
Spel van de week 10 september 2019 
 
Allereerst excuses voor de late verschijning van deze aflevering van het Spel van de week. 
Het had te maken met drukke werkzaamheden. Nu ter zake. De kwalificatieavond voor het 
Delfts bridge Kampioenschap waarvoor de belangstelling helaas maar klein (4 paren) bleek te 
zijn bracht nauwelijks echt leerzame spellen. Uiteindelijk kwam ik uit bij spel 24 waarbij oost 
direct voor een lastige keuze kwam te staan. 
 
Spel 24: Wat te doen met een 1-4-4-4-verdeling en 18 punten  ? 
 

 
 
West mag openen en past. Noord bezit 18 punten met een vijfkaart schoppen en opent dus 1 
Sch. Oost heeft het nu lastig. 18 punten en een akelige 1-4-4-4-verdeling.  
Ik vermoed dat veel spelers op onze club hiermee een doublet zullen geven om aan te geven 
dat ze veel punten hebben (en daarna wel verder zien …). Met een singleton schoppen is dat 
echter een sterke afrader want na een hartenopening gaat partner uit van minimaal 3 
schoppens en rekent zelfs een beetje op vier schoppens waardoor je, indien partner vijf 
schoppens bezit, bijna niet meer ontkomt aan een spel met schoppen als troef met vaak een 
fatale afloop. In het onderhavige geval zou dat niet gebeuren, maar dat terzijde. Niet doubleren 
dus. 
De volgende optie is om te passen, want je hebt immers een vierkaart harten tegen. Dit heet 
een strafpas. Die gebruik je als partner, na een pas in zuid, de bieding openhoudt via een 
(heropenings-)doublet. Op dat doublet kun je dan passen en er zodoende een strafdoublet van 
maken. Omdat je in dit geval maar liefst 18 punten hebt blijft er heel weinig over voor partner 
en is de kans dus minimaal dat partner de bieding zal openhouden. Een strafpas heeft dus 
geen zin hier. Maar passen kan ook nog goed uitpakken als partner geen aansluiting heeft in 
de lage kleuren en zwak is. Maar omdat je 18 punten hebt en noord met de opening er slechts 
circa 13 belooft is de kans groot dat OW de meerderheid van de punten zal hebben en dan is 
het meestal niet winstgevend om NZ niet kwetsbaar op één-niveau te laten spelen. Passen 
valt voor mij daarom ook af.  
Maar wat dan wel ? Mijn keuze zou zijn 1SA. 1SA lijkt vreemd met een singleton schoppen 
maar het is mijns inziens het beste bod. Je vertelt de kracht van de hand (typisch 16-18 punten) 
en een fatsoenlijke hartenstop. Liever zit je in een lage-kleurenfit, maar die is lastig op te 
sporen. Gelukkig komt partners bezit in de lage kleuren ook in 1SA meestal wel tot z’n recht 
en bovendien heb je al direct een slagenbronnetje in de ruitens. En als partner onverhoopt 
transfereert naar 2Sch heb je in ieder geval nog een nuttige heer in de 5-1 fit. In dit specifieke 
geval zal het in de praktijk overigens lastig worden om 1SA te maken omdat de secce 
schoppenheer in de loop van het spel vermoedelijk onder het aas zal gaan vallen. Maar 1SA 



-1 is nog altijd beter dan 1 Ha +3 door de tegenstanders (de score die volgt als je besluit te 
passen).  
1SA is echter op geen enkele tafel gespeeld. Het zou kunnen zijn dat er wel oost-spelers met 
1SA hebben gevolgd maar dat zuid dan met een zwakke 2Sch (na een 1SA-volgbod belooft 2 
Sch lengte en een zwakke hand met meestal 6 schoppens en 4 tot 7 honneurpunten) op de 
proppen kwam. Ook dan loop je dus het risico dat NZ in 4Sch komen. Dan zou het toch weer 
beter zijn geweest om te passen…. 
Een andere optie is nog een creatieve (maar daardoor ook riskante) conventionele 2SA van 
stal te halen (dit is het zogenaamde ‘unusual’-bod, duidend op lengte in de laagste twee 
kleuren, minimaal 5-5 terwijl je maar 4-4 bezit). Partner zal dan met nul punten kiezen voor 
3Ru waardoor je als OW in het optimale contract komt. Het risico is echter dan dat noord met 
18 punten en korte ruitens besluit tot een heropeningsdoublet waarna NZ toch nog in 4Sch 
kunnen komen dat gemaakt wordt tenzij west met klaver start maar dat is niet voor de hand 
liggend. 
Bij ons aan tafel besloot oost (Wim) na ampele overweging om te passen. 1 Ha+3 door NZ 
leverde Dirk & Wim slechts 37,5% op. 1SA -1 in OW daarentegen zou 75% hebben 
opgeleverd. Maar 4Sch in NZ slechts 6,25%. 
Zo blijkt maar weer dat bridge een interessant spelletje is waar allerlei toevalligheden en 
twijfelachtige beslissingen een grote invloed hebben op het resultaat. Dit houdt het heel erg 
boeiend voor ons allemaal. 
 
Rob 
 
Frequentiestaat: 
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