
Reverse Drury 

 

Reverse Drury gaat op na een derde- of vierdehands opening van één in een hoge kleur dus na:  

 

1. Drury 

 

 

1. Drury 

 

 

1. Drury 

 

 

1. Drury 

 

 

Met het 2  bod belooft west een driekaart of langer in partner's kleur en 10-12 punten.  

Het vraagt naar de kracht van de opening van oost. 

 

Na een 1  opening van oost (vijfkaart) en 2  (Drury) van west heeft oost de volgende 

mogelijkheden:  

 2  → Normale opening en 12-14 punten  

H x A H x x x x x x V B x  

 2  → Zwakke opening 10-11 punten  

 2  → Reverse 16+ punten en vijfkaart harten + vierkaart schoppen sleminteresse  

 2SA → 14 punten geschikt voor 3 sans  

 3  → Reverse 16+ punten en vijfkaart harten + vierkaart klaver sleminteresse  

 3  → Reverse 16+ punten en vijfkaart harten + vierkaart ruiten sleminteresse  
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 3  → 16+ punten zeskaart harten sleminteresse  

 4  → Splinter 16+ punten en vijfkaart harten + singleton klaver sleminteresse  

 4  → Splinter 16+ punten en vijfkaart harten + singleton ruiten sleminteresse  

 

 

Na een 1  opening van oost (vijfkaart) en 2  (Drury) van west heeft oost de volgende 

mogelijkheden:  

 2  → Normale opening en 12-14 punten  

 2  → Normale opening, 12-14 punten en een vijfkaart schoppen + vierkaart harten  

 2  → Zwakke opening 10-11 punten  

 2SA → 14 punten geschikt voor 3 sans  

 3  → Reverse 16+ punten en vijfkaart schoppen + vierkaart klaver sleminteresse  

 3  → Reverse 16+ punten en vijfkaart schoppen + vierkaart ruiten sleminteresse  

 3  → Reverse 16+ punten en vijfkaart schoppen + vierkaart harten sleminteresse  

 3  → 16+ punten zeskaart schoppen sleminteresse  

 4  → Splinter 16+ punten en vijfkaart schoppen + singleton klaver sleminteresse  

 4  → Splinter 16+ punten en vijfkaart schoppen + singleton ruiten sleminteresse  

Als je alleen de manche wilt spelen biedt je direct de manche, dus het bieden van een tweede 

kleur toont sleminteresse.  

Andere biedingen voor west 

Omdat west al voorgepast heeft beloven andere biedingen dan 2  op 2 niveau een vijfkaart, deze 

biedingen ontkennen een fit.  

Het 1 sans bod kan daarom sterker zijn immers wat moet je na 1 schoppen met:  

A x H x x V x x x V x x x  

twee klaver kan niet dat is Drury en twee ruiten belooft een vijfkaart!  

 

Een direct bod van 3 laag is inviterend (10-11 punten) met een goede zeskaart.  

 

Drury gevolgd door 3  is zwak met zeskaart klaver eindbod.  

 

Je kunt 2SA als fitbid blijven spelen dus 1  - 2SA ( 10-11 punten met vierkaart steun )  

Interventie 

Na een volgbod of doublet na de hoge kleur opening vervalt de conventie dus na: 

 

1. Echt 
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1. Echt 

Bergen Drury 

Je kunt naast 2  Drury met 3 kaart steun het 2  bod als Drury, maar nu met een vierkaart steun 

spelen (Bergen Drury).  

 

Douglas Drury uit Vancouver, Canada, ( later Sebastopol, Californie, United States), geboren in 

1914 overleden 1967, was een effectenmakelaar, bridge leraar, club eigenaar en lid van het 

ACBL Board of Governors en de Systems and Conventions Committee. Douglas Drury bedacht 

de Drury conventie. Hij begreep als ervaren bridger, dat na een derde- of vierdehands opening op 

minimale waarden, de bieding onder controle gehouden moest worden. In de originele versie van 

deze conventie werd afgewezen met twee ruiten i.p.v. twee hoog. Vandaar reverse Drury, of 

modified Drury. 
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