Vijfkaart hoog
met forcing 1SA-antwoord
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Zelfs als de bezitter van zo’n zuidhand een
vijftiger is, krijgt jeugdige bravoure hem niet
snel stil. Maar zie, links opende 1§. Een wantrouwende blik op de systeemkaart deed alle
hoop vervliegen: ‘Vanaf vijfkaart’ stond er.
Van die kleur zou het dus niet komen maar er
was nog een kans. Na partners pas bood
rechts 1SA, druk gealerteerd.
‘Forcing, zeker?’ vroeg zuid.
‘Ja, dat ook’, was het antwoord, ‘maar in
de eerste plaats geeft het een schoppenkleur
aan; vanaf een goede vierkaart als de hand
zwak is.’
Onthutst paste het slachtoffer dus maar.
De openaar vervolgde met 2|, weer gealerteerd. ‘Vanaf een driekaart’, luidde de uitleg.
Na twee passen keek zuid nog even naar zijn
leuke 5-5 en gooide toen het bijltje er bij neer.
Nadat west even later 2| precies gemaakt
had – spelen kunnen ze wel – wilde zuid weten wat het idee is achter dit vreemde bieden.
‘Het is Standard American met een kleine variatie’, kreeg hij te horen. ‘De halve wereld en
veel wereldkampioenen bieden zo.’
BRIDGE gaat op bezoek bij biedgoeroe Kees
Bakker die meer over dit systeem kan vertellen. Terwijl Bakker koffie zet, knopen we een
gesprekje aan met mevrouw Bakker die gespannen achter de computer zit.
‘Komt het wel gelegen?’ vragen we beleefd.
‘Totaal niet’, zucht ze. ‘Ik speel met een
Italiaan tegen twee lepe Australiërs. Maar ik
doe mijn oordoppen wel in.’
Even later staat de koffie op tafel en steekt
Bakker van wal. ‘Zo’n tien jaar geleden deed
ik mee aan het Hoechst-toernooi in het team
van de VS. Het vliegtuig van de sponsor was
aan de grond gebleven en ze waren maar met
zijn drieën. Ik werd opgetrommeld als partner van Passell. Ik had één avond om Standard
American te leren. We wonnen het toernooi
net niet maar het was een geweldige ervaring.’
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‘Wij zijn abonnee van okbridge (internet-bridgeclub, -Red.). Je kunt daar spelen met spelers van
allerlei nationaliteiten. Je mag een paar conventies afspreken maar de basis van het bieden is Standard American. Ik verwacht dat dit
systeem door de globalisering van bridge
steeds belangrijker wordt.’
‘Amerikanen openen alleen 1§ of 1~ als
ze minstens een vijfkaart hebben. Anders bieden ze desnoods een driekaart in een lage
kleur. Dat is op zich niets bijzonders. Fransen
en Polen doen dat ook. Het kenmerkende van
Standard American zit hem in het vervolg.
Het antwoord in een eigen kleur op tweehoogte is bij Amerikanen sterker dan bij ons.
Het is nagenoeg mancheforcing.
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Als partner 1~ opent, bieden wij in Nederland zonder aarzeling 2`. Maar als partner
dan doodnormaal 2SA herbiedt, staan we

TIP VAN Kees Bakker:

‘Standard American:
speel het op internet.’
voor een onmogelijke beslissing. Is hij maximaal, dan zal 3SA een goede kans hebben. Is
hij minimaal, dan is 2SA al in gevaar. Een
blinde gok dus. Kreijns-Vergoed, Nederlandse
internationals uit de jaren tachtig, voorkwamen dit probleem door alleen 2SA te herbieden met een minimum. Met een veertienpunter boden ze na 2` meteen 3SA. Maar die

