
Spel(len) van de week 

 
Naar mijn smaak weinig spellen om warm van te worden, maar toch maar 2 spellen naar 

boven gehaald. 
 

 
Geen spectaculair spel, maar wel een voorbeeld van kaartwaardering. 

 

In A en B werd 9x 3SA geboden, steeds (minimaal) 1 down. 

Bij ons paste Arjan op 2SA. 
De oorzaak: de 4333 verdeling. Één van de slechtste verdelingen: in troefcontracten geen 
aftroefwaarde en in SA geen lengteslagen. 

 
Bij herhaling heeft Hoogenkamp er in “Bridge”  voor gepleit om voor zo’n verdeling 1 punt 

af te trekken. De Oosthand telt dan maar 3 punten. Zelfs als West met 2SA 20-22 aangeeft, en 
beide handen dus maximaal 25 punten kunnen bevatten, is het in een parenwedstrijd 
ongewenst het onderste uit de kan te willen hebben: hier betaalt zich dat uit! 

 
 



 
Zuid heeft een heel sterke hand en zal met 1♣ openen (er zijn vast wel spelers die hiermee 

toch 2SA openen, maar dat is ten onrechte (zie Schiereck): als partner mee kan bieden geeft 
het sprong rebid immers 18-19 aan). 

 
Ja en dan West. Ooit speelden wij in deze omstandigheden het intermediate sprongbod (11-

15) , maar nu “modern” zwakke sprongbiedingen (6-10). 
Misschien was 2♥  ondanks de 11 punten, toch wel beter geweest omdat partner al gepast had, 
het had in ieder geval Noord de mond gesnoerd. Nu werd het 1♥ , waarna Noord met 1♠ in de 

bieding kwam (2- of 3♣ , afhankelijk van het systeem zou ook hebben gekund). Oost heeft 8 
fitpunten, en kan steunen tot 2♥  maar bood 3♥  (volgens het systeem 0-5 ). Zuid bood nu 

onvervaard 4♠ . 
Een zeer goede beslissing, meestal werd er 4♥ gespeeld. 

Moet je 4♠  nog uitnemen? In de praktijk gaat dat maar 2 down, maar ik had er gezien het 3♥ 
bod weinig vertrouwen in. Ook Jack, meestal niet om een agressief bod verlegen, liet het zo 

(zoals bij de andere tafels). 
Met open kaart kun je zien dat 4♠ down gaat als er ♣ wordt gestart, verzin dat maar eens. 
 

 
Hiermee eindigt dit seizoen en hoop ik dat iedereen, ondanks mogelijke vraagtekens, toch 
weer bereid is ook volgend jaar aan dit onderdeel wil gaan meewerken. 

 
Maurice 


