
Spel van de week 24 september 2019 
 
Vandaag een leerzaam spel met een rechttoe-rechtaan biedverloop naar 3SA waarin diverse 
spelers onnodig down gingen. 
 
Spel 15: Vergeet vooral niet om de informatie uit het biedverloop te gebruiken 
 

 
 
West mag openen met een verdeelde hand en 18 punten. 18 punten is net te veel voor 1SA 
dus opent West met 1Kl. Noord heeft nu de ideale hand voor een informatiedoublet, 
openingskracht en 4-kaarten in de andere drie kleuren. Oost heeft met 10 punten een logisch 
1Sch-bod. Een interessant alternatief gezien de kwetsbaarheid van NZ is Redoublet, maar 
omdat er nergens een contract in NZ gedoubleerd is tegengespeeld lijkt dat nergens te zijn 
gebeurd. Na 1Sch past de puntloze Zuid waarna West met een sprong naar 2SA de boodschap 
overbrengt dat hij een 18-19 punten heeft met een verdeelde hand (SA-verdeling). Hierna is 
het voor Oost eenvoudig om 3SA te bieden. Dit lijkt aan alle tafels in beide lijnen zo te zijn 
gegaan. 
Het cruciale zit echter niet in het bieden maar in het afspel. Noord heeft bij het starten de keuze 
uit drie vierkaarten. Aangezien partner weinig tot geen punten kan bezitten (je hebt er zelf 12 
en OW bezitten minstens 25 punten) lijkt een start met Sch B (of Sch 10 of Sch 9) nog het 
aantrekkelijkst. Harten en ruiten zal echter ook niet gauw een slag weggeven, en voor het 
afspel maakt de keuze van de uitkomst eigenlijk ook nauwelijks verschil. 
Gezien het feit dat het een butlerwedstrijd betreft is het essentieel om je contract te maken, 
eventuele overslagen zijn nauwelijks van belang. In een SA-contract tel je eerst de vaste 
slagen. Drie in harten, één in ruiten en één in klaveren. Er dienen dus vier slagen ontwikkeld 
te worden. Het meest voor de hand liggend is om op de ruitens en de klaveren af te gaan. Als 
je de hartenslag in west neemt en de ruitensnit neemt (die slaagt) en daarna ruitenaas slaat 
heb je al één extra slag ontwikkeld. Vanuit de dummy is het logisch om met klaveren te 
vervolgen. Indien je tijdens het maken van het optimale speelplan er op dat moment niet meer 
aan denkt dat noord een informatiedoublet heeft gegeven (zoals ondergetekende overkwam 
…) lijkt het aantrekkelijk om te snijden in klaveren. Noord maakt dan de secce heer en het 
3SA-contract is in gevaar want je hebt nu maar twee klaverenslagen. Als noord nu een 
schoppen inspeelt wordt het zelfs onmogelijk om nog 3SA nog te maken omdat je het niet 
meer kunt permitteren om Ru H af te staan.  
Gezien het informatiedoublet van noord tijdens het bieden is de kans zeer groot dat noord Kl 
H bezit (OW hebben samen 28 punten) en moet je dus altijd naar het aas spelen en daarna 
(als Noord bijv. Kl H in doubleton zou hebben) een kleintje naar de boer zodat je altijd drie 
klaverenslagen maakt. Simpel en desondanks door 5 van de 6 paren in de A-lijn gemist. Het 



is opvallend dat in de B-lijn 3SA vier van de zes keer is gemaakt. Compliment dus voor de B-
lijners. Een leerzaam spel dus waarbij de B-lijners de A-lijners hebben afgetroefd. 
 
Rob 
 
Frequentiestaat A-lijn: 

  
 
Frequentiestaat B-lijn: 

 


	Vandaag een leerzaam spel met een rechttoe-rechtaan biedverloop naar 3SA waarin diverse spelers onnodig down gingen.
	Spel 15: Vergeet vooral niet om de informatie uit het biedverloop te gebruiken