aanpak heeft het nadeel dat de overkant niet
weet of het 3SA-bod gebaseerd is op veertien
punten of op 18-19. Daarom heeft de Nederlandse top de oplossing van Kreijns-Vergoed
niet overgenomen en herbiedt als openaar gewoon 2SA met 12-14 punten. In een parenwedstrijd past de antwoorder daarop met 11
punten, in viertallen biedt hij 3SA.’
‘Amerikanen bieden na partners 1~-opening alleen een eigen kleur op tweehoogte als
de manche zeker is; een 2`-antwoord belooft
twaalf punten of meer en bovendien een vijfkaart. Zijn ze zwakker, dan antwoorden ze
1SA. Dat heeft tot gevolg dat zo’n 1SA-bod veel
sterker kan zijn dan bij ons.
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Met deze handen bieden wij na partners 1~opening 2`. Amerikanen doen dat met de
eerste twee niet, de manche is immers niet zeker. Ze antwoorden 1SA. De derde hand is de
enige uitzondering op de regel dat een antwoord op tweeniveau mancheforcing is. Met
die hand bieden ze 2` en later 3`. Die twee
biedingen samen beloven een zeer solide zeskaart ruiten. De openaar mag op 3` passen.’
We geloven niet dat dit handig is. Hoe
moet de openaar nu omgaan met zo’n 1SA-bijbod van 6-11 punten?
‘Hij moet doorbieden’, zegt Bakker. ‘1SA is
forcing in Standard American. Met een tweede kleur of een zeskaart levert de herbieding
geen problemen op. Die gaat dan hetzelfde
als bij ons. Alleen met een evenwichtige hand
heeft de openaar een probleem.
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Als je 1~ opent en partner 1SA antwoordt,
bieden wij met de eerste hand 2| en met de
tweede 2~; Amerikanen doen dat ook. Met
de derde hand passen wij op 1SA maar dat
mogen zij niet. Ze bieden dan hun laagste
driekaart, hier 2|. Na zo’n 2|-bod moet
partner zich zien te redden. Met een doubleton schoppen kan hij 2~ bieden, een   
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ijden veranderen en biedmethodes ook.
Vooral in de top maak je van alles mee;
niets is meer zeker. Dit overkwam één
van ons laatst tegen een juniorenpaar.

5-2-fit speelt heel behoorlijk, soms zelf beter
dan 1SA. Heeft hij zelf een goede vijfkaart,
dan kan hij die bieden en met een 1-4-4-4 kan
hij op 2| passen.’
We zijn niet overtuigd. Dat wordt rommelen op tweehoogte, terwijl 1SA het beste contract is.
‘Soms wel’, erkent Bakker, ‘maar het omgekeerde komt evengoed voor. Als de bijbieder
tegenover de derde hand hierboven heervrouw-vijfde in een eigen kleur heeft, speelt
een contract in zijn kleur beter dan 1SA.’
‘Tsjakka!’ klinkt het uit de computerhoek.
‘Eindelijk is Massimo op zijn post. Dat zal die
Aussies leren: gedubbeld twee down under.
Vijfhonderd en negen IMP.’
Bakker vraagt of we iets anders willen
drinken en loopt even langs het elektronisch
strijdtoneel. Zijn vrouw neemt water en wij
lusten wel een biertje. Intussen bedenken we
een paar opgaven. U speelt Standard American. Antwoorden op pagina 48.
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Als het bier op tafel staat, praat Bakker verder.

