
Kijken is ook leuk

Hoe open je een bijna dichte 8 kaart? Het is tegenwoordig 
gebruikelijk om 5♦ te openen. Inderdaad, je bent 3SA voorbij 
maar de buren hebben ook last van je hoge bod.  Hoe je zonder 
één verdedigende slag het eindcontract kan dubbelen, is mij 
overigens een raadsel. 



Is negentje in vijven met 2 zijazen een Muiderberg? Ik vind van 
niet, maar in paren is behalve bijten en knijpen alles 
toegestaan.  In 2♠ verlies je om te beginnen 4 slagen in ♠ en 
daarnaast nog 2 in ♦ en 2 in ♣.  Dus om 8 slagen te halen, 
moet er wel wat hulp geboden worden….Leuke manier om 2SA 
na 2♠ te gebruiken om als bijbieder in je eigen lange kleur 
terecht te komen.  Openaar moet verplicht 3♣ bieden, waarna 
je kunt passen of 3♦/♥ biedt als je die kleur hebt. 



NZ hebben in het bieden nooit geweten dat zij 9 hartens samen 
hadden en wisten mede daardoor het kansloze 6♥/♠ te 
vermijden.  Ook 6SA kun je niet halen, behalve als oost het 
biedverloop vergeten is en 3 keer een ♠ weggooit….



Na de start van ♠9 legde de leider de B in dummy via ♠H voor 
♠A. Na 5 slagen in ♣ sneed de leider op ♦V over zuid (noord 
had er al eentje weggedaan). Er zijn nu 8 slagen gespeeld en 
iedereen heeft dus nog 5 kaarten over. Omdat zuid een ♠ heeft 
weggedaan op de ♣, is noord de enige die deze kleur nog stopt.
Omdat hij ook ♥VB bezet moet houden, komt hij in dwang. Dit 
zag de leider aan tafel niet, maar omdat de 2SA herbieding niet 
helemaal goed was afgesproken, zat er verder niemand in slem 
en was de 100% een feit.



Als je de zuidhand met 1SA opent, dan ben je de hand in het 
bieden in een keer kwijt. Als je 1♣ opent, dan ben je te zwak 
om later 3♣ te herbieden en te sterk voor 2♣.  Op dit spel 
werden NZ maximaal gestraft; zij misten als enigen 3SA (dus de
nul was al geboren). De poging om naar slem te gaan met 
slechts een doubleton ♣ vind ik ook redelijk optimistisch.



Noord heeft een 5-5 in de overige kleuren. Dat kan hij aangeven
door in de sandwich 2SA te bieden, of met een sterke hand 
(zoals nu) 4SA.  Noord koos echter voor een doublet, dat je ook 
doet met een 4-4 in de overige kleuren.  Toen de tegenstanders
de manche boden haalde hij alsnog 4SA van stal.  Dat was al 
een spookredding, omdat 4♥ niet gehaald kan worden.  Toen 
de tegenstanders nog 5♥ boden (vertel je hand twee keer is 
kennelijk het nieuwe motto!) deed noord een solistische actie: 
hij koost nu zelf voor zijn laagste kleur op zesniveau. Daar 
wisten OW wel raad mee.  Noord had de zaak nog kunnen 
redden met een doublet na zijn eerdere 4SA bod. Dat geeft een 
5-5 aan met veel topslagen.  Omschrijft dat deze kaart even 
mooi zeg!


