
Spel(len) van de week: 4♠  of niet? 

 

Bekend (?) is de uitspraak van Rixi Markus (befaamd Engelse bridgespeelster in de vorige 

eeuw): 

“In paren bied je veilig, maar speel je agressief. In viertallen (butler) bied je agressief , maar 

speel je veilig”. 

De consequentie hiervan is dat je regelmatig kwetsbare manches zult moeten bieden met een 

kans vooraf die lager is dan 50%, omdat daar over vele spellen gemeten, winst mee geboekt 

wordt (zie bv www.culbertson.nl/BC_Culbertson_files/club_files/butler-tactiek.htm) 

 

Gisteravond waren er meerdere spellen waar de vraag ging om de keus het bij 3♠  te laten of 

toch 4♠  te bieden. Wij boden 3x de manche, en gingen 3x down. Terecht? 

 

 
Oost begint met 1♠ . Zuid zal zwijgen of eventueel 1SA (unusual) bieden. De West hand telt 

maar liefst 9 verliezers en lijkt met 2♠ voldoende te hebben bijgeboden (Jack biedt overigens 

3♠ : kennelijk wordt de combinatie AH sec, extra gewaardeerd).  

De vrouwen (evenals boeren “zachte” waarden) zijn in een troefspel niet zo waardevol, maar 

anderzijds is het bezit van 2 vijfkaarten weer positief.  

Oost kan (zie inleiding) nu meteen zelf 4♠  bieden , of via een trialbid van 3♦ informatie bij de 

partner ophalen. Deze laatste zal met zijn maximum ook 4♠ bieden.  

Het is pech dat er duplicatie van waarden optreedt (♣ V). Je kunt ook niet alles weten: als ♣ H 

een rode Heer was geweest, zag alles er al veel zonniger uit. 

Mijn conclusie: een terechte 4♠  

Frequentiestaten: 

 

 
 



 

 
Hier opent West met 1SA. Oost zal met 8 punten en een 5-4 in de hoge kleuren een bod 

willen doen. De hand is echter veel te zwak om eerst een transfer naar ♠ - , en daarna ♥  te 

bieden (op 3-niveau). Dus gewoon 2♣ (Stayman). 

West biedt uiteraard 2♠  . Oost moet nu volstaan met een invite (3♠ ). De fit levert geen extra 

fitpunten op. Vervolgens zal West met zijn minimum passen.  

Frequentiestaten: 

 

 



Zuid begint met 2♦ (multi) of 2♥ (zwakke twee). 

Met een opening (12-15) en een goede 5-kaart biedt West 2♠ . 

(Het hangt van het biedsysteem van NZ af of Noord nog 3♦ kan laten horen). 

Oost heeft 9 honneurpunten, plus 1 fitpunt voor de 4
e
 ♠  en 1 fitpunt voor de doubleton. Toch 

is 11 onvoldoende om met een minimale partner 4♠ te bieden. Dus ook hier inviteren met 3♠ . 

West kan niets extra’s vinden en zal passen. 

Frequentiestaten: 

 

 
Maurice 


