
15 november 2016 

 

 

Zoals aan de uitslagen valt te zien, bevat spel 12 veel mogelijkheden. NZ speelden negen keer 

(meestal Ruiten of Sans Atout, maar soms ook Klaveren of Schoppen) en OW speelden zes keer 

(altijd Harten). Beoordeeld vanuit de behaalde clubscores doen NZ het goed als ze ruwweg meer dan 

100 punten scoren, terwijl scores van 100 of lager goed zijn voor OW. Vanuit dit perspectief achteraf 

kunnen OW dus doorbieden tot 4 Harten mits ze gedoubleerd niet meer dan 1 of ongedoubleerd 

niet meer dan 2 down gaan. Het aantal op de club behaalde slagen door OW in Harten bedroeg 

driemaal 8, tweemaal 9, en eenmaal 10. Afgezien van een opvallende behaalde 4 Schoppen lijkt 5 

Ruiten het aangewezen contract voor NZ, en in de vier gespeelde Ruitenspellen behalen NZ eenmaal 

11 slagen en driemaal zelfs 12 slagen (een gelukje omdat Klaveren Vrouw de eerste slag valt en 

daarna op Klaveren 10 kan worden gesneden). Alles overziend zouden NZ dus moeten doorbieden 

tot 5 Ruiten (de overslag valt niet te voorzien), en als OW nog met 5 Harten zouden uitnemen dan 

moeten ze worden gedoubleerd.  

Kortom, als mijn analyse klopt, dan zouden vier optimale spelers moeten uitkomen op 5 Ruiten in 

NZ. Dit is niet vaak gelukt (in2 van de 15 spellen), dus genoeg reden om het bieden te bekijken. 



Gezien mijn eigen beperkte biedsysteem beperk ik me tot de oude “standaard” manieren van tellen, 

en misschien kunnen anderen hier het LTC perspectief op loslaten. Goed, het bieden dus. Eerst even 

hoe het bij ons ging.  

West Noord Oost Zuid 

1 Harten Doublet Pas 3 Ruiten 

Pas 3 Schoppen Pas 3 Sans Atout 

 

Noord is misschien wat zwak voor een Doublet, maar de Harten renonce geeft toch een heel aardige 

hand. De keuze van Zuid om eerst te springen naar 3 Ruiten en vervolgens te kiezen voor 3 Sans 

Atout ligt in dit biedverloop voor de hand, maar dit contract is niet te maken bij een 

vanzelfsprekende Harten uitkomst. Als Oost wat agressiever meedoet dan zou het bieden als volgt 

kunnen gaan: 

West Noord Oost Zuid 

1 Harten Doublet 2 Harten 3 Ruiten (a) 

3 Harten (b) 4 Ruiten 4 Harten (c) 5 Ruiten (d) 

 

Zou het bieden ooit zo snel zijn opgelopen? We kijken nog naar de stappen (a-d) in het biedproces. 

(a) Na het Doublet van Noord mag Zuid ervan uitgaan dat Noord een opening heeft met een 4-kaart 

Schoppen en minimaal 3-kaarten in Klaveren en Ruiten, dus zelfs een direct bod van 3 Sans 

Atout lijkt me ook hier nog steeds goed om te overwegen. Maar als de Harten opvang in Zuid zo 

direct voor de Harten openaar in West als te zwak wordt beoordeeld, dan is de keuze voor 3 

Ruiten logisch. 

(b) Gezien de kwetsbaarheid lijkt het nuttig om NZ dwars te zitten. 

(c) Zelf zou ik dit niet durven, maar het is wel goed, zelfs bij 2 down en als NZ doubleren, omdat NZ 

5 Ruiten halen. Lukt het met LTC? 

(d) Na de 4 Ruiten van Noord biedt Zuid natuurlijk 5 Ruiten, want de fit is gevonden en met zelf 

14+1 = 15 punten is er voldoende kracht. 

 

Christiaan 


