
Nabespreking maandag 17 augustus 2020 
 
Met een dagje vertraging vind je hieronder een verslag van eergisteren. Gisteren werkten de 
linken nog niet. Ter compensatie heb ik er wat extra tijd in gestoken. Veel leesplezier 
 
Algemene uitslag: https://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=7714-
1597687190&u=rbbf_td1  
 
 
Gift 3: https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?bbo=y&myhand=M-285505455-
1597687190  
 
In gift 3 zijn er 3 tafels van de 9 in deze prima 6 Harten geraakt. Een reden goede om eens te 
kijken waarom er 6 tafels hier niet in lukken.  
 
De opening in West is bij (bijna) iedereen klassiek 2NT: 20-22 en een gebalanceerde verdeling. 
Partner in Oost heeft 9 honneurpunten een een 5-kaart harten. Na een pas van de tegenpartij 
kiest opnieuw (bijna) iedereen voor 3R: transfer naar harten om deze 5 kaart aan te geven. Tot 
daar loopt alles prima.  
In de link die je hierboven vindt, heeft André het juiste bod van 4H gedaan. Een sprong dus om zijn 
maximale hand aan te geven. Hij heeft namelijk 22 punten (en geen 20), maar ook een 4-kaart 
harten! Maximaler kan je niet zijn en dit is belangrijke informatie voor je partner. Als je blindelings 
3H antwoordt met elke hand, dan laat je vaak iets liggen. Het is in theorie mogelijk dat de Oost 0 
punten heeft en enkel 5 harten. Dat kan, maar de kans is heel klein. Kleiner in ieder geval dan je 
eens een mooie 6 Harten mist. In dit geval heeft Oost met 9 punten net niet genoeg om op eigen 
kracht slem te onderzoeken; 9 tegenover (mogelijks) 20 punten is te weinig. Daarnaast ben je zelfs 
nog niet zeker van een harten fit als partner 3H heeft geantwoord. 4H is mooi geboden van André 
(en de 2 andere tafels), je hebt je partner geholpen 6 te vinden en daar draait het om in bridge: 
blijven nadenken, niet op automatische piloot bieden en zoveel info als mogelijk overbrengen. 
 
Ik maak graag nog 3 suggesties: 
 

1) Splits je ranges van de sterke NT handen. Ik speel heel graag het volgende 
2NT: 20-21 gebalanceerd 
2Klaver: semi forcing of 22-23 gebalanceerd 
2Ruiten: manche forcing of 24-25 gebalanceerd 
 
Op deze manier heb je kleinere punten ranges en weet je sneller wanneer er een slem in 
zit. Want met 22 tegenover 9 heb je er al minstens 31, dan gaan alle slem-alarmen af. 

 
2) Na een NT opening (dit geldt ook voor 1NT!) moet je niet blindelings een transfer 

beantwoorden met het klassieke bod. Als je maximaal bent en een 4-kaart steun: spring 
dan een niveau! Het zal je vaker opbrengen dan kosten 
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Voorbeeld: 
1NT  (Pas)  2 Harten  (Pas) 
3 Schop 
 
Met de volgende hand bied je best 3Schoppen op de transfer van je partner 
 

: KQ32 

: AJT 

: KQ35 

: Q2 
 
 

3) Voor de gevorderden 
 

In het geval je een sterke NT opent (eventueel via 2  of 2) en je partner doet een transfer naar 
een majeur raad ik je dus aan om te springen in geval van maximaal een een 4-kaart troef. Maar 
zelfs in geval van énkel een fit is het nuttig om dit aan te geven. Daarom spelen de meeste 
gevorderden dat je enkel de transfer op niveau 3 volmaakt als je géén fit hebt. Heb je wél een fit 
dan bied je 3NT. Dit is echter een specifieke afspraak die je moet aangaan met je partner. Het is 
conventioneel en dus goed te bespreken onder elkaar. 
 
Voorbeeld: 
 
2Kl*  (Pas)  2 Ruiten**  (Pas) 
2NT*** (Pas) 3 Harten**** (Pas) 
3NT 
 
 
2Kl: semi forcing of 22-23 gebalanceerd 
2R: klassiek relais 
2NT: bevestiging van 22-23 gebalanceerd 
3H: transfer 
3NT: ik heb een fit schoppen! 
 
 
Met de volgende hand stel ik voor 3NT te bieden 
 

: A32 

: AKQ 

: KQ35 

: A2 
 
 
Groeten, 
 
Pieter 
 
 


