Schrik niet !
Geen van deze vier stellingen is goed!
Stelling 1
Oost biedt een nieuwe kleur; daarmee geeft oost minimumkracht aan. Op 2hoogte (zonder sprong) belooft oost minstens 10 punten. Maar 13 of meer is
zeker mogelijk. Als west nu past, en noord ook, kunnen OW een prachtig
manchecontract missen. Zelfs een slemcontract is niet uitgesloten.
West mag dus in zijn tweede beurt beslist niet passen. Ook niet als zijn opening
eigenlijk aan de te lichte kant is.
West mag alleen passen als zuid iets anders deed dan passen. Want dan komt
oost altijd nog aan de beurt.
Stelling 2
Ook deze stelling is niet correct. Maar … ik geef meteen toe dat zelfs een deel
van de ervaren spelers deze basisspijker behoorlijk kunnen misslaan.
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Met oosthand 1 moet oost 1 bieden. De reden: tegenover minimale
openingskracht van west is de gezamenlijke kracht te zwak voor een
manchecontract. Als oost met deze hand meteen 2 biedt, heeft oost in zijn
tweede beurt een probleem als west reageert met 2 of met 2SA. Dan de
schoppenkleur nog bieden, is minstens manche-forcing.
West mag met de gegeven westhand na oosts 2 géén 2 bieden. Want met
een nieuwe kleur voorbij de grens van ‘2-in-zijn-openingskleur’, belooft west
minstens 16 punten (dat heeft een mooie naam: een reversebod). Omdat oost
met 2 al minstens 10 punten belooft mag west met een mooie 15-punter ook
reverse bieden. Met minder moet west na partners 2 zijn openingskleur
herhalen, partners kleur verhogen of 2SA bieden. En als oost op 2SA reageert
met 3, zou dat mancheforcing zijn, waardoor OW – ondanks het geluk dat de
schoppenfit is gevonden – te hoog eindigen. 4 zal zeer waarschijnlijk -1 gaan.
Oosthand 2 is wél sterk genoeg om direct 2 te bieden: de manche staat
immers voor oost al vast. Na wests 2SA-rebid kan oost dan wél 3 bieden, en
zal het door west uitgeboden 4-contract zeer waarschijnlijk worden gemaakt.
Merk op dat zónder schoppenfit en hartendekking 5 waarschijnlijk de enige
manchemogelijkheid is. Daardoor kan het belangrijk zijn - met manchekracht de langere sterke lage kleur het eerst te bieden. West mag na oosts 2 niet
rekenen op een 4-kaart hoge kleur, maar uitgesloten is dat dus zeker niet.

Stelling 3
Oost belooft met een nieuwe kleur op 2-hoogte minstens een 4-kaart in die
kleur. En dat geldt voor alle paren als de nieuwe kleur lager is dan de
openingskleur, dus niet op 1-hoogte kan.
(Oud) onderscheid voor kleuren die hóger zijn dan partners
openingskleur.
Het succesvolle schrijversduo Cees Sint en Ton Schipperheyn voerden in
de zeventiger jaren van de vorige eeuw een uitzondering in:
Een nieuwe kleur die zónder tussenbod op 1-hoogte kon, maar dóór het
tussenbod op 2-hoogte moest, belooft dan 8-11 ptn. met minstens een 5kaart in die kleur. Deze toen zeer populaire uitzondering luisterde naar de
mooie naam: het negative freebid.
Op de meeste nieuwe cursussen voor beginners belooft een ‘bijbod’ in een
nieuwe kleur op 2-hoogte in alle situaties minstens 10 punten met
minstens een 4-kaart in die kleur. Vooral voor minder ervaren spelers is
dat meteen weldadig duidelijk.
Stelling 4
De kans dat oost geen ruitensteun heeft, is inderdaad groot. Maar … toch niet
geheel uitgesloten. Kijk mee en huiver!
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Je neemt 14 punten mee. Met partners openingskracht voldoende voor de
manche. Maar welke manche? 5? Dat is zeker niet uitgesloten. Probleem is
alleen dat als je dat biedt, en de andere paren 3SA+1 scoren, je dan toch op
dat spel verliest. Partner kan ook extra kracht hebben, waardoor een slem
kansrijk kan zijn. Maar wat moet je dán bieden? Op 3 mag partner passen;
met 4 ben je al voorbij 3SA en na een direct 5-bod is zelfs het station van
azen vragen al gepasseerd.
Oost moet improviseren. En dan is 2 een uitstekend parkeerbodje.
Toegegeven, je misleidt daarmee je partner - die rekent minstens op een 4kaart klaveren met 10+. Maar dat geeft niet, want je komt zeker nog een keer
aan de beurt en dan heb je waarschijnlijk een beter beeld van partners
verdeling en kracht.
En wat moet je dan doen als partner jouw 2 bod in één klap verhoogt naar 4of 5?
Dan heeft hij een sterk spel met lengte in de lage kleuren, dus kun jij veilig 6
uit de biedbak trekken! Jawel, klein slem in partners eerst geboden kleur;
partner belooft met zijn 5-sprong immers ook extra kracht!