■

Flannery voor onbiedbare hand

‘Tot nu toe ben ik steeds uitgegaan van een
1~-opening. Na een 1§-opening is de aanpak
hetzelfde maar er is een speciaal probleem.
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Je opent 1§ en partner biedt 1SA, forcing.
Met de eerste hand kun je 2~ bieden, reverse.
Met de tweede is 2SA niet gek. Partner ontMaar t 2003 Bridge
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kent een fit en je hebt veel punten in je korte
kleuren. Tot zover geen moeilijkheden. Maar
nu de derde. Die hand is te zwak voor een reverse of voor 2SA. Je hebt geen driekaart laag
om te bieden en de vijfkaart harten heb je al
verteld. Passen mag niet, het kan nog 3SA zijn.’
We zijn benieuwd naar de oplossing.
‘Een gewone oplossing is er niet’, zegt Bakker. ‘Het systeem kan geen zwakke 4-5-2-2 aan.
De meeste Amerikanen bieden 2|, in dit geval dus zelfs op een doubleton. Wie dat niet
bevalt, kan een conventie afspreken. Standard
American kent een speciale opening voor zo’n
hand, de Flannery 2`-opening. Die geeft een
vijfkaart harten aan, een vierkaart schoppen
en 12-16 punten.’
We blijven opstandig. Een verplichte herbieding op doubleton laag of Flannery zijn in
ons systeem niet nodig. Waarom zouden wij
Standard American overnemen?
‘Wat ik tot nu toe heb verteld’, legt Bakker
uit, ‘gaat over de handen waarmee de bijbieder de 1§- of 1~-opening niet kan steunen.
Zo bieden Amerikanen als het spel niet fit. Ze
bereiken vaak een ander contract dan wij,
soms slechter dan het onze, soms beter.’
‘Maar hierop mag je hun hele systeem niet
beoordelen. Je moet ook kijken hoe ze bieden,
als het spel wél fit. Juist dan is Standard American fantastisch, superieur aan ons systeem.
De combinatie van een antwoord op tweeniveau, dat mancheforcing is, met een forcing
1SA-antwoord wint heel veel biedruimte.
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Hier hebben NZ een fit gevonden op tweeniveau en het bieden is mancheforcing. Dat
lukt niet met ons systeem.’
‘Bovendien kunnen Amerikanen op veel
meer manieren steunen. Zij maken onderscheid tussen een vierkaart en een driekaart
steun. Met een vierkaart steun bieden de
meesten klassiek: steunen op tweehoogte
geeft 6-9 punten aan en steunen op driehoogte is inviterend.’
‘Maar wie meer wil met een fit van negen
troeven kan voor Bergen raises kiezen. In BRIDGE van de vorige maand vertelt Vincent Kroes
daar meer over.’
‘Na partners 1§/~-opening is 3§/~
preëmptief, 0-6 punten met een vierkaart
mee. Je bent natuurlijk niet verplicht drie
hoog te bieden met zo’n zwakke hand.’
‘Ben je iets sterker dan bied je 3|. Dat bod
belooft een vierkaart steun en 7-9 punten.
Ons natuurlijke 3|-bod heb je in Standard
American niet nodig, omdat 2| al mancheforcing is. Met een inviterende hand, 10-12
punten, bied je 3`.’
‘Bergen raises hebben het voordeel dat je
met een vierkaart steun direct op driehoogte
biedt. dat is correct volgens de Law en vaak lastig voor de tegenstanders. Maar de conventionele biedingen van 3| en 3` kunnen ook in
je nadeel werken. Als de volgende speler
kracht heeft in de geboden kleur, kan hij met

een uitkomstdoublet de goede start aangeven.’
‘Ben je sterk genoeg voor de manche, dan
heb je met een vierkaart steun in Standard
American twee mogelijkheden. Je splintert als
je een korte kleur hebt en met een evenwichtige hand bied je 2SA. Zij noemen dat de Jacoby 2NT. Als je Bergen Raises speelt, ziet het steunen met een vierkaart na een 1§/~-opening
er zo uit:
3§/~
3|
3`
splinterbod
2SA

0-6 punten, preëmptief, niet verplicht
7-9 punten
10-12 punten, inviterend.
11-14 punten, korte kleur.
mancheforcing, Jacoby 2NT.’

We willen weten hoe het bieden verder gaat
na zo’n mancheforcing 2SA-bod.
‘De openaar omschrijft zijn hand’, zegt
Bakker. ‘Heeft hij ergens een singleton dan
biedt hij die op driehoogte (splinter). Als hij
evenwichtig is, heeft hij drie mogelijkheden.’
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Met de eerste hand, een minimum, biedt hij
meteen de manche. Dat ontkent sleminteresse (principle of fast arrival). Met een maximum,
zoals de tweede hand, biedt hij 3~. Dat bod
toont grote belangstelling voor slem en nodigt partner uit controles te bieden. Heeft hij
een opening die tussen een minimum en
maximum inzit, de laatste hand, dan biedt hij
3SA. De bijbieder gaat nu alleen controles bieden, als hij zelf ook wat overwaarde heeft.’

