
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE CLUB……    

‘To open or not to open….’ 

Dinsdag 22 september 2020, 3de avond Howell-I 

door Robin de Kater 

 

Van mijn vader heb ik bridge geleerd. Openen vanaf 13 punten werd al snel openen vanaf 

12 punten. “En”, zo zei hij, “met 2 azen en een heer open je ook”. Op het allereerste spel dat 

wij speelden had mijn partner, Peter Spanjaart, de noordhand. 

 

Hij opende, live in Den Hommel, met 1♣. Oost paste en 

ik bood 1♦ (transfer-Walsh). Ondanks dit begin kwamen 

de tegenstanders in 4♠. Dat was 1 te hoog. 

Het is grappig om te kijken naar de biedverlopen op 

Stepbridge. Op één na alle tafels waar geopend wordt, 

zit de OW in de manche. Wordt er niet geopend, dan 

blijven OW in de deelscore. Terwijl noord met zijn 

opening achter west met de sterke hand zit. 

 

 

 

Spel 18 was een spel dat thuis hoort in het vroegere tv-programma “Doet ie het of doet ie 

het niet?”. Ik hoor Peter-Jan Rens al: 

 “Lieve kandidaten, kijk goed naar het volgende spel. 

Oost past en zuid heeft geen opening met de hoge 

kleuren tot zijn beschikking. Muiderberg met een 4-krt 

harten lijkt ook niet aantrekkelijk en om nou kwetsbaar 

met 1♠ te openen met 8 punten is meer iets voor mijn 

andere programma “De grote meneer Kaktus show”. 

Zuid past dus maar en is na 1♦ pas 3♦ (zwak) weer 

aan de beurt. “Doet ie het of doet ie het niet?”, dat is de 

vraag.” 

Of het in het algemeen goed is, weet ik niet (er kan 

immers nog een beul achter je zitten), maar op dit spel 

was het wel goed nog iets te doen. Ik besloot tot een 

doublet. Dat leidde tot 4♣ contract. 

 

  



Spel 12 was een mooi spel: 

Tegen de twee buitengewoon aardige kandidaat-

leden, Nick Schreuder en Gé Schellen, opent Peter 

als noord met 1SA. OW hebben de multi-defense in 

hun arsenaal en Gé had beide rode kleuren in de 

aanbieding kunnen doen. Vanwege zijn zevenkaart 

harten besloot hij tot 2♦ (“harten of zwarten”). Als zuid 

neem ik een pasronde en na 2♥-pas-pas ben ik weer 

aan de beurt. We hebben net afgesproken dat als de 

tegenstanders 1 kleur beloven een doublet 

informatief is en als ze twee kleuren beloven is een 

doublet straf. (Die afspraak maakten we nadat we op 

spel 25 in 3♦ 4 down gegaan waren, terwijl het een 

dichte 4♥ voor ons was….oeps). Ik geef dus een 

doublet en nadat west past, biedt mijn partner 2♠. 

Oost biedt nu zijn ruiten (persoonlijk zou ik dat als 

oost direct over 2♥ gedaan hebben) en nu kan ik met 3♥ een invite in schoppen aangeven. 

Die neemt mijn partner aan. Het bieden ging dus: 

Noord Oost Zuid West 

Peter Gé Robin Nick 

    pas 

1SA 2♦* pas 2♥* 2♦ “harten of zwarten”, 2♥ anticiperen op “harten” 

pas pas dbl* pas informatief 

2♠ 3♦ 3♥* pas invite voor 4♠ 

4♠ a.p. 

Gé komt uit met ♥A en besluit een kleine harten na te spelen. Harten door blijkt het enige 

naspel te zijn, waarmee noord zijn contract kan maken. Het gaat mij echter meer om het 

biedverloop. Een spel waar vele facetten van een biedsysteem naar voren komen. 

Nog een keer 11 punten met 2 azen en een heer: 

Noord zal aan alle tafels wel gepast hebben. Open 

je als oost wel of niet. Ik zou openen, dat heb ik u 

verteld. Arjen Salari besloot te passen. Daarna 

gaat het bieden 1♠ door zuid (die opende 11 

punten wel), 2♦ bij west en een dappere 2♠ bij 

noord. Tja, nu mag je weer. 

Je besluit tot 3♥, maar je partner verwacht deze 

hand nooit meer. Wat zou je bieden met de 

westhand? Partner zal wel ruitenaansluiting 

hebben, als dat het aas is, heb je 6 ruitenslagen. 

Hartenheer zal hij ook wel hebben, dus heb je 2 

hartenslagen, maar waar komt die negende slag 

vandaan? De klaveren kunnen zomaar lek zijn. Ik 

denk dat je niets anders kunt dan 3SA bieden, 

maar partner had het je een stuk makkelijker 

kunnen maken door gewoon te openen. 

 



Tot slot nog een keer 10 punten die ik gewoon had moeten openen: 

De westhand is zeker een 1♥-opening waard. Wij 

hebben afgesproken dat de zwakke variant in de 

multi 7-10 punten belooft, maar zo’n mooie hand 

zal partner niet gauw verwachten. Zelfs nu de 

troeven 5-0 tegen zitten zal je 3♥ nog wel maken.  

Daar kwamen we nooit meer in na een 2♦-

opening en zo mochten we 2♠ verdedigen. Dat 

werd gemaakt. Dat was geen beste score. 

Openen of niet openen….het blijft lastig…. 

  


