
Spel van de week 23 mei 2017 
 
Spel 5: Openaar dient de bieding te beschermen 
 
Spel 5 van gisteravond was een spel waarin meerdere OW-paren wegkwamen met een niet 
gedoubleerd hartencontract dat royaal down gaat door de vijfkaart harten in Zuid. Blijkens de 
resultaten hebben veel spelers die op de noordplaats zaten niet goed in de gaten wanneer 
ze de bieding moeten openhouden (‘beschermen’). 
 

 
 
Na een 1♣-opening in noord is het met de zeskaart harten in oost verleidelijk te proberen de 
biedmachine van NZ te verstoren met een zwak sprongvolgbod in harten. 2♥ dus. Zuid heeft 
10 punten maar de vijfkaart harten is niet zo gunstig voor de communicatie om 3SA te 
maken als partner geen overwaarde heeft, en ook levert het in de praktijk vaak maar één 
slag in harten op. De beste actie van zuid is nu te passen, een zogenaamde strafpas. Een 
strafpas houdt in dat als partner doubleert om de bieding open te houden je van de dat 
doublet een strafdoublet maakt door te passen. Het is dan echter wel essentieel dat partner 
ook dat doublet geeft met een hand kort in harten. Dat moet noord met een hand die hij heeft 
dus altijd doen; het belooft dus géén overwaarde. Dit heet het beschermen van de bieding. In 
de A-lijn is slechts 2 paren het gelukt om 2♥ gedoubleerd tegen te spelen en vervolgens ook 
3 down te spelen. 
 

 
 
In de B-lijn heeft OW op geen enkele tafel een hartencontract gespeeld, mogelijk omdat er 
geen zwak sprongvolgbod van 2♥ is geweest of omdat NZ niet in staat waren dit middels 
een strafpas gevolgd door heropeningsdoublet af te straffen. 



 
 
Spel 4: Voor freakspellen gelden de geijkte regels niet 
 
De westspelers van Spel 4 zullen verbaasd naar hun hand hebben gekeken toen ze die 
opraapten: louter zwarte kaarten en ook nog met bijna alle tophonneurs erin. De kans op een 
hand met uitsluitend zwarte of uitsluitend rode kaarten is heel klein: 
(26/52)*(25/51)*(24/50)*(23/49)*(22/48)*(21/47)*(20/46)*(19/45)*(18/44)*(17/43)*(16/42)*(15/
41)*(14/40)*2 = 0.0000328, dus een kans van 1 op 30500 handen. Als je 24 spellen per 
week speelt krijg je dat dus slechts eens in de 30500/24/52= 24 jaar. Het is daarom niet 
vreemd dat voor dergelijke freakhanden geen biedregels zijn. 
 

 
Omdat een schoppencontract beter betaalt dan een klaverencontract is het beter deze hand 
als een sterke hand met schoppens te verkopen dan als een sterke hand met klaveren. Een 
zeskaart met AHV is meestal voldoende om deze kleur zonder verliezers te kunnen spelen. 
Bijkomend voordeel is dat partner gemiddeld iets meer schoppens dan klaveren zal bezitten 
en daardoor eerder een positief signaal kan geven wanneer je de sterke hand mancheforcing 
probeert te verkopen na vermoedelijk het sterkst mogelijke openingsbod. Het uitbieden van 
7♠ (of 7♣) blijft echter toch een beetje een gok want dat kan zo maar down als partner zowel 
korte schoppens als korte klaveren heeft en één van beide zwarte kleuren niet loopt. Maar in 
dit spel was het geluk bij de moedigen.  
 
Westspelers die zelfs niet tot het uitbieden klein slem zijn gekomen (drie keer is er slechts 
4♠ gespeeld en één keer 5♠) moeten beter proberen in te schatten hoeveel slagen je 
gemiddeld met deze hand maakt zonder hulp bij partner (neem aan dat partner twee kleine 
doubletons heeft in de zwarte kleuren) en niet kijken naar het aantal honneurpunten (hier 
16).  
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