De tegenpartij opent op drieniveau: wat te doen?
U speelt een viertallenwedstrijd en krijgt als zuid de volgende hand:
AV75
72
H V 10
HV62
Dat wordt een makkie, u gaat 1 SA openen en dan ziet u wel verder. Maar tegen de tijd dat u aan de
beurt bent, liggen de volgende biedkaarten op tafel:
west
3 harten

noord
pas

oost
4 harten

zuid
??

Tja, daar zit u dan met uw goede gedrag. Wat nu? U bent ook nog kwetsbaar (zij niet) en het lijkt
erop dat partner helemaal niets heeft. U besluit maar te passen. Het contract gaat ongedoubleerd
drie down maar u zou moeiteloos 6 schoppen gemaakt hebben.
HB63
A8
A9
B 10 9 5 4
10 2
HVB6543
83
73

984
10 9
B76542
A8
AV75
72
H V 10
HV62

Noord had net te weinig om in de tweede hand kwetsbaar te bieden.
Een paar spellen later krijgt u dezelfde hand en ook het bieden gaat gelijk: 3 harten – pas – 4 harten.
U laat zich niet wéér wegdrukken en legt vol overtuiging de doubletkaart op tafel. Partner past en
oost redoubleert (hij bood 4 harten deze keer namelijk om te maken!) en u zit in de puree: partner
heeft helemaal niets en u mag kiezen uit 4 harten geredoubleerd laten maken of in arren moede
4 schoppen bieden dat gedoubleerd 4 down gaat voor – 1.100…..
De moraal van dit verhaal: er is geen eenduidig antwoord op de vraag hoe u te verdedigen tegen
preëmptieve openingen. Die zijn immers uitgevonden om u het bridgeleven moeilijk te maken en dus
zult u af en toe een beslissing nemen die desastreus uitpakt.
Er is wél een aantal basisregels die u bij dit soort biedbeslissingen mee kunt laten wegen.

Nooit zwak over zwak
Ten eerste: ga in de tweede hand nooit ‘mee-preëmpten’. Als uw rechtertegenstander 3 harten
opent en u hebt schoppen HVBxxxx met verder niets, denk dan niet: ‘Dat kan ik ook: 3 schoppen!’
Uw partner zal nooit begrijpen dat u zo weinig punten hebt en u komt ofwel zelf veel te hoog ofwel
uw partner gaat vol vertrouwen de tegenstanders doubleren terwijl ze in een ‘dood’ contract zitten.
Een direct volgbod geeft dus een goede hand aan: openingskracht en een goede eigen kleur.

Een sprongvolgbod geeft een nóg betere hand aan, vergelijkbaar met een sterke Acol twee-opening
(circa acht speelslagen).
Uiteraard is het anders als u in de vierde hand zit (dus 3 harten – pas – pas -??). Dan moet u minder
voorzichtig zijn. Als u dan biedt, moet partner uw bod dus niet gaan opvatten als positief maar
veeleer als noodgedwongen: u wilt de tegenstander niet laten spelen.
Kijk eens naar deze hand:
A H B 10 9
V7
8753
10 4
Uw linkertegenstander opent met 3 harten en zowel uw partner als de rechtertegenstander past.
Gaat u nu ook passen? Dat lijkt me geen goede tactiek. U biedt dus 3 schoppen. Nu is uw partner
weer aan de beurt met een toch redelijke hand:
765
B8
AH9
VB862
Moet partner na 3 schoppen nu 4 schoppen bieden? Nee, hij moet er rekening mee houden dat de
‘vierde hand’ onder druk biedt en dus minder dan een opening kan hebben.

Het informatiedoublet
In de directe positie een kleur bieden moet dus een goede hand aangeven. Ook het informatiedoublet in de hand meteen achter de preëmptieve opening belooft een goede hand: ten minste
vijftien mooie punten en een evenwichtige hand. Elke reactie van uw partner moet u kunnen
verdragen. Aangezien uw kracht gedefinieerd is, kan uw partner goed anticiperen: met 0-8 punten
biedt hij op drieniveau, met meer punten (singletons en renonces tellen mee) en een vijfkaart kan hij
de manche bieden.
Moeilijker is weer het doublet in de uitpaspositie: 3 ruiten – pas – pas – doublet. Dit doublet kan
minder sterk zijn: ten minste een redelijke opening en een evenwichtige hand. De partner moet
nauwkeuriger meedenken en niet te snel de manche bieden. Ook hier geldt echter dat u met een
goede vijfkaart in een hoge kleur en ten minste negen punten de manche kunt proberen.
Kaartwaardering is nu echter van wezenlijk belang!

De regel van zeven
Een hulpmiddel bij de beslissing ‘wel of niet in de bieding komen’ is de ‘regel van zeven’. Uit
bestudering van vele duizenden preëmptieve openingen is het volgende gebleken: als een speler van
de niet preëmptief openende partij een goede hand heeft (en dus een biedprobleem heeft), heeft
zijn partner gemiddeld ongeveer zeven punten en een kleine fit voor de troefkleur (een doubleton
dus). Als u deze denkbeeldige hand toevoegt aan uw eigen bezit, wilt u dan een deelscore op drie- of
vierniveau of misschien zelfs een manche spelen? Zo ja: bieden. Zo nee: passen. Een voorbeeld:
A H B 10 6
64
VB3
A96

De tegenpartij opent 3 harten en nu bent u. Stel u een hand bij uw partner voor met zeven honneurpunten en een beetje schoppenfit:
53
72
H842
H B 10 5 3

V2
72
A 10 5 4 2
B854

943
A2
10 9 6 5
VB75

Met al deze handen is 3 schoppen heel kansrijk, terwijl 3 harten voor de tegenpartij één of niet down
gaat. Bied dus 3 schoppen! Dat het soms 4 klaveren of 4 ruiten moet zijn (partner zal dat met een
tamelijk zwakke hand niet gauw bieden) , is jammer maar er is niets aan te doen. Zou u doubleren
om dat te voorkomen, dan hebt u grote kans dat u niet in 3 schoppen eindigt als dat wél goed is.

