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Of het kwantitatief gezien aan het wat magere deelnemersveld heeft gelegen, weten we natuurlijk 

niet, maar feit is dat beide ondertekenaars van uw periodiekje op de eerste silvesterdrive van onze 

club ooit, de bovenste twee plaatsen van het schavotje wisten te bemachtigen. Daar willen we best 

een traditie van maken: volgend jaar wisselen we stuivertje. 

 

Oeps te laat 

Als bij alle stepbridgetoernooien, kun je als je verlaat bent, nog tijdens de eerste ronde inschrijven; de 

eerste drie spellen speel je dan niet. Het maakt niet uit of je hierdoor een stilzit veroorzaakt of er juist 

een opheft, want spelen gaat voor, vinden wij. Meld het wel even bij de WL, want die krijgt hierover 

niet automatisch bericht, terwijl vlak daarvoor de boodschap kan zijn rondgegaan, dat er geen stilzit 

zou zijn. Dat kan als onaangenaam worden ervaren (het omgekeerde waarschijnlijk niet). Overigens 

is Stepbridge naar verluid nog aan het studeren, hoe het stilzit mechanisme te wijzigen zodanig dat 

niet automatisch het laagst geplaatste paar het slachtoffer is. We hopen daar spoedig over te horen. 

 

 

VIERTALLEN 

We hopen dat iedereen inmiddels zijn gedachten over de viertallencompetitie heeft laten gaan. Een 

aantal combinaties is bekend, maar van veel leden weten we nog niet, waar de voorkeuren naar uit 

gaan. We vragen nu alle leden, voor zover ze zich nog niet hebben geuit, de club een mailtje te 

sturen. Geef daarin svp aan: 

 

- Of je wel of niet wilt meespelen 

- Of je wel of niet benaderd wilt worden om eens in te vallen 

- Of een partner zoekt om de competitie te spelen 

- Of je een nevenpaar zoekt om de competitie te spelen. 

- Hoe een eventueel succesvol gevormde combinatie eruitziet, welke naam die heeft  en wie 

(vooralsnog) als aanvoerder fungeert. 

 

Met jullie antwoorden puzzelen wij de competitie in elkaar, zodat we hopelijk nog deze maand 

kunnen starten 

 

 

SLEMS 

In vroeger dagen had je de Wijnand Fockink Zeven-Sans-Atout Club. Deze club die gesponsord werd 

door een bridgeminnende producent van gedestilleerd in Amsterdam, nam je als lid op – en wellicht 

kreeg je ook nog een neutje toegestuurd – wanneer je met succes het grootslem in sans had 

geboden en tegen het sterkst mogelijke tegenspel had binnengebracht. Zoals te verwachten was, is 

de club aan zijn eigen succes ten onder gegaan.  

Spel 4 van 30 december had je een lidmaatschap kunnen opleveren: een potdichte 7 SA, weliswaar 

op twee snits en dus voor en verstandig mens niet biedbaar. Hans Hage, doorgaans verstandig, hield 

het op 6SA, nam de snits in de goede volgorde en eindigde dus met 13 slagen. Op spel 16 werd wat 

overmoedig een 6     geboden, dank zij een ongelukkige uitkomst gemaakt; een andere poging 

strandde ondanks dezelfde uitkomst.  



Terzijde: een foute uitkomst bestaat haast niet, een topspeler verzuchtte eens: “Het is misschien het 

moeilijkste onderdeel van het spel, wordt er maar niet boos om, het is gewoon één van de dertien, 

hopelijk pakt partner niet de slechtste.”  Tenslotte spel 23: een mooi klein slem in     onverliesbaar, 

terwijl 6     down kan op een introever; drie maal geboden, chapeau. 

 

MULTI 

We herhalen wat in brief 12 is geschreven naar aanleiding van de systeemkaarten: 

Wat opviel was dat de multi 2     door veel minder paren wordt gespeeld, dan van te voren was 

ingeschat. Het lijkt ons daarom zinvol in deze brieven wat aandacht aan deze en andere conventies 

te besteden, niet om hier een alternatieve bridgeschool te beginnen, maar om het overrompelende 

effect van zo’n conventie op de minder ervaren speler wat te neutraliseren.  

 

We beginnen opnieuw met de multi, de “multi-coloured 2    ” , iets aangepast en uitgebreid. 

