
Spel van de week 19 februari 2019 
 
Het interne viertallen zit er (helaas) al weer op. Uit de reacties die ik heb vernomen was het 
voor veel leden een aangename afwisseling van het reguliere parenbridge, en is zo’n serie 
van vier interne viertallenwedstrijden zeker voor herhaling vatbaar. Dankzij het gebruik van de 
scorekastjes was er ook geen verplichting om de scores op papier bij te houden hetgeen voor 
sommigen ook een pluspunt was vergeleken met het vroegere interne viertallen. De 
organisatie had wat voeten in aarde omdat ervoor gezorgd moet worden dat alle andere 
viertallen in de lijn worden ontmoet en er een speciale constructie (een zogenaamde driehoek) 
nodig was omdat het totaal aantal viertallen 15 was en een stilzit gedurende een halve avond 
natuurlijk vermeden moet worden. Gelukkig is de organisatie goed verlopen en hopelijk zorgt 
het interne viertallen ook voor meer enthousiasme voor deelname aan het externe viertallen 
in het district Delft waarbij je ook eens kunt kijken bij het reilen en zeilen in andere bridgeclubs 
(en dat is heel leuk weet ik uit eigen ervaring). 
 
Door het ontbreken van een overzichtelijke frequentiestaat is het spel van de week maken bij 
viertallenwedstrijden helaas wat lastiger (ik heb nu maar handmatig een eigen frequentiestaat 
gemaakt). Ik pik er een aardig spel uit met een beul van 25 punten uit de A- en B-lijn. 
 
Spel 22: Waarheen met een beul van 25 punten ? 

 
De oosthand mag beginnen met bieden en staat direct voor een dilemma. Waarheen met deze 
beul van 25 punten ? Ik denk toch dat je hier echt je mancheforcing openingsbod voor van stal 
moet halen. Voor de meesten is dat een 2 Kl of 2 Ru opening. Partner zal met slechts 2 punten 
en een 3433-verdeling negatief antwoorden. Hierna sta je voor een keuze. Je kunt kiezen voor 
3 Ru (mancheforcing met lange ruitenkleur) of 2SA waarmee je aangeeft een SA-verdeling 
met meer dan 22 punten te hebben. De hand is eigenlijk geen SA-verdeling met een secce 
schoppenaas, maar met zulke sterke handen bieden velen met een singleton aas toch vaak 
SA. Omdat west hier wel erg weinig heeft zal west gauw geneigd zijn om al onder 
mancheniveau te passen, hetgeen hier goed uitpakt want 2SA en 4 Ru is het maximaal 
haalbare (zonder hulp van de tegenstanders). Afpassen onder mancheniveau door west is 
echter niet bevorderlijk voor het wederzijds vertrouwen want partner opende immers met een 
mancheforcing opening. Daarom is het beter als west na de herbieding van 3 Ru nog een keer 
kan afwijzen. Normaal gesproken is een antwoord in SA afwijzend, maar hier is dat 3SA en 
dat is toch wat griezelig want partner zou het als een voorstel om te spelen kunnen zien. Als 
iedereen streng is de leer is eindig je hierna keurig in het precies haalbare 4Ru. 
Als OW 2Ru gebruiken voor de sterkste handen en Oost afwijst met 2SA en Oost daar 
vervolgens toch maar 3SA van maakt kom je waarschijnlijk heel goed weg omdat voor noord 
de schoppenstart niet zo aantrekkelijk is. 



Bij ons aan tafel wist oost niet meer te verzinnen dan een 1 Ru-opening. Niet verrassend dat 
vervolgens iedereen paste. Omdat er geen manche in zit pakt dit wel heel erg voorzichtige 
openingsbod hier niet slecht uit.  
Twee paren blijken te hebben doorgeboden tot 6SA. Ik raadt deze paren aan nog eens goed 
door te spreken hoe je moet aangeven echt superzwak te zijn na partners sterke opening.  
. 
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Paar OW 

1♦ +4 -150 Oost Rob & Peer 
Ilonka & Liet 3♦ +1 -130 Oost Joke & Karen 

Max & Timo -1 

6SA -5 +500 Oost Fred & Peter 
Bert & Jan Willem 3♦ +1 -130 Oost Cees & Emmy 

Corien & Teun +12 

3SA +1 -630 West Sjila & Ton 
Willem & Irma 3♣ C -110 Oost Coby & Mechtild 

Anneke & Hans -11 

3SA -2 +100 Oost Carola & Madelon 
Gaby & Loek 3SA -2 +100 Oost Christiaan & Ria 

Ed & Gerald 0 

3SA C -600 Oost Loek & Ton 
Ton & Cees 3SA -2 +100 Oost Frits & Gerda 

Andrea & Paul -13 

6SA -2 +200 Oost Ina & Thea 
Jacqueline & Thea 3SA C -600 Oost Agnes & Mieke 

Nel & Toos +13 
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