
Nabespreking maandag 25 mei 
 
Board 1 
 
http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?bbo=y&myhand=M-3463148026-
1590429618  
 
Onmiddellijk een heel interessante gift. Noord heeft een opening en opent met 1R. Oost 
heeft onmiddellijk een keuze te maken met de 7 kaart klaveren van KQJ9xxx. De keuze gaat 
tussen: Pass, 2 Klaveren of 3 Klaveren. Voor Pass heb je een te interessante hand. Zo’n 
mooie 7 kaart mag je niet verkwisten. Voor 2 klaveren heb je net te weinig punten. Het is 
nipt, maar partner verwacht bij jou minstens 10 en eerder 12 punten met 5 of 6 klaveren, en 
hij krijgt iets helemaal anders. Ik raad je dan ook aan om 3Klaveren te bieden waarmee je ei 
onmiddellijk is gelegd. Let wel op: voor zij die Ghestem spelen (een verouderde conventie 
die 5-5 majeur aangeeft via 3 klaveren) is dit geen optie. 
 
Stel 3 klaveren, Zuid zal passen en is het aan West. Deze heeft 16 punten en vooral Klaveren 
Axx is interessant. West ziet snel 9 slagen met klaveren en ruiten samen. Harten Txxx en 
Schoppen Kxx moeten maar voor een stop zorgen. 
 
5 tafels zijn in 3NT geraakt en ze hebben allemaal hun contract gewonnen, ook al kon het 
down. 
 
De uitkomst van noord is weer doorslaggevend. Noord heeft een renonce klaveren en kan 
een bron van slagen zien hierin, zeker als er 3 klaveren is tussengekomen. De kans is groot 
dat je de eerste 5 slagen gaat moeten maken, of de tegenpartij heeft er 9 of zelfs meer. En 
ook hier was dat het geval. Je weet niet op voorhand of het in harten of in schoppen te doen 
is, maar ik wil je adviseren om (sterk) te overwegen in zo’n gevallen een A te starten. Je kijkt 
naar dummy en naar het signaal van partner en hopelijk geeft het je voldoende info om het 
contract down te krijgen. 
Dezelfde redenering geldt als er 3NT gambling wordt geopend. Dat is ook een opening 
gebaseerd op een lengte mineur. Start als het kan een A en kijk wat er in dummy ligt. Je 
riskeert anders dat de leider snel aan zijn of haar 9 slagen komt. 
 
 
Board 4 
 
http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?bbo=y&myhand=M-3463148012-
1590429618 
 
 
Dit spel heb ik geselecteerd voor de bieding. Meestal kan West gewoon openen met 1 ruiten 
of 1 klaveren en komt er bij oost 1S. Dit belooft er nog maar 4, hij heeft er echter 5.  
Vervolgens terug naar West, deze heeft een eenvoudig 1NT bod. Het gaat naar Oost en deze 
heeft een bied-probleem. Hij wil graag zijn 5 kaart schoppen aangeven, maar tegelijk wil hij 
een bod doen waar partner niet op kan passen. In de veronderstelling dat we enkel 
natuurlijke system spelen heb je dus niet veel keuze. 2 Klaveren is niet bij iedereen forcing, 
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en 3 klaveren belooft een 5-5, dat heb je ook weer niet. 3NT is een mogelijkheid, maar dan is 
het maar te hopen dat partner geen 3 kaart schoppen heeft, want in dat geval is 4S veel 
beter. Ik raad je met deze hand aan om dan maar 3 klaveren te bieden, en hopen dat het 
goed komt. Met de hand van West zal er 4 schoppen komen, en mocht het maar 3Schoppen 
zijn bij west, dan maak jij er in Oost vlot 4 schoppen van. Gelukkig, want 3NT is down vanaf 
de start. Deze ramp in 3NT met een 4S over tafel heeft zich een 5tal keren afgespeeld. 
 
Er is echter een heel goeie oplossing voor: two-way checkback stayman (ook wel double 
deux genoemd). Een conventie die het waard is om te overwegen.  
 
Hieronder een link naar deze conventie die persoonlijk in mijn top 3 belangrijkste conventies 
staat: 
http://www.himbuv.com/tws.htm  
 
 
Tot volgende week maandag 
 
De uitslag nog eens:  https://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=9041-
1590429618&u=RBBF_TD1&v3b=web&v3v=5.6.1  
 
 

Title #9041 Pairs Pieterman Parentoernooi 

Host RBBF_TD1 

Tables 14 

Boards Show Boards 

Honor list (Overall leaders) 

Rank Name Score (%) Points 

1 kgr+wimv 68.86 1.40 

2 ddehertog+pieterv 64.93 0.98 

3 Fernandowa+Elliabed 64.06 0.70 

4 mwerter+Gundobad 60.90 0.49 

5 jovidius+maertenr 59.68 1.40 

6 Maggy49+Marc180 54.98 0.98 

7 DBDox+johankoopm 54.41 0.70 

8 Carodm+Ilfuego333 53.83 0.49 

9 Emily19+XTO17 53.45 0.28 

10 RJCG44+HF55 53.24 0.28 

 
Section 1 N/S 

Name Score (%) Rank Prize Points 
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jovidius+maertenr 59.68 1  1.40 

Maggy49+Marc180 54.98 2  0.98 

DBDox+johankoopm 54.41 3  0.70 

Carodm+Ilfuego333 53.83 4  0.49 

Emily19+XTO17 53.45 5  0.28 

FREDLIER+lievelier 52.79 6  0.23 

janneke80+zarite 51.76 7   

GUIDO E+robeyns 50.96 8   

c8horia+lebij 50.76 9   

kaativo+ericwest 50.76 9   

leo XIII+Herman55 49.88 11   

michelski+PatriarchN 46.61 12   

pluyten+Onilegna72 36.52 13   

gekkegeert+benneb 33.61 14   

 
Section 1 E/W 

Name Score (%) Rank Prize Points 

kgr+wimv 68.86 1  1.40 

ddehertog+pieterv 64.93 2  0.98 

Fernandowa+Elliabed 64.06 3  0.70 

mwerter+Gundobad 60.90 4  0.49 

RJCG44+HF55 53.24 5  0.28 

hervha+MarcPM 52.53 6  0.23 

snestra+guido v 48.14 7   

KavehRand+Tante Lou 47.95 8   

erics57+PollekeRoy 44.95 9   

ikz11+Klavertje2 43.99 10   

moniquelie+padresito 39.87 11   

MP Buyse+Maudbridge 37.74 12   

guidobibi+HildeKe1 36.98 13   

Mimajoro+rdcwp 35.87 14   
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