
Spel van de week 18 april 2017 

 

 
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik neem aan, dat Noord in dit spel met Muiderberg 
kan openen. In dat geval wordt het voor OW wel erg moeilijk gemaakt om het potdichte 
slem in harten uit te bieden. Zover ik uit de resultaten kan afleiden  hebben alleen Hans en 
Ruud dit toegepast om met gedoubleerd 1 down een topresultaat te bereiken. 
Maar zelfs zonder tussenbiedingen was het kennelijk erg moeilijk om 6 H te bieden – niet om 
te maken, want dat lukte vrijwel iedereen. 
Zonder tussenbiedingen lijkt het me niet al te moeilijk om dit contract te bieden, als je 
tenminste gebruik maakt van door mij reeds vaker gepropageerde  agressieve puntentelling 

van Ron Klinger. Op mijn betoog heb ik nooit enige respons gehad, maar dit spel is te mooi 
om het niet nog eens onder uw aandacht te brengen. 

De in Nederland algemeen en in De Gaech in het bijzonder gehanteerde telling is naar mijn 
mening veel te mager. Het belangrijkste punt is het slechts 1 punt tellen voor een extra 

troef. Een 9-4 fit is zeker duidelijk sterker dan een 8-5 fit en dat verschil is duidelijk meer 
waard dan een Boer extra. Ook de 1-2-3 telling voor een doubleton-singleton- renonce is te 
zwak: ik reken – dankzij Klinger – 1-3-5. 
Ik neem aan, dat W als eerste de bieding opent met 1 H. In het moderne bieden zal Oost 
vermoedelijk de H direct steunen, maar de erg sterke 5 kaart Kl is m.i. het vermelden zeker 
waard. Volgens de gangbare theorie geeft 3 Kl een 6+ kaart of een zeer sterke 5 kaart aan. 
Bovendien is zijn eerste pas duidelijk aan de sterke kant, dus door 3 Kl te bieden kan Oost  de 
situatie mancheforcing maken, zeker omdat hij B x x van H mee heeft. West weet nu vrijwel 
zeker, dat er een dubbele fit is. Met een renonce of singleton H zou Oost wel wat 
voorzichtiger bieden.   
West haalt nu Klinger van stal: 15 hp, 3 kp voor S, 3 kp voor R, 2 lp voor H, 1 lp voor Kl en 
voor mijn part ook nog een pt voor de dubbele fit: Samen met die van zijn partner meer dan 
voldoende voor slem. Na azen vragen blijkt 1 Aas te ontbreken, dus het eindcontract wordt 6 

H. 
Ik geef toe, dat ik gemakkelijk praten heb, want wij zaten in dit spel N-Z. Niettemin lijkt het 
me verstandig als u deze theorie eens goed bekijkt. Als u dat niet doet, vind ik dat geen 
ramp, want dat lijkt me nooit verkeerd voor mijn eigen resultaten. 



 
  

Loek Jansen 
 


