Opgave 113 - overpeinzing

Dankzij Stayman en Transfers kunnen zelfs net begonnen bridgers uitstekend uit de
voeten met lengte in de hoge kleuren. Met een 4-kaart vraag je met de 2♣-Stayman
naar de hoge 4-kaart(en) en de Jacoby Transfers plaveien de weg voor hoge
5+kaarten. Als de 1SA-opening een hoge 5-kaart niet uitsluit, kun je met een hoge 3kaart in handen zelfs achter openaars eventuele hoge 5-kaart komen (met
Puppet/Niemeijer).
Minder aandacht is er voor lage 6-kaarten. Vaak heb je het wel gehad met de
afspraak dat 2♠ een zeer zwakke hand met een lage 6-kaart belooft. De 1SA-openaar
moet dan verplicht 3♣ bieden, waarop de partner past met lengte klaveren, en als
eindbod 3♦ biedt met lengte ruiten.
Er zijn ook variaties waarbij met een 6-kaart in een lage kleur ook het bijbod 2SA
wordt gebruikt. Dat heeft twee nadelen: het natuurlijke 2SA-bijbod vervalt (8-9
punten en het verzoek aan de openaar om met een maximum 3SA te bieden), én een
risico van een misverstand.
Voordeel van het natuurlijke directe 2SA-bijbod is, dat het veel zegt over de kracht
(8-9), maar vrijwel niets over de verdeling van de beide handen. Als je (in plaats van
2SA) eerst 2♣ moet bieden, zal openaar immers een antwoord geven waar jij niets
aan hebt, maar de tegenspelers des te meer. Ook kan je linkertegenstander met een
uitkomstdoublet op jouw 2♣-bod aan zijn partner vertellen dat hij graag een uitkomst
in klaveren ziet…
Een combinatie die steeds meer wordt gebruikt is:
- 2♣ als ‘de gewone Stayman’ en
- 3♣ als Puppet (met 10+ punten).
Vind je Puppet nog even te complex, en gebruik je het directe bijbod van 3♣ en
3♦ ook niet voor een andere afspraak? Dan kun je na partners 1SA het 3♣/♦-bijbod
uitstekend gebruiken voor de volgende handen:
- 6-kaart in lage kleur met twee van de drie (A, H en V) tophonneurs;
- te weinig kracht voor 2SA.
De SA-openaar heeft het dan gemakkelijk: met de derde tophonneur is de kans groot
op zes slagen in die kleur, dus biedt hij 3SA. Zónder dat plaatje past hij.
Met deze afspraak kijken we naar de vier biedingen. Je mag die van jou nog
aanpassen als je dat wilt .
Met een lage 6-kaart in handen heb je dus drie mogelijkheden:
- 2♠ als je te zwak bent voor een manche. Openaar moet 3♣ bieden waarop jij
met klaveren past en met lengte ruiten 3♦ biedt.
- 3SA als je hand sterk genoeg is voor 3SA.
- 3♣/♦ je durft alleen 3SA als openaar een aas, heer óf vrouw in die kleur
meeneemt. En met deze laatste afspraak kijk ik naar de vier spellen.

