
Spel van de week 3 november 2020: Goed geboden maar niet beloond 
 
Rond alle ophef rond de Anerikaanse presidentsverkiezingen en tijdens de, weliswaar 
moeizame, overwinning van Ajax in de Champions League hebben we toch weer een 
spannend avondje Stepbridge gespeeld. Verheugend was dat we met 20 paren ook de 
grootste deelname tot nu toe hadden. 
 
Spel 7 is een interessant en leerzaam spel dat ik eruit pik. 

 
 
Onder stilzwijgen van de tegenstanders gaat het bieden bij ons op de correcte wijze naar 
4Ha. Zuid (bovenin het diagram) heeft 18 punten en opent 1Ru. Noord (onderin het diagram) 
biedt 1Ha. Daarna moet de openaar met vijf ruitens en vier schoppens volgens het boekje 
springen naar 2Sch (dat bod belooft nu tevens 18-19 punten). De 1Ha-bieder dient dan nog 
te onderzoeken of partner een 3-kaart harten mee heeft want als dat zo is heeft partner een 



singleton klaver en wordt 3SA een riskante onderneming als klaveraas achter HV zit. Tot 
mijn vreugd bood Peer toen 3Ha waarna ik vol vertrouwen 4Ha uitbood.  

Zoals wel vaker is het biedtechnisch beste contract niet het winnende. Het zitsel was me 
ongunstig gezind en het genadeloze tegenspel met de uitkomst van Sch 8 maakte me al 
direct compleet kansloos (ook volgens Deep Finesse, een handig programmaatje om het 
optimale afspel en tegenspel double-dummy te analyseren, heel gemakkelijk en snel te 
downloaden via http://www.deepfinesse.com/). Eén keer duiken, misleidend door Madelon 
genomen met Sch heer, klaveren terug voor de aas en nogmaals schoppen. Als ik me nu 
laat misleiden door te snijden ga ik zelfs twee down. Dat deed ik niet, maar het pleit was 
natuurlijk al beslecht. Na afloop de resultaten bekijkend was ik stomverbaasd dat slechts 2 
paren 4Ha hadden uitgeboden, en dat het enige andere paar dat dat ook had gedaan het 
zelfs met twee overslagen heeft gemaakt (Greta & Ton), maar dat laatste lag aan het niet 
bepaald optimale tegenspel. Maar liefst zes paren eindigden in het normaal gesproken 
inferieure 3SA en daarnaast twee andere paren slechts in 2Ru.  

Van de 3SA-bieders kwamen Hans en Ruud nog het dichtstbij 4Ha. De bieding ging bij hen 
hetzelfde alleen besloot Hans na 3Ha aan te leggen in 3SA i.p.v. 4Ha. Met de 100% zekere 
singleton klaver (of zelfs een renonce) bij partner is dat tegen de kansen in. 

Bij Sjila & Ton, Karen & Joke, en ook bij Wim & Dirk ging de bieding tot en met 2Sch 
hetzelfde maar besloten zowel Ton, Karen, als Dirk 2SA i.p.v. de 4e kleur (3Kl) te herbieden. 
Dat is niet goed met 8 punten want partner mag daarop passen met een minimum voor het 
bieden (hoewel partner maar 18 punten heeft en dus inderdaad zou kunnen passen zijn die 
punten wel mooi genoeg voor 3SA).  

Bij Gerald & Bert gaat de bieding al niet goed bij de herbieding van Bert: hij herbiedt slechts 
1Sch i.pv. 2Sch. Waarschijnlijk schrok hij zelf van die bieding en verhoogde daarna de 1SA 
van partner maar direct op naar 3SA.  

Bij Jeanne & Sonja gaat het op een andere manier mis bij de herbieding van de openaar: 
2SA i.p.v. 2Sch. Die 2SA belooft wel 18-19 punten maar met een meer verdeelde hand (dus 
geen singleton). Blijkbaar zag Jeanne er hierna geen heil meer in om nog een eventuele 
hartenfit  te ontdekken om alsnog in het ‘goede’ (doch verliezende) 4Ha te komen. 

Dankzij het blokkeren van de klaveren lukt het sommigen toch nog net om 3SA te maken (1 
Sch, 4 Ha, 3 Ru en 1 Kl) met een vorstelijke beloning. Karen kreeg die kans niet omdat 
Gabriël zo sluw was om de eerste hartensnit te duiken. Dit verbrak direct de communicatie 
tussen de leider en de dummy (de leider is dan op slag kansloos; zowel nogmaals snijden 
als het aas leggen helpt dan niet meer). Bij Dirk gebeurde dat niet, maar ging het afspel 
compleet de mist in door een vermoedelijke misklik (schoppenaas genomen nadat west 
onder HV had uitgespeeld). Zoals bekend worden dergelijke miskliks niet hersteld door de 
WL, in tegenstelling tot evidente miskliks bij het bieden. 

Bij Gaby & Ria ging het mis doordat Ria 2Ru herbood i.p.v. 2Sch. Dat belooft een 6-kaart 
ruiten en slechts maximaal 14 punten en ontkent tevens een 4-kaart schoppen.  

Bij Ina & Ton ging het mis doordat Ton slechts 1Sch herbood en na partners 1SA niet meer 
dan 2Ru wist te produceren. Een wel erg voorzichtige aanpak. Maar bij hen heeft 
vermoedelijk ook de onwennigheid om voor ’t eerst samen te spelen een rol gespeeld. 

Al met al dus met recht een leerzaam spel ! 

Rob 

http://www.deepfinesse.com/

