
 
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
7 oktober ‘08, interne viertallen 
 
Geniemeijer 
Peter Bosman 
 
Het eerste en het laatste spel van de tweede wedstrijd lieten een 
gemeenschappelijk probleem zien bij het bieden: 
 
15. Z/NZ Datum-score 

NZ: -460 
  

  ♠ V842   
  ♥ B432   
  ♦ V54   
  ♣ 108   
    
♠ AHB3 ♠ 75 
♥ A10 ♥ V975 
♦ AH3 ♦ 106 
♣ AH64   

N

O

Z

W

 ♣ VB932 
     
  ♠ 1096   
  ♥ H86   
  ♦ B9872   
  ♣ 75   
 
 
West Noord Oost Zuid 
   pas 
2♣ pas 2♦ pas 
3SA pas 4♣ pas 
4♥ pas ? Pas 

 
 
 
Op spel 15 opent mijn partner 2♣ (sterk, met ook 20-22 SA met 
een 5-kaart en 25+ SA). Met 3SA geeft partner een 25+ SA aan. 
Wat moet ik met mijn oosthand? Ik besloot 4♣ te bieden (op 2SA 
spelen we immers ook Baron), waarop partner, die dacht dat 4♣ 
Gerber was, 4♥ bood. In de roos, dacht ik, en ik bood vrolijk 6♥. 
Partner corrigeerde naar 6SA. Klaveren tien uit was een verstandige 
start. Gepakt in dummy, meteen schoppensnit en later harten heer 
afgegeven, een down. Op de andere tafel slaagden OW er evenmin 
in het superieure 6♣ contract te bereiken, eindigden ook in 6SA en 
kregen dezelfde start, genomen in de hand (west). Leider laat 
meteen harten tien lopen voor de heer (de heer a tempo zakken 
maakt het de leider lastiger), en krijgt ♠10 na.  Hij incasseert, aan 



slag met ♠A,  ♥A en de twee hoge ruiten, draait de klaveren af en 
haalt het contract op dwang als de volgende eindfiguur is bereikt: 
 
  ♠ V8   
  ♥ B4   
  ♦ -   
  ♣ -   
    
♠ HB3 ♠ 7 
♥ - ♥ V9 
♦ 3 ♦ - 
♣ -   
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 ♣ 2 
     
  ♠ 9   
  ♥ 8   
  ♦ B9   
  ♣ -   
 
De hand van zuid is niet belangrijk, als hij tenminste maar een 
ruiten vasthoudt. Maar noord komt op de dertiende klaveren in 
onoverkomelijke afgooiproblemen (uit de hand natuurlijk een ruiten 
weg).  
Goed gedaan (zie ook het commentaar van Henk van Doren bij de 
frequentiestaten). Van de 42 OW-paren haalden er negen het slem, 
waarvan vijf in SA (één OW-paar haalde zelfs 6SA+1, dat moet een 
hartenstart zijn geweest). Dus waren er maar vier die het perfecte 
6♣ contract konden uitbieden. Maar let op, er waren maar liefst 9 
paren die down gingen: 7 in 6SA, één in 7SA (!) en één in 5♥, die 
waren het spoor helemaal bijster. Het lijkt er dus op dat een groot 
deel van de club niet goed weet hoe ze dergelijke spellen moeten 
bieden. 
Op het laatste spel opende zuid eveneens 2♣ en ging het bieden 
verder precies als bij spel 15, althans tot en met 3SA. Na heel lang 
nadenken vroeg noord met 4♣ naar een vier- of vijfkaart. “Een 
niemeijerig bod”, verklaarde noord na afloop, maar het klonk toch 
wat onzeker. Want zuid bood 4♠, wat een niemeijerige vijfkaart 
belooft. Hoe zou het bieden verder zijn gegaan als zuid braaf 4♦  
had geantwoord? Hoe dan ook, nu kwamen NZ simpel in 6♠ (zie 
diagram hieronder): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28. W/NZ Datum-score 

NZ: +940 
  

  ♠ 9743   
  ♥ H53   
  ♦ B974   
  ♣ H7   
    
♠ B10 ♠ 865 
♥ 107 ♥ B9842 
♦ 1052 ♦ A3 
♣ V108632   
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 ♣ B95 
     
  ♠ AHV2   
  ♥ AV6   
  ♦ HV86   
  ♣ A4   
 
Het spelen was verder een eitje, de schoppen en de ruiten zaten 
gewoon 3-2. Ditmaal kwamen 16 paren in slem, van wie één in 
6SA, niet zo gek. Hier raakten slechts twee paren het spoor bijster, 
één die in 7♠ terecht kwam (kun je nog azenvragen na een 3SA-
rebid?) en één die in 5♥ (-2) strandde. 
Het probleem van het 3SA-rebid is wel duidelijk: het neemt 
gigantisch veel biedruimte weg, en veel paren blijken ook geen 
goede afspraken te hebben over het verdere bieden. Daar moet 
vast een biedruimtezuiniger alternatief voor te bedenken zijn, als 
die niet al bestaat. Maar mocht u gehecht zijn aan die stevige 3SA 
raad ik goed door te praten hoe het verder moet, hetzij via 
Niemeijer, hetzij via Baron. Wel afspreken dat de zwakke hand in 
4SA moet kunnen afmeren, dat dat dus geen azenvragen is. 
 
  
 
 