Steunen met driekaart
‘Met een driekaart steun kun je na partners
1§/~-opening in vijf stapjes je kracht aangeven. Met 5-7 punten bied je eerst 1SA en na
partners herbieding steun je hem zo laag mogelijk. Dat heeft een tactisch voordeel.
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Als partner 1~ opent, bied je met beide handen 1SA, forcing. Komt bij partner nu 2| dan
corrigeer je naar 2~. De tegenpartij weet nu
niet of je een driekaart schoppensteun en 5-7
punten hebt, zoals links, of een doubleton
schoppen en 6-9 punten, zoals rechts. Dat
maakt beschermend bieden lastig want de regel “zij een fit, wij een fit” gaat nu niet op.’
‘Met een driekaart troef en 8-10 punten
steun je partner direct op tweehoogte. Zo’n
steuntje is dus wat vetter dan bij ons.’
‘Heb je een driekaart troef en 11-12 punten, dan bied je eerst 1SA en na partners verplichte herbieding steun je op driehoogte, inviterend. Kroes doet dit anders. Hij biedt dan
eerst 2| en als de openaar met 2` een minimum aangeeft, zwaait hij af in 2§/~. Die
aanpak vind ik beter. Met een inviterende
hand tegenover een minimale opening en
slechts acht troeven loop je het risico   

‘Ik wil nog even terugkomen op Flannery’,
zegt Bakker. ‘Je kunt die opening combineren
met een zwakke 2§/~-opening maar een
paar dat voor Flannery kiest, moet de Multi laten vallen. Engelsen die Standard American
spelen, openen de Flannery-handen daarom
met 2§. Zo houden zij de 2`- en 2~-opening
vrij. Voor Nederlanders voldoet dit niet. Wij
willen Multi en Muiderberg niet opgeven en
hebben een andere oplossing bedacht.’
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down te gaan in 3§/~. Ook Bergen twijfelt
aan dit onderdeel van Standard American. In
Better Bidding with Bergen gaat hij zelfs zover
dat hij een uitzondering maakt. Het 1SA-antwoord is bij hem forcing behalve als de openaar minimaal is en bang is down te gaan als
de bijbieder vervolgens naar 3§/~ springt.
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De eerste hand is een minimale 1~-opening.
Als partner 1SA antwoordt en je 2| biedt, zul
je passen op een inviterende 3~. Een 2~-contract is veiliger. Toch is er een goede kans dat
je 3~ maakt en dat dat meer oplevert dan
1SA. Maar met de tweede hand voorzie je de
problemen bij het afspel als partner na 1~1SA-2| met 3~ inviteert. Dat contract is in
gevaar. Bergen raadt daarom aan met zo’n
hand op 1SA te passen. Je mist geen manche.
Het kan je laatste kans zijn plus te scoren.’
‘Met mancheforcing handen en een driekaart steun bied je eerst 2|. Na partners herbieding steun je zijn hoge kleur op driehoogte
als je serieuze sleminteresse hebt. Heb je die
niet dan bied je bij je tweede bod de manche.’
In schema ziet na een 1§/~-opening het
steunen met een driekaart er zo uit:
5-7 punten
8-10 punten
11-12 punten

eerst 1SA, dan 2§/~
direct 2§/~
eerst 1SA, dan 3§/~
Kroes: eerst 2|, dan 2§/~
geen sleminteresse eerst 2|, dan 4§/~
sleminteresse
eerst 2|, dan 3§/~

‘Dutch’ Standard American

‘Na een 1§-opening kun je het best het 1~en het 1SA-antwoord omdraaien. 1SA belooft
dus een vierkaart schoppen en 1~ ontkent
een vierkaart schoppen. Dat lijkt een verwarrende ingreep maar het went wel.
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Met de eerste hand is de herbieding nu gemakkelijk. Je opent 1§ en als partner 1SA
biedt, heb je een schoppenfit en steun je zijn
kleur. Als partner 1~ biedt, heb je geen fit
maar je hebt wel de ruimte om 1SA te bieden.
Door het omdraaien van de antwoorden heb
je Flannery niet meer nodig.’
‘Met de tweede hand kom je in het bekende patroon. Je opent 1§ en of partner met
1~ nu een vierkaart schoppen ontkent of die
met 1SA belooft, je herbieding is in beide gevallen 2|, vanaf een driekaart.’
‘De derde hand is interessant. Als partner
na je 1§-opening 1~ antwoordt, bied je 1SA;
in tegenstelling tot de tweede hand stop je
hier de schoppen. Maar als partner 1SA antwoordt en dus een vierkaart schoppen belooft, is het steunen van zijn kleur handiger
dan het introduceren van je driekaart klaveren. Je biedt dus 2~. Is partner zwak dan past
hij en speel je in een 3-4 of 3-5 fit schoppen.
Daar is niets mis mee want jouw hand met de
korte troefkleur heeft aftroefwaarde.’
‘Is partner sterk en heeft hij een vierkaart
schoppen dan vraagt hij na jouw 2~ met 2SA
hoeveel schoppens je hebt. Met 3|, 3` of 3§
vertel je dat je er drie hebt, met een hoger bod
beloof je er vier.’
‘Na 1§-pas-1SA (4+ schoppen!)-pas-?? steunt
de openaar de schoppen vaak op een driekaart. Na een 1§-opening kan de bijbieder