Het voorvoegsel multi duidt op een veelheid aan mogelijkheden. De opening omvat altijd de zwakke-

twee-opening in     of     en een sterke SA opening. Daarnaast kom je varianten tegen: semi-forcing 

in de lage kleuren of spellen met een specifieke verdeling. We beperken ons tot de eerste twee. 

De zwakke twee in een hoge kleur belooft een zeskaart in die kleur en een puntentotaal van 6 a 10. 

De partner van de 2    -openaar antwoordt doorgaans met een relay, dat is in dit geval 2    . 

Een relay is gewoon een betekenisloos standaard antwoord. Het zegt niets over de kleur, noch is er 

een aanmoediging, ontkenning of afwijzing in besloten. Het geeft partner de mogelijkheid aan te 

geven welke variant hij in handen heeft. 

 

Wanneer de openaar een zwakke 2 in     heeft komt dat mooi uit, want hij kan dan passen. Heeft hij 

een zwakke twee in     dan corrigeert hij naar die kleur. Als de openaar na de relay van z’n partner 2 

SA biedt, heeft hij een sterke sansopening gehad, die hij niet met een ander bod kon verkopen. De 

2SA-opening belooft meestal 20-22 punt, 2 SA na 2     belooft dan minimaal 23 punten. Daarna gaat 

het bieden verder op dezelfde manier als na een directe 2 SA. Bijvoorbeeld met 3    , Stayman, al 

wordt een ontdekte hartenfit dan niet in de sterke hand gespeeld. 

 

De partner kan ook 2     antwoorden op 2    ; hij geeft nu aan tegenover een zwakke 2 in harten de 

manche in    te willen onderzoeken, tegenover een zwakke 2 in     niet verder te willen; de 2     

openaar past dan. En als de partner 2 SA biedt geeft hij een sterk spel aan met uiteenlopende 

mogelijkheden. Het gaat te ver om alle uitwerkingen daarvan hier te bespreken. Bovenstaande geeft 

het gros van de 2     verhalen weer. 

 

Resteren twee belangrijke vragen: Moet je dit gaan spelen? En hoe moet je hier als tegenstander op 

reageren? 

De eerste vraag is vrij makkelijk te beantwoorden: hoewel de multi een leuke niet al te moeilijke 

conventie is, lijkt het niet zinvol daaraan te beginnen, tenzij je met regelmaat in het linker rijtje van de 

uitslagen te vinden bent. Dit geldt voor veel conventies. Zorg eerst dat je de basisbeginselen goed 

onder de knie hebt voordat je aan de versierselen begint. 

 

Voor het antwoord op de tweede vraag zijn hele systemen bedacht. We houden het antwoord simpel. 

Het hangt ervan af of je in de tweede of in de vierde hand zit.  

In de tweede hand kun je vaak met een pas de kat even uit de boom kijken. Immers de antwoorder 

biedt 2    ,2    of 2SA en tegen de tijd dat je weer aan de beurt bent om te bieden, weet je ongeveer 

hoe de vlag erbij staat. Er zijn 2 uitzonderingen: handen van 17 punten of meer en stevige handen 



met één uitgesproken kleur. In het eerste geval kun je doubleren of – met een verdeelde hand – SA 

bieden; met een puntje of 10 zal je maatje niet onder de manche stoppen. In het tweede geval bied je 

die kleur. 

In de vierde hand is de taxatie veel lastiger. Na 2     pas 2     weet je alleen dat jouw maat maximaal 

16 punten heeft, maar het kunnen er ook 0 zijn. Met een hand met één uitgesproken kleur is het 

redelijk veilig deze kleur te bieden, ook al zou deze achter je kunnen tegenzitten (en dat komt eens in 

de tig jaar voor). En heb je een hand met openingswaarde, overweeg dan een doublet om partner 

wakker te maken. 

 

Bovenstaande is zoals dat heet een beetje kort door de bocht, want er kunnen vele verfijningen 

worden aangebracht. Wanneer je echter het bovenstaande begrijpt, hoef je je in veel multi situaties 

niet te laten verrassen. Volgende week brengen we een aantal voorbeelden van multi-handen en hoe 

je daarop zou kunnen reageren. 

 

 

REPEATED FOR CONVENIENCE 

 

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com. Gebruik voor last minute 

contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 

 06-53933212 (Jan) of  

06-22248868 (Tijn) 

 

Veel bridgeplezier donderdag 

Jan, Tijn 
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