
Bespreking Pieterman toernooi IMP’s maandag 1 juni 
 
 
Gezien het de eerste maandag van de maand was, werd het wekelijkse toernooi een IMP 
toernooi (butler). Daarin wordt er niet in % geteld, maar wordt er vergeleken in functie van 
de effectieve scores. Persoonlijk vind ik dit minstens even leuk, en zelfs leuker dan paren, 
maar niet iedereen heeft er hetzelfde idee over. We zullen steeds een butler organiseren de 
eerste maandag van de maand. 
 
Ik heb het graag over 2 giften die me interessant leken om eens te bekijken.  
 
 
Algemene link naar de resultaten: 
http://webutil.bridgebase.com/v2/tarchive.php?m=h&h=rbbf_td1&d=rbbf_td1  
 
 
Board 2:  
 
http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?bbo=y&myhand=M-3480853054-
1591034458 
 
Eerst de bieding: iedereen opened 1ruiten (of toch zo goed als) en vervolgens had Zuid een 
5-5 majeur in hand zonder veel punten. Als je naar de link van de algemene resultaten 
gebruikt en board 2 bekijkt heb je de mogelijheid om te gaan zien wat ze aan elke tafel 
hebben geboden en het was wel behoorlijk agressief vind ik. Een kwetsbare zuid heeft wel 
degelijk een 5-5 majeur, maar van heel slechte kwaliteit. Zelfs zo slecht dat de 
mineurkleuren nog meer punten opbrachten, en die zou ik zelfs al niet tellen gezien het een 
singlon en dubbelton betreft. Met deze 5-5 had ik gepast, de bieding is nog niet voorbij.  
Ondanks varianten met 1S, cuebid op 2 niveau en zelfs een sprong naar niveau 3 werd 3NT 
in west het meest populaire contract. En guess what: vaak gemaakt! Enkel Jean en Fernand 
hebben de uitkomst goed aangepakt. 
 
In noord moet je uitkomen tegen 3NT in West. Onafhankelijk of je partner nu heeft 
tussengeboden met de majeurs of niet, de klaverenkleur van AK9xxx moet je voorkeur 
uitdragen. De meesten hebben dit dan ook gedaan, maar de verkeerde kaart. Tegen zonder 
troef contracten kom je best met een kleintje met deze holding. Zelfs al had je er 5 en zelfs 
4, dan nog kom je best met een kleintje uit onder AK. Het is namelijk zo dat je moet leven 
van de lengte ervan. Als je partner er maar 1-tje heeft is het onmogelijk om 6 slagen van top 
te trekken. Als je parter er echter 2 heeft (zelfs kleintjes!), is de kans groot dat je 5 klaveren 
slagen kan maken op voorwaarde dat 1) je partner de kleur kan terug spelen 2) je partner 
aan slag komt voor er 9 slagen door de leider zijn opgeraapt. Kom dus een kleintje uit onder 
een sequentie van AK. Met de dame erbij start je best van top. Er is namelijk een kans dat je 
dan van top alle slagen kan maken. Een kleintje starten is in dat geval gevaarlijk. 
In deze gift kwam partner met dame en boer ter hulp en heb je de eerste 6 slagen mits een 
kleintje uitgekomen. Start je de A (of K) is die kans verkeken, de kleur blokkeert namelijk.  
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Board 20 
 
http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?bbo=y&myhand=M-3480852472-
1591034458 
 
Op het einde van het toernooi zat er een mooie slem in. Dit zijn de giften die veel 
opbrengen/kosten als je het goed doet! Ongeveer de helft heeft de 6S geboden, de andere 
helft niet. Van zij die hem geboden hebben vind ik ook niet echt een concequente goede 
biedsequentie, daarom lijkt het me interessant om deze te bespreken. 
 
Iedereen opent een natuurlijke 1H in noord, en iedereen krijgt 1S in zuid van partner. Nu 
wordt je hand wel heel sterk in noord. Zelfs al tel je heel pessimistisch, je komt zeker tot 18 à 
19 honneur-distributiepunten. Met andere woorden, je stopt onmogelijk onder het 
mancheniveau en afhankelijk van partner heb je interesse in slem. Veel mensen hebben nu 
moeite met bieden, hieronder geef ik mijn mening van de gift. 
 
In noord heb je voldoende om een cue-bid van 4 klaveren te geven. Met een cue-bid of 
controle bod beloof je een A, een K of een korte kleur (singleton/renonce). Met een 
dergelijke sprong naar niveau 4 verlies je onmiddellijk veel biedruimte, dat geef ik grief toe, 
maar je geeft ook aan partner de volgende boodschap:  
 
Beste maat, 
 
Ondanks je maar 6 punten hebt beloofd en slechts een 4 kaart schoppen, heb ik genoeg om 
minstens de manche te bieden. Meer nog, partnerlief, ik heb zelfs interesse in slem! Mocht 
je deze ambitie met mij delen, dan ben ik geïnteresseerd in jouw controles. Let wel, ik heb 
slechts op niveau 1 geopend, dus ik ben ook ergens gelimiteerd qua sterkte. Verwacht nu 
niet plots 22 punten bij mij! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Je partner in Noord 
 
Dit is wat je zegt met je controle bod, en dat is ook wat je hebt. Hoe moet partner nu 
reageren? Wel hij moet zijn hand evalueren en proberen in te schatten of deze hand genoeg 
kan zijn voor slem, rekening houdend dat er maar met 1H werd geopend. In deze gift is zuid 
hiervoor sterk genoeg met 14 honneur-distributiepunten. Noord geeft er toch minstens 18 à 
19 en in zuid heb je er 14. Met andere woorden: tijd om een bericht terug te sturen. Dit doe 
je best met een antwoord van 4 Ruiten. Je geeft ermee de volgende boodschap: 
 
Beste maat, 
 
Bedankt voor je bod van 4 klaveren, ik heb je ambitie voor slem goed ontvangen en 
kijkend naar mijn hand wil ik graag mee bieden richting slem. Ik heb een hand waarmee je 
minstens kans hebt om slem te bieden en te maken. Daarom antwoord ik graag met mijn 
meest economische controle, in dit geval 4 Ruiten. Hiermee forceer ik niet om tot slem te 
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gaan, maar ik bevestig wel dat ik een tophonneur ruiten heb waarop je kan rekenen (A of 
K of een singleton). Weer over naar jou! 
 
Je partner in Zuid 
 
 
Noord heeft het positieve signaal ontvangen (4Schoppen was het negatieve signaal geweest 
op 4 klaveren), maar noord heeft nog niet voldoende om zeker te zijn van slem. Daarom 
denk ik dat hij of zij best nog eens met 4H de bal terugkaatst naar Zuid. En de keuze aan zuid 
laat. Dit omdat de hand van noord na 4 harten eigenlijk helemaal is omschreven. Noord 
heeft dan immers gezegd wat er te zeggen valt: ik heb 18-19 punten, 5 harten, 4 schoppen, 
controle klaveren en controle harten. 
 
Zuid mag nu overgaan naar het vragen van de Asen. Dit gebeurt via 4NT en afhankelijk van je 
systeem merk je dat er geen enkele van de 4 azen mist of 1 van de 5 (troeven koning is ook 
een aas in dat geval) mist. Genoeg voor slem en het maken van 12 slag was niet zo moeilijk. 
De bieding was leuker. 
 
 
Tot volgende week, dan spelen we terug een parentoernooi volgens het gekende % (ook wel 
matchpoints genoemd). 
 
 
Groeten, 
 
 
Pieter 


