
Spel van de week (dinsdag  19 januari 2016)  

Gisteravond was er een interessant spel 18 waarin je alleen goed uit komt als je met je partner goed 
hebt afgesproken hoe sterk je biedingen zijn nadat een tegenstander de bieding heeft geopend op 
één-niveau. 

 

Oost is dealer en bezit 12 honneurpunten met twee vierkaarten. Vroeger was dit onvoldoende voor 
een openingsbod, maar tegenwoordig opent hier vrijwel iedereen 1♣ mee. Zuid heeft een opgelegd 
volgbod met 1♠. West heeft slechts 5 honneurpunten en geen dekking in schoppen en zal passen. 
Tot nu toe zal het aan vrijwel alle tafels hetzelfde zijn gegaan.  

Noord bezit 11 honneurpunten en omdat Zuid maximaal 15 punten heeft (volgens het boekje moet je 
vanaf 16 punten eerst een keer doubleren en daarna je schoppenkaart bieden, maar sommigen 
volgen ook nog 1♠ met 16 en soms zelfs 17 honneurpunten) is het riskant om met de noordhand te 
passen en daardoor de eventuele manche te missen. 1 SA is een optie met deze dubbele 
klaverenstop omdat het 10 a 11 punten belooft. Maar de 5-5-verdeling pleit niet voor 1SA. 2♥ lijkt 
daarom toch het beste bod. Het bod is namelijk niet forcing maar belooft wel minstens 10 punten 
(dit heeft Maurice in de bespreking van Ladder 90 uitgelegd: “De algemeen geldende opvatting is dat 
een nieuwe kleur op 2-niveau na partners volgbod een (goede) eigen 5-kaart aangeeft met 10+ 
punten, maar niet forcing is; en dat een antwoord met een volgbod op 1-niveau (in principe 5-
kaart)(maar ook op 3-niveau) wel als forcing wordt beschouwd”). 

Na een Pas in Oost dient zuid de juiste keuze te maken.  Noord is gemarkeerd met 10, 11 of 12 
honneurpunten want met 13 of meer honneurpunten dient eerst de kleur van de tegenstander (2♣) 
te worden geboden. De 13 honneurpunten in de zuidhand is meer dan gemiddeld bij een 1♠-
volgbod, maar er zijn dus 2 honneurpunten te weinig om zeker te zijn van 25 honneurpunten samen. 
Het is verder bekend dat noord maximaal 2 schoppens mee heeft (met een 3-kaart steun je de 
schoppens). Het bezit van hartenaas in een doubleton is waardevol, maar omdat het geen driekaart 
is is er geen zekere hartenfit. Dit betekent dat je nu weet dat je samen met partner 23, 24 of 25 
honneurpunten hebt en waarschijnlijk geen fit. Omdat de schoppenkleur niet mooi dicht is lijkt de 
kans dat de manche gehaald kan worden beduidend kleiner is dan 50%. Omdat het verder 
onwaarschijnklijk is dat er nog een fit is lijkt passen op 2♥ in de 5-2 fit de beste keuze.  

Als je (te ?) optimistisch van aard bent en je niet wil passen op 2♥ wordt het 3♦. Behalve 3 SA heb je 
dan ook de kans dat je nog een 4-4-fit in ruiten vindt, en verder kan ook 4♥ een winnende optie zijn 



als partner een 6-kaart harten blijkt te hebben. In dit spel halen de optimisten onder ons echter 
bakzeil. 

Uit de frequentiestaten blijkt dat het in de A-lijn 4 van de 9 paren is gelukt om te eindigen in 2♥, en 
in de B-lijn 3 van de 9 paren. Dit zijn er meer dan ik vooraf had gedacht. Twee paren vonden de 
noordhand onvoldoende om iets te doen (of die hebben misschien de (ongeschreven) afspraak dat 
bieden op 2-niveau mancheforcing is) en eindigen in 1♠. 9 van de 18 paren bieden, gezien het zitsel, 
te opmistisch en eindigen in SA met de slechtste scores tot gevolg. Eén paar eindigt in 2♦ in de 4-2 
fit, gemaakt met 2 overslagen, een vreemd resultaat. 

Conclusie: het is handig om af te spreken dat een nieuwe kleur op 2-niveau na partners volgbod een 
(goede) eigen 5-kaart aangeeft met 10, 11 of 12 honneurpunten en niet forcing is en dat een 
antwoord met een volgbod op 1-niveau (in principe 5-kaart) of 3-niveau wel (ronde-)forcing is. 

Rob 

Frequentiestaat A-lijn: 

 
Frequentiestaat B-lijn: 

 


