
Spel van de Week  (27 april 2021) 

Na een prachtige zonnige Koningsdag-middag zaten we met 18 paren en twee eenlingen die door de 

WL (Peer) werden gekoppeld omdat hun beoogde partners niet aanwezig waren weer voor 24 

spannende bridgespellen. Erg veel spektakel was er echter niet. Spectaculaire uitnemers en slems 

waren ver te zoeken. Menny & Ina waren de enigen die een slem boden, maar wisten het niet te 

maken. Double dummy is die 6 in Spel 3 wel te maken, maar aan tafel is die speelwijze onvindbaar. 

Toch waren er diverse spellen met interessante leerpunten, en daar is het in het ‘Spel van de week’ 

vooral om te doen. Ik bespreek er drie. 

Spel 5: Hoe hoog pre-emptief openen met zwakke 7-kaart en hoe daarop te reageren 

 

Zuid (links) mag als eerste bieden. Een zwakke hand met lange schoppens, ideaal voor een pre-

emptieve opening. Velen van ons kennen voor de keuze om wel of niet pre-emptief openen de ‘Regel 

van 2 en 3’. Die regel houdt in dat je het aantal slagen telt dat je zult maken zonder steun van 

partner. Als je kwetsbaar bent mag je maximaal 2 down gaan (en moet je dus 7 zekere slagen hebben 

als je op 3-hoogte opent) en als je niet kwetsbaar bent mag je maximaal 3 down gaan. Als je de 

‘Regel van 2 en 3’ hier toepast tel je slechts 6 zekere slagen (nog een beetje optimistisch gerekend 

dat B gevangen wordt) en zou je kwetsbaar met deze hand hoogstens met 2 mogen openen (als 

dat ‘Zwakke twee is’) of een andere variant die een zwakke hand met een zeskaart schoppen 

aangeeft. Gezien de biedingen op de 9 tafels lijkt de meerderheid de ‘Regel van 2 en 3’ verlaten te 

hebben, want 6 van de 9 zuidspelers openen met 3. In de praktijk is het vaak lucratiever om ook 

met iets te zwakke handen pre-emptief te openen omdat de tegenstanders meestal wel een goede 

fit hebben en hierdoor weinig biedruimte hebben om uit te vinden wat het beste is (tegenspelen, 



gedoubleerd tegenspelen, zelf een deelscore in een lage kleur spelen, zelf naar een manche gaan of 

zelf naar slem gaan). 

Na een pre-emptieve 3-opening  van Zuid (links) heeft west een lastige keuze: bied je je mooie 5-

kaart , of geef je een informatiedoublet waarop partner met 4 kan reageren en je op een 

ongelukkige dag zelfs in een hopeloze 4-3-fit eindigt of pas je ? Passen lijkt mij geen goede actie, je 

hebt zodanig veel  (14 punten) dat de kans groot is dat er wordt rondgepast terwijl er een manche 

voor je in zit. Partner zal een paar schoppens hebben en zal huiverig zijn de bieding open te houden 

met een punt of 12. 4 is te veel wedden op één paard, partner kan kort zijn harten en een mooie 

lange lage kleur hebben en/of een mooie schoppendekking hebben. Een informatiedoublet lijkt me 

daarom de aangewezen actie.  

Na een pas in Noord (rechts) is Oost aan de beurt. Negen honneurpunten en een dubbele 

schoppendekking. Het informatiedoublet van partner belooft een goede opening (14 punten of 

meer) waardoor 3SA is een aantrekkelijke optie is.  Een uitkomst van H kun je duiken waardoor je 

de schoppenaanval gemakkelijk kunt pareren. Het is echter de vraag of je dan 8 slagen in de andere 

drie kleuren kunt maken omdat na een pre-emptieve opening de andere kleuren vaak ook niet rond 

zitten. Bieden van een lage kleur met deze mooie schoppendekking is niet aan te raden (is wel twee 

keer gebeurd) omdat je dan maar liefst 11 slagen moet halen voor de manche. Wel een te 

overwegen alternatief is om te passen en 3 gedoubleerd te gaan tegenspelen. Met 2 of 3 zekere 

slagen moet dat contract wel down gaan, en in dit geval (tegenstanders kwetsbaar en zelf niet 

kwetsbaar) hoeft het maar 2 down te gaan voor een score die hoger is dan die je krijgt voor het zelf 

maken van 3SA. Puur vanwege die kwetsbaarheid besloot ik dan ook om te passen. Hoewel het spel 

double dummy slechts 1 down gaat (je moet de schoppens zo veel mogelijk vanuit de dummy 

aanspelen) ging Sjila 2 down. Sonja & Jeