelegenheidspartner op de
clubavond produceerde:
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door Maarten Schollaardt

handen in 2♣: klaverenhanden, gebalanceerde handen en (semi-gebalanceerde)
fithanden. Ook met bijvoorbeeld
♠HVxxxx ♥ABx ♦Ax ♣Vx bied je na een
1♠ opening 2♣. Dit ‘omschrijft’ je kaart
niet, maar dat is niet erg. Met deze hand
gaan we op onderzoek uit: we laten partner zijn hand omschrijven. Voor wie tot
nu toe gewend is om met alle (sterke) fithanden 2SA te bieden zal dit even wennen zijn. Maar ik beloof dat deze aanpak
goed zal bevallen. Neem nu dit spelletje:
♠Ax ♥HVxxx ♦ABxx ♣Hx
Partner opent 1♥. Goed nieuws, we
willen op slemonderzoek en het is prettig
dat we dan laag kunnen beginnen:
1♥-2♣
3♣

Zuid
1♠
3♦
4♣
4♠
5♦
5♠

NZ lijken geen idee te hebben wat ze
doen. Nooit wordt duidelijk of iemand
overwaarde heeft. Op vijfniveau blijkt dat
geen van beide spelers naar slem wil. Vijf
schoppen kon gemaakt worden, maar één
down was een soort rechtvaardige straf.
Mag je met een 5-5 zonder echte overwaarde 3♦ bieden? Ik ben daar geen tegenstander van, anders wordt het 2♠ bod
wel erg belast. Maar hoe dan verder?
Belooft een cue nu overwaarde? Het lijkt
beter om handen op een lager niveau te
limiteren dan het vijfhoogte. In deze aflevering laat ik zien hoe dat zou kunnen.
♣
1M-2♣
Omdat 2♦ en 2♥ een vijfkaart tonen is
2♣ onze vuilnisbak. Er zitten drie type

Nog beter nieuws. Partner heeft wat overwaarde en een vierkaart of langer in
klaver. Deze hand lijkt uitstekend te fitten. Wij kunnen zijn eventuele klaververliezers aftroeven. Het wordt tijd om partner te vertellen wat we van plan zijn: we
stellen de hartens vast.
1♥-2♣
3♣-3♥
3SA-4♣
4♦
Partner slaat 3♠ over. Hij heeft dus geen
schoppencue. Met 3SA geeft hij een minimum voor zijn bieden-tot-nu-toe aan
met een 2-5-2-4 verdeling. Het bod is uiteraard forcing. Directe cuebids zouden
overwaarde aangeven. Hij controleert de
ruitens wel. Tijd om azen te vragen:
1♥-2♣
3♣-3♥
3SA-4♣
4♦-4SA
5♥
Twee azen, dat dachten we al. Zeven is
heel waarschijnlijk. We zitten alleen met
onze tweede schoppen. Die kan weg als
partner ♣V heeft. Daar kunnen we nu
met 6♣ naar vragen. Vijf sans zou een
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grootslempoging zijn waarop partner zijn
heren kan aangeven. Zes klaver vraagt
specifiek om klavervrouw.
1♥-2♣
3♣-3♥
3SA-4♣
4♦-4SA
5♥-6♣
7♣-7♥
pas
Partner stelt onderweg nog 7♣ voor, voor
het geval we daar een 4-4 fit in hebben.
Zijn hand:
♠ Bx ♥ A B x x x ♦ H x ♣ A V 10 x
Op dit spel is duidelijk te zien hoe belangrijk het kan zijn om partners verdeling
te weten. Tegenover ♠Bx ♥A10xxx
♦HVxx ♣Ax is 7♥ volledig kansloos. Het
is een groot voordeel om met 2♣ te kunnen beginnen, in plaats van 2SA.
overwaarde of niet?
Ik hoop eenieder inmiddels te hebben
kunnen overtuigen van het nut te beginnen met 2♣ met fithanden. We moeten
een en ander nog wel even uitwerken.
Erg belangrijk is dat we onze hand kunnen limiteren. We spreken af dat openaar
zo snel mogelijk aangeeft of hij overwaarde heeft. Zo geeft het rebid van de
openingskleur (meestal) een minimum
aan. Maar natuurlijk bieden gaat voor:
1♠-2♣
- 2♦ = 5+♠, 4+♦, min of max
- 2♥ = 5+♠, 4+♥, min of max
- 2♠ = 5+♠, meestal minimum
- 2SA = 5+♠, geen vierkaart erbij, max
- 3♣ = 4+♣, max
- 3♦ = goede 5+♠, 5+♦, max
- 3♥ = goede 5+♠, 5+♥, max
- 3♠ = goede 6+♠, max
De herbiedingen over het 2♦ en het 2♥
antwoord zijn vergelijkbaar. De hogere
antwoorden geven allemaal overwaarde
aan. De nieuwe kleuren op tweeniveau
zijn nog ‘wide-ranged’, maar dat geeft
niet. We hebben enorm veel ruimte uit te
zoeken of openaar overwaarde heeft.

het waiting bid
Stel het bieden begint met 1♠-2♣-2♦. Dit
is het moment dat de 2♣ bieder moet bekijken of hij zijn kaart wil aangeven of
dat hij liever hoort wat partner heeft. Met
heel lange klavers zal hij 3♣ bieden. Als
hij vooreerst op weg naar 3SA is, zal hij
2♥ (als hij wil dat partner sans speelt) of
2SA (als hij het liefst zelf sans speelt)
bieden. Beide biedingen (2♥ en 2SA) tenderen sterk naar vijf of meer klavers. Met
een echt gebalanceerde hand is het verstandig om op onderzoek uit te gaan. Dat
doen we met 2♠. Dit belooft nog geen
echte fit, we bieden het met alle gebalanceerde handen. Ook met ruitenfit!
Een biedverloop als 1♠-2♣//2♦-3♦ is
‘tonend’. De antwoordende hand geeft
ruitenfit met lange klavers aan! Dan is
openaar goed geplaatst om te bekijken
waar het bieden naar toe moet. Zo’n
twee-hoog bod is een waiting bid. Het
geeft niets aan, maar vraagt partner naar
meer informatie. Eén van de dingen die
openaar moet aangeven is of hij minimaal
of maximaal is. Het basisschema:
1♠-2♣
2♦-2♠
- 2SA = max
- 3♣ = 5♠, 4♦, min
- 3♦ = 6+♠, 4♦, min
- 3♥ = 5+♠, 5+♦, min
Na 2SA (maximum) kan je dan met 3♣
weer vragen. De antwoorden zijn hetzelfde: eerste stap 5-4, tweede 6-4, derde
5-5. Makkelijk zat.
omdraaiingen en verfijningen,
hergebruik van ‘rijtjes’
We willen het systeem zo natuurlijk mogelijk houden. En liever niet te ingewikkeld. We hanteren daarom bovenstaand
rijtje ook na 1♠-2♣-2♥-2♠. Maar hoe zit
het als we 1♥ openen en we een vierkaart
schoppen hebben? Een mogelijkheid is
om 2♠ natuurlijk te spelen met overwaarde. Met een minimale 4-5 hoog bieden
we dan 2♥. Maar het is een stuk makkelijker als we een 2♥ rebid een vierkaart
schoppen laten beloven, en 2♠ herbieden
met de minimale ‘vuilnisbakhand’. Zo
kunnen we ons rijtje weer hergebruiken.

Dit omdraaien van 2♥ en 2♠ is een heel
oud idee en werkt wat mij betreft nog
heel goed. Een aantal Italiaanse paren
heeft de laatste jaren geëxperimenteerd
met het omdraaien van het 2♦ en 2♥
rebid; 2♦ toonde dan een vierkaart in de
andere major. Dit zie ik ze niet meer spelen; kennelijk beviel dat toch niet zo.
Ik wil liever niet al te veel rijtjes geven.
Het idee is juist zo natuurlijk mogelijk te
bieden. Maar er moet de mogelijkheid
zijn om meer te weten te komen over
partners hand indien vereist. Voor de
volledigheid geef ik hier nog even aan
hoe dat kan na 1♠-2♣-2♠:
1♠-2♣
2♠-2SA (vraagt informatie)
- 3♣ = 5+♠, 3+♣
- 3♦ = 6+♠, max, unbalanced (max,
balanced zit in 2SA)
- 3♥ = 6+♠, min, unbalanced
- 3♠ = 6+♠, min, balanced
- 3SA = 5332 (doubleton klaveren)
discussiepunt: spronginvites?
We hebben het nog niet gehad over
sprongbiedingen in nieuwe kleuren na
één hoog. Wat betekent 1♠-3♦? Hierover
zijn de meningen verdeeld. De één zweert
bij natuurlijke, inviterende jumps. Anderen geven er de voorkeur aan om jumps
als een soort fitbiedingen te spelen: een
of andere variant van Bergen Raises
wellicht. De keuze laat ik aan de lezer.
Voor wat het waard is: ik denk dat de
‘perfecte’ spronginvite (9-11, éénkleurenspel met een mooie kleur) te weinig
voorkomt. En dat het wel erg plezierig is
met volledige rommel 1♠-3♠ te kunnen
bieden als preëmpt. Met de invites moeten we dan maar kiezen tussen hollen (2over-1) of stilstaan (1SA). Op het moment experimenteer ik zelf met het volgende schema (keurig gepikt uit Italië):
1♥ - 2SA
- 3♣
- 3♦
- 3♥

= lichte invite (7-9 met 4+♥
of 9-11 met 3♥)
= 10-12 met 4+♥
= 9-11 splinter (mf)
= zwak (zeker niet kwets
baar is dit rommel)
>
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1♠ - 2SA
- 3♣
- 3♦
- 3♥
- 3♠

= lichte invite (7-9 met 4+♠
of 9-11 met 3♠)
= inviterend met 6+♥ (!)
= 10-12 met 4+♠
= 9-11 splinter (mf)
= zwak (zeker niet kwets
baar is dit rommel)

Over de resultaten hiervan kan ik nog
niet veel zeggen. De tijd zal het leren.
Misschien kom ik hier over een jaar of
wat nog een keertje op terug.

