
AFGELOPEN ZONDAG OP DE CLUBAVOND……    

‘Biedmisverstanden en de hoge kleuren” 

Dinsdag 21 februari 2023, Paren 6, clubranking 

door Jaap Hazewinkel 

Voorafgaande aan de clubavond heeft het bestuur vergaderd. Helaas was onze TC-voorzitter 

verhinderd, maar we konden toch weer anderhalf uur van gedachten wisselen. Onder meer over de 

clubranking. Deze methode wordt door velen met gemengde gevoelens bekeken: aan de ene kant 

heb je meer vrijheid om wel of niet te verschijnen – maar dat maakt tegelijkertijd onze 

clubcompetitie meer vrijblijvend. Daardoor mist een beetje de spanning. Bestudering van de ranking 

kan helpen. Er zou bij ons een goede score afvallen, dus zou het prettig zijn goed te scoren. We 

hadden namelijk een ranking in de A-lijn verworven en het zou leuk zijn om die vast te houden. Nou 

had ik daar helemaal niet naar gekeken. Ik wilde gewoon lekker kaarten in aanloop naar een 

bridgeweekend: aanstaande zaterdag spelen we de laatste twee wedstrijden van de Tweede Divisie 

viertallen regio Midden, en zondag mogen we bekeren tegen Onstein 1. Ook al staat beide dagen 

de afloop vrijwel vast (degraderen noch promoveren op zaterdag, verliezen op zondag), toch gaat 

daar wel spanning op staan.  

De clubavond was er weer eentje met leuke spellen. Bestudering van de spellen bracht me op de 

titel van het stuk. Op veel spellen had iemand minstens 5-5 in de majors en dat zorgt altijd voor een 

interessant verhaal. Verder hadden zowel Paul en ik als onze tegenstanders links en rechts wat 

biedmisverstanden. Deze kostten niet altijd.  

We startten tegen gelegenheidspaar Kees-Jan Willemsens en Jan-Willem van Oppen. Ze 

waarschuwen voor biedmisverstanden na hun korte systeembespreking. Paul echter maakt de 

eerste biedfout: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Jan-Willem Jaap  Kees-Jan Paul 

     pas  2♣ * 

pas  2♦ *  pas  3♠ ** 

pas  4♣  pas  4♥ 

pas  5♣  pas  5♥ 

allen pas 

Paul opent MF (of zwak met ♦) en biedt 3♠ na. Dat betekent 

in ons systeem 5+/5+ in de zwarte kleuren, MF. Ik geef 

voorkeur en ben niet minimaal (anders 5♣). Paul biedt zijn 

tweede kleur. 4♦ zou kickback zijn en 4♥ is dus een cue en 

lijkt me te vragen of ik toch een plaatje mee heb in ♠. Dat 

heb ik niet dus bied ik 5♣. Na een herhaald 5♥-bod begrijp 

ik dat Paul zich vergist heeft. 6♥ is een aardig contract en 

wordt in de A-lijn 1x geboden en gemaakt. We kregen 40%, niet gek als je je vergist. Als Paul 

gewoon 2♥ biedt in de tweede ronde, kan ik 3♥ bieden, Paul 3♠, ik 4♦ en dan hebben we 

een kans dit slem zelf ook uit te bieden.  

 

Op het volgende spel geen biedmisverstand, wel weer 5/5 hoog. 

  



West  Noord  Oost  Zuid 

Jan-Willem Jaap  Kees-Jan Paul  

      pas 

pas  1SA  2♣ *  dbl 

2♥  pas  pas  2SA* 

3♥  dbl  allen pas 

Na mijn normale 15-17 Sans laat Kees-Jan horen dat hij majors 

heeft. Paul’s doublet is aangetrokken. Ik ben verbaasd dat ze niet 

in ♠ komen (die zal Paul dus wel hebben) maar laat het even aan 

Paul. Hij komt met 2SA, Lebensohl: Transfer naar ♣. 

Jan-Willem wacht dat niet af en hoogt op in de harten. Dat komt 

bij mij niet door de keuring maar het doublet blijkt niet uit te 

maken voor de score van 60%. 

Op het laatste spel van deze tafel komt onbedoeld de kracht van de gesloten hand tot uiting: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Jan-Willem Jaap  Kees-Jan Paul 

pas  1SA *  pas  2♥ 

pas  2♠  allen pas 

* 12-14 SA 

Kees-Jan start troef. Ik schat de kans klein dat hij beide 

klaverplaten heeft (zou een redelijke start zijn geweest) en 

speel eerst ruiten. In dummy geplakt door mijzelf speel ik een 

klavertje op, om eventueel een vierde klaveren in mijn hand te 

kunnen troeven. Jan-Willem legt ♣7, ik de ♣8 en tot mijn 

verrassing neemt Kees-Jan met ♣H! Troef door (♠V valt!), 

klaversnit (met ♣V erbij zou JW zeker de ♣9 hebben gelegd), 

♣A, ♠B.  

