
Spellen van de week (dinsdag  27 januari 2015):    

Gisteravond was er een interessant deelscoregevecht op spel 5 

 

Een interessant deelscorespel met de punten 19-21 verdeeld en in NZ een -fit en in OW een -fit. 

Sommigen zullen de hand in N openen omdat deze weliswaar slechts 11 punten bevat maar wel erg 

mooie punten: aas-heer in de vijfkaart  en nog een aas. Voor een Muiderberg-2-opening (5 kaart 

 en vierkaart laag en minder dan openingskracht) is de hand daarom eigenlijk te sterk en passen is 

ook al zo wat. Als N 1 opent zal O waarschijnlijk doubleren omdat dit veelal een 4-kaart  aanduidt 

en west normaal gesproken alleen 2 zal bieden met minstens een vijfkaart. Als N past zal O 1 

openen. Hoe dan ook, op vrijwel alle tafels zullen de fits in de hoge kleuren duidelijk zijn geworden 

en dan is het de vraag of NZ na het te verwachten 2 in OW zich nog naar 3 laten opdrijven. Als N 

1 opent, zoals bij ons aan tafel, kan zuid met 10 punten niet passief passen op 2 maar moet dan, 

met de wetenschap dat NZ duidelijk de meerderheid van de punten heeft, kiezen tussen gedoubleerd 

tegenspelen of 3 bieden. In de A-lijn lieten 3 van de 6 NZ-paren OW 2 (1 down = -50) spelen voor 

een slechte eigen score.  In de B-lijn waren er dat slechts 2 van de 6 (complimentje voor de B-lijn !) 

en in de C-lijn 2 van de 4. In dit geval leverde 3 bieden de beste score op. 

Frequentiestaat A-lijn 

 

Frequentiestaat B-lijn 



 

Frequentiestaat C-lijn 

 

Verder was er gisteravond een lastig te bieden sterke westhand met 5-5 laag. 

 

Spel 15 was intressant omdat de westhand moeilijk goed is te bieden. De hand is heel sterk met 21 

punten en daarin 2 goede vijfkaarten laag. Niemand heeft een bieding om een dergelijke hand snel 

aan te kunnen geven. Je moet oppassen dat partner niet te vroeg het bijltje erbij neergooit en 

uitzoeken of het 5 of misschien 6 in een lage kleur moet zijn of misschien toch 3 SA en als partner 

helemaal nikt meebrengt misschien slechts een deelscore. Na een pas in Z mag je de westhand 

openen. Aan de meeste tafels zal W, net als aan onze tafel, 1 hebben geopend, in de hoop later 

met een sprong 3 te kunnen bieden en zo het bieden mancheforcing te maken. Helaas gooit N roet 

in het eten door 1 of 2 (zwak) te bieden. Oost heeft maar vijf punten en zal in beide gevallen 

passen. Zuid doet er waarschijnlijk nog een schepje bovenop door te verhogen naar 2, 3 of mogelijk 

zelfs 4 (al is de kwetsbaarheid voor dat laatste eigenlijk te ongunstig). Zeker als zuid slechts 2 

biedt kan west niet volstaan met 3 omdat je dit ook al zou doen met dezelfde verdeling maar bijv. 



zonder A en een kleine  i.p.v. V. Je kunt dan wel 3 bieden om het bieden mancheforcing te 

maken of 4 om aan te geven dat je heel sterk bent met lange  en . Na een 3-bod in Z zul je 

moeten kiezen tussen 4 of 5. Na 4 zal O zijn aansluiting in de lage kleuren en daarbij H 

moeten waarderen en 5 (of 5) moeten bieden. Passen op 4 of slechts corrigeren naar 4 is echt 

te voorzichtig met de oosthand. 

Opvallend is dat hier we de C-lijn moeten complimenteren omdat hier maar liefst 3 van de 4 paren  

5-laag bereiken. De A- en B-lijn steken hier schril bij af met slechts één op de 6 paren die 5 laag 

bereiken.  

Overigens is het zelfs klein slem voor OW in zowel  als , maar door de interventie van NZ met  is 

het niemand gelukt om dat uit te bieden. 

 Frequentiestaat A-lijn 

 

Frequentiestaat B-lijn 

 

Frequentiestaat C-lijn 
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