
Spel van de week (dinsdag  1 september 2015)  

Gisteravond was er een interessant spel 22 met een fraaie, maar lastig te bieden, 5♣-manche. 

 

Dit spel kan alle kanten op gezien de distributionele oosthand met 5 hartens en zes klaveren, de  
zevenkaart ruiten in zuid en met de honneurpunten 20-20 verdeeld. Het spelverloop op de 
verschillende tafels loopt al vanaf de eerste bieding uiteen want open je de oosthand met slechts 9 
honneurpunten wel of niet en zo ja, met welk bod open je dan.  

Als je alléén naar de honneurpunten kijkt is passen met de oosthand niet meer dan logisch want 9 
punten is veel minder dan de vereiste 12 a 13 punten. In dat geval zal zuid vaak met 3♦ openen. 
West zal dan passen en 3♦ kan redelijk eenvoudig gemaakt worden (je moet alle troeven trekken en 
daarna komt er altijd nog een schoppenslag binnen in noord). Indien zuids 3♦-opening door de bank 
genomen een zevenkaart met enige topkracht belooft is 3SA een in een butlerwedstrijd een zeker te 
overwegen optie in noord. Dit eindigt echter in een roemloze 1 down omdat oost met klaver zal 
starten waarna 8 slagen het maximum haalbare is. 

In veel gevallen kan oost met zijn fraaie distributie beter beslissen om wel openen. Maar welk bod 
kies je dan ?  1♣ vertelt de ziel van de hand veel beter dan 1♥, maar daar staat tegenover dat de 
meeste spelers met 1♥ direct een vijfkaart aangeven terwijl 1♣ op een driekaart of zelfs een 
doubletion gebaseerd kan zijn. Ook 2♥ als bijvoorbeeld een Muiderbergse twee-opening is een 
optie, maar omdat de klaveren veel mooier zijn dan de hartens loopt dat vaak slecht af als partner 
geen hartenfit heeft. Ook na een 1♣-opening van oost zullen veel zuidpspelers volgen met een 
preëmptieve 3♦, waarna het bieden ook weer kan eindigen in  3♦ of 3SA. Maar het feit dat oost 
heeft geopend maakt dat west zich nu wel met het bieden moet gaan bemoeien. Met elf fraaie 
honneurpunten (3 topslagen) moet west echt iets doen. Doublet geeft normaal gesproken beide 
hoge kleuren aan dus dat lijkt hier niet goed. 3♠ belooft minstens 5 schoppens en is mancheforcing 
en kan dus ook niet. Doublet is daarom toch de juiste actie. Omdat noord veel lage honneurs heeft, 
die vooral waarde hebben in de verdediging maar niet in een ruitencontract, is 4♦ bieden door 
noord niet voor de hand liggend. Oost zal blij opveren van dit biedverloop (al mag je dat aan tafel 
uiteraard niet laten merken!) en enthousiast de hartens aanbieden met 3♥. Hiermee zadelt hij west 
op met het eigenlijk wel te verwachten biedprobleem: hoe nu verder? 3SA zonder ruitendekking is 
geen optie en 4♥ in een vermoedelijke 4-2 fit al helemaal niet. Ook 4♣ met een driekaart waarvan je 
nog niet eens zeker weet of partner wel minstens 4 klaveren heeft is ook niks dus blijft 3♠ over.  Een 
meedenkende partner zal moeten beseffen dat dit een vierkaart kan zijn en een voorstel is om 



eventueel in de 4-3-fit ♠ te gaan spelen. Oost zal echter met de doubleton ♠ en de vijfkaart ♥ niet 
aarzelen om 4♥ te bieden. Daarna resteert er voor west weinig anders meer dan 5♣ waarmee het 
ideale contract wordt bereikt. In beide lijnen lukte dat maar één paar terwijl in de B-lijn ook nog een 
paar 3♣ mocht spelen. Verder 6 keer 3♦ (niet altijd gemaakt), en 7 keer 3SA (allemaal kansloos 
down). 

Uit dit spel blijkt maar weer hoe sterk een distributionele hand is zoals de oosthand. Alléén tellen van 
de honneurpunten om de beslissen of je wel of niet opent is niet voldoende (even die extreem 
distributionele handen waarmee je bewust eerst een pasrondje neemt om je daarna, eventueel op 
hoog niveau, in de bieding te werpen buiten beschouwing gelaten). De zogenaamde losing-trick-
count is een handig hulpmiddel en sommige spelers waaronder ondergetekende kunnen hier meer 
over uitleggen indien gewenst. 

Rob 

Frequentiestaat A-lijn: 

 Frequentiestaat B-lijn: 

 