Antwoorden
bij de opgaven op pagina’s 46 en 48
A 2|. Het kan nog een manche zijn als uw
partner maximaal is.
B Pas. Systematisch moet u 2| bieden
maar u kunt beter passen om een te hoog
contract te vermijden.
C 2SA. 16-17 punten, invite voor 3SA.
D 2SA. Een maximum (10-11 pnt).
E 2~. Of partner nu een vierkaart klaveren
heeft of niet, 2| mag u toch niet spelen.
De tegenpartij zal 2§ bieden.
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48

3`. Zeskaart, maximum, invite voor 3SA.
1SA en later 2~.
2SA, mancheforcing, vierkaart troefsteun.
2| en later 3~, serieuze sleminteresse.
1SA. Partner ontkent een goede vierkaart
schoppen.
J2 2`. U hebt een (mooi) minimum.
J3 3SA. Voor 4§ bent u iets te sterk.
J4 4§. Partner heeft een vierkaart steun en
inviteert voor de manche.
F
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daarom zijn schoppenkleur beter verzwijgen,
als hij een zwakke hand heeft en de vierkaart
schoppen zwak is. Het risico is te groot dat
het contract 2~ wordt in een slechte 3-4 fit.
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Als partner 1§ opent, bied je met de eerste
hand 1SA: vierkaart schoppen. Mocht partner
je steunen met een driekaart, dan maakt 2~
een goede kans. Met de tweede hand ligt het
anders. Een 1SA-contract of een 2§-contract
in de 5-2 fit lijkt beter dan 2~ in een 3-4 fit.
Bied daarom 1~ en ontken daarmee een goede vierkaart schoppen. Met de derde hand
kun je rustig 1SA antwoorden. Als partner 2~
biedt, ben je sterk genoeg om met 2SA te vragen hoeveel schoppens hij heeft. Zijn het er
vier, dan bied je 4~; heeft hij er maar drie,
dan ga je naar 3SA.’
We zijn wanhopig. ‘Met de tweede hand
bied je 1~, als partner 1§ opent. Dat schoppenbod ontkent een vierkaart schoppen maar
die heb je wel. Omdat je kleur zo zwak is, mag
je die niet bieden en moet je 1~ bieden.’
‘Juist’, zegt Bakker, ‘zo zit het. Jullie snappen het. Leg het wel goed uit, als je met een
Amerikaan op internet speelt.’
Voelt u zich al een beetje thuis in Nederlands
Standard American? Antwoorden hiernaast.
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U opent met 1§. Hoe reageert u op:
J1 partners 1~-bod?
J2 partners 2|-bod?
J3 partners 2SA-bod?
J4 partners 3`-bod?

Nog even dit
Bakker wil nog wat kwijt over het alerteren.
‘Vijfkaart hoog en een forcing 1SA-antwoord
heeft in Nederland wel aanhang, dus knikt iedereen begrijpend als je zo’n antwoord alerteert: forcing. Ze willen niet naar de bekende
weg vragen. Maar het 1SA-bod kan ook een
goede vierkaart schoppen aangeven. Daarom
ben je verplicht niet alleen zo’n 1SA-bijbod te
alerteren maar ook ongevraagd uit te leggen
dat partner een schoppenkleur aangeeft. Veel
spelers hebben nog nooit gehoord van het omdraaien van het 1~- en 1SA-antwoord en daar
mag je geen misbruik van maken. Je moet opening van zaken geven. De Amerikaanse alerteerregels zijn op dit punt heel helder.’


In het volgende nummer:
Het Looier-systeem