Zo maken we 10 slagen, goed voor 90%, net als Micha Keijzers en Erik ten Oever, de winnaars van 

de avond in de A-lijn. Zij kregen inderdaad een start van ♣H.  

Op de volgende tafel treffen we Erik Swinkels en Hans 

Klarenbeek en heb ik opnieuw een 5-5 hoog: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Erik  Jaap  Hans 

  1♣  pas  1♦ 

pas  1SA  pas  2♣ * 

pas  pas  … 2♦ *  3♦ 

3♥  pas  pas  4♦ 

pas  5♦  allen pas 

Heb ik weer. Ik hou het open en ze bieden de manche in de 

rebound. Hans bedoelde 2♣ als checkback maar dat was het 

volgens Erik niet. Gelukkig voor ons waren onze troeven net 

goed genoeg: 3 slagen en 1 down: een volle top. 3SA was “the place to be”. 

Als we het over 5-5 in de majors hebben; er bestaat een overtreffende trap en dat was spel 1: 



West  Noord  Oost  Zuid  

Paul  Vincent Jaap  Wim 

   2♣  pas  2♦ 

pas   2♠  pas  2Sa * 

pas   3♥  pas  4Sa ** 

pas   5Sa *** pas  6Sa 

pas   7♠  allen pas 

Vincent Wiering doet zijn beul in de aanbieding. Wim van de 

Fliert bood 4SA als kwantitatief (hij kan 3♠ bieden om die 

kleur vast te stellen en een cue geven om de harten vast te 

stellen). Vincent antwoordt “even aantal met een renonce” 

wat Wim weer ziet als een groot slem-poging, die hij niet 

aanneemt. 

Vincent zie 6SA terecht niet zitten (er is nul communicatie met de mooie dummy) en corrigeert naar 

7♠. Ik mag uit. Paul zei na afloop terecht dat als ze elkaar niet begrijpen je gewoon je aas op tafel 

moet leggen. Hoe dan ook, na mijn klaverstart werd er met succes gesneden op ♥H, maar ik kon de 

derde hartenronde voortroeven en het slem was down. Een gedeelde top, gaat lekker zo. Of de 

duvel ermee speelt, krijgt Vincent opnieuw 10 kaarten in de majors in handen op het spel erna: 

West  Noord  Oost  Zuid  

Paul  Vincent Jaap  Wim 

    pas  1♣ 

1♠  pas  1SA  2♣ 

2♦  dbl  2♠  3♥ 

3♠  dbl  allen pas 

Vincent denkt dat dit wel down kan, maar Paul kan zelfs een 

overslag maken. Als je in een gedoubleerd contract zit is de 

focus echter op het maken van je contract, en dat deed Paul. 

Start ♣8, genomen en ♦V laten razen. Dan ♦B, gedekt en 

genomen en ♠A gespeeld. Het troefzitsel is geen verrassing. 

Nu ging Paul door met ♦10 maar voor de overslag was het 

noodzakelijk eerst ♥A te innen, dan pas ♦10. Noord troeft en 

speelt harten terug, getroefd in de hand. Nu weer een ruiten en noord troeft weer voor. Nu gaat op 

tafel de laatste harten weg en noord moet harten in de dubbele renonce spelen (in de hand een 

klaver weg) of troef in de vork. Dat had voor de score niets uitgemaakt. 98% (vanwege een arbitrale 

score geen 100%). 

Op de volgende tafel komen we Stef Leeuwenburg en Herman Klouwen tegen. Voordat ik het spel 

behandel: Paul en ik proberen het een tijdje zonder “Niemeijer” of Puppet Stayman. We spelen na 

1SA “Heeman” en die afspraken lenen zich in enige mate ook voor het bieden na 2SA (of sterker). 

Dat betekent dat 3♣ dan een transfer naar ruiten is (zwak) of een 5-kaart of langer in een major. Het 

voordeel moet hem zitten in de mogelijkheid om slemgoing tweekleurenspellen (vanaf 5-4) goed 

voor het voetlicht te krijgen. Met slemgoing eenkleurenspellen bieden we meteen op 4-niveau. Het 

enige probleem lijkt in een 2SA-opening te zitten met een 5-kaart hoog. Daarvoor zijn ideeën over 

hoe dat op te lossen. Gisteren kwam eindelijk het eerste spel langs en het ging meteen mis… of…? 