Doe een praktisch bod
Bied zo praktisch mogelijk: op het drieniveau hebt u nu eenmaal te weinig biedruimte om uit te
vinden wat het beste contract is. Hebt u een goede lange kleur en met name láge kleur en een stop
in de geopende kleur, probeer dan eens vaker een bod van 3 SA.
Bied dus de manche die u denkt op hoopt te maken maar blijf u realiseren dat bieden met de hand
direct na de preëmptieve opening altijd constructief is!

Neem soms je verlies
Nick de Griek, een beroemde gokker uit Las Vegas, had als stelregel: ‘Een pokerspeler die zich niet
geregeld laat wegbluffen, is een zekere verliezer’. Kom alleen in de bieding als dit redelijkerwijs
verantwoord is en accepteer dat de tegenpartij soms het contract ‘steelt’.

Biedquiz
Biedhanden

Waardering

Z/ allen
Zuid opent met 3 harten
A H V 10 8 4 B 7 5
32
A64
A 10 7
HV64
84
975
Z/NZ
Zuid opent met 3 kla.
H V B 10 9 7
A52
753
A B 10 9
VB
H 10 4 2
10 7
A4

Aanbevolen biedverloop Toelichting

4 sch = 10
3 SA = 6
3 sch = 2

(3 ha) – 3 sch – 4 sch

West heeft een normaal 3 sch
bod: een goede schoppen
kleur. Wetend dat partner
een goede hand heeft, biedt
oost vol vertrouwen 4 sch.

4 sch = 10
3 SA = 6
5 sch = 5
doublet = 2

(3 kla) – pas - doublet
4 sch

Wie met zo’n westhand 3 sch
volgt, komt beslist te hoog.
West moet passen en
wachten of zijn partner kan
bieden. Oost geeft een infodoublet, waarop west de
schoppenmanche biedt.

N/OW
Noord opent met 3 kla.
H7
A4
B83
A H V 10 9 6 2
A H 10 8
VB5
B642
7

N/OW
Noord opent met 3 rui.
H74
AV85
HB72
V84
B7
H4
B963
V 10 7 2

Z/NZ
Zuid opent met 3 rui.
AB42
63
A 10 2
HVB98
64
97
V432
A 10 9 8

Z/Allen
Zuid opent met 3 ha.
A9
B6432
AV5
72
B 10 9
A62
A H 10 9 7
VB3

Z/niemand
Zuid opent met 3 rui,
noord biedt 4 ruiten.
A B 10
65
HV95
A43
6
85
AV742
H B 10 9 5 3

6 ha = 10
6 rui = 7
5 ha = 4
5 rui = 2
Doublet = 1

(3 kla) – 4 ha – 5 rui
6 ha

Oost is te sterk voor 3 ha:
ruiten Heer bij west is al
genoeg voor 4 harten.
West bedenkt dat oost sterk
is en kort in klaveren en biedt
met 5 ruiten een controle
(4 ha stelt ha vast als troef!)
en oost biedt het slem.

Pas = 10
3 ha/sch = 5
4 kla = 1

(3 rui) – pas – pas

Oost is iets te zwak voor een
informatiedoublet. Hij wacht
af of west iets doet. Die kan
dat niet en noord maakt
vermoedelijk 3 ruiten. Bieden
Door OW leidt vrijwel zeker
tot kwetsbaar down gaan.

3 ha = 10
4 ha = 4
4 kla = 2

(3 rui) – pas – 3 ha
pas

West past en oost biedt in
de vierde hand 3 harten.
Moet west nog 4 ha bieden?
West moet zich realiseren
dat oost onder druk staat en
dus geen opening hoeft te
hebben. Passen lijkt het
beste.

(3 ha) – 3 SA – pas

Een voorbeeld van praktisch
bieden: west kan zien dat 3SA
in zijn hand waarschijnlijk het
beste contract is en biedt dat
meteen. Als west doubleert,
biedt oost 4 schoppen en is
west niet blij.

3 SA = 10
4 SA = 8
doublet = 7
4 sch = 6
5 kla = 5
3 sch = 3
4 kla = 2

5 kla = 10
6 kla = 3
doublet = 1

(3 rui)–dbl–4 rui–5 kla Ondanks de driekaart sch
pas
pas
is een informatiedoublet met
de westhand het beste. De
vijfkaart klaveren is te
gammel voor 4 klaveren.
(bovendien sluit dat bod 3 SA
uit), al loopt het hier toevallig
goed af.

N/niemand
Noord opent met 3 rui
V 10 8 3
H4
VB62
A3
95
H6
852
A H V 10 6 4 3

3 SA = 10
4 kla = 6
3 ha/sch = 5
5 kla = 3
doublet = 1

(3 rui) – 3 SA – pas

Welke manche wil oost
spelen? 3 SA lijkt simpel;
elf slagen in 5 klaveren zijn
vaak moeilijker. Oost biedt
lekker praktisch 3 SA. Op
doublet biedt west (een
andere dan hier) misschien
wel 4 harten / schoppen.