West  Noord  Oost  Zuid  

Herman  Jaap  Stef  Paul 

     pas  2♣ 

pas  2♦  pas  2Sa 

pas  3♥!  pas  3♠ 

pas  3Sa  pas  4♠ 

allen pas 

In het nieuwe schema geeft mijn bieden een vierkaart 

schoppen aan. Paul echter dacht toch dat ik er vijf had en 

bood 4♠. Herman glunderde stilletjes. Even. De uitkomst 

die het contract vrijwel zeker om zeep helpt is klaveren. 

Herman startte niet onredelijk met ♥7. Paul legt de boer 

en die houdt. Ook ♦B houdt vervolgens. Een hartensnit 

volgt en een kleine harten.  

Herman ziet geen brood in het in de lucht voortroeven met een van zijn mooie schoppen en hij heeft 

daarin gelijk. Hij gooit echter een klaver af waar dat (double dummy) een ruiten moet zijn. Nu kan 

Paul op tafel troeven, de ruitensnit nemen en ruitenaas incasseren. Dan volgt weer harten. Hoe 

Herman ook probeert, hij heeft gewoon te veel troeven en moet op slag 12 van ♠HB afspelen naar 

Paul’s ♠AV. Contract en 80%! Kom daar maar eens om als je een biedmisverstand hebt.  

Nota bene: We hadden weer geluk: als ik Niemeijer speel bied ik 3♣ en dan kan Stef de juiste 

uitkomst aangeven. Nu kun je 3SA double dummy wel maken. Klaverstart voor de ♣10, genomen. 

Nu maar hopen dat oost ook ♦H heeft: ♦V na, gedoken (anders entree op tafel), Nu ♦A en… ♠A. 

Dan pas een derde ronde ruiten en oost mag wat brengen. Een kleine harten geeft niet meteen een 

slag weg maar wel een entree op tafel, een herhaalde hartensnit, ♥A en harten na. Oost is dan weer 

ingegooid en moet een slag aan ♣V op tafel gunnen. Geen wonder dat 3SA vrijwel altijd down gaat. 

Na een rondje aan de combitafel (onze slechtste tafel van de avond en geen spelverdelingen) 

schuiven Arjen Salari en Robin de Kater aan. Nu mijn beurt om een situatie verkeerd te behandelen: 

West  Noord  Oost  Zuid  

Arjen  Jaap  Robin  Paul 

  2♣ *  dbl **  rdbl 

pas  2♦  allen pas 

Na 2♦ multi spelen we dat redoublet betekent “bied je kleur”. 

Echter, wat Paul zei is natuurlijk waar: hij weet al wat ik heb. 

Hij heeft een beul en rechts een opening. Dus ik zal zwak 

met ruiten zijn. Redoublet betekent nu natuurlijk: we hebben 

gepreëmpt, de tegenstander heeft zijn nek uitgestoken en 

deed dat op het verkeerde moment: straf! Paul was dan ook 

teleurgesteld dat ik 2♦ bood. Ik maak nog wel 10 slagen voor 

30% maar er stond ook twee maal 3♥x -2 op de kaart. Daar 

werd echter maar liefst met 3♦ begonnen en dan sta je meer 

onder druk. 

Overigens denk ik dat oost geen haast moet hebben. Als het gaat 2♣-p-2♦-p-p heb je nog alle tijd 

voor een doublet. Direct doublet zou dus bijvoorbeeld 15+ moeten zijn. 

Op de laatste tafel een laatste biedmisverstand. Ons nevenpaar voor dit weekend schoof aan,  

Jan Meijer en Louk Herber: 



West  Noord  Oost  Zuid  

Jan  Jaap  Louk  Paul 

      1♣ 

pas  1♥*  1♠**  2♣ 

pas  pas  dbl  pas 

2♠  pas (?)  pas  3♣ 

allen pas 

Toegegeven, Jan was meer bezig om te zorgen dat ik een 

blond biertje kreeg dan dat hij zijn hoofd bij dit spel had. Louk 

bedoelde 1♠ als take-out (rode kleuren). Als hij opnieuw de 

boel openhoudt biedt Jan 2♠. Moet ik doubleren? Ja, 2♠ gaat 

down en dat zal opleveren. Echter OW kunnen dan nog prima 

in 3♦ terechtkomen. Dat maakt precies en dat zal niet scoren.  

Dan liever 3♣ bij ons, want dat was een gedeelde top). Bedankt nog Jan, voor dat biertje! 

Al met al een gelukkige avond waarbij we overigens wel zeer geconcentreerd hebben gespeeld en 

weinig hebben laten liggen in het tegenspel. We eindigden met 62.6% op de tweede plaats. 


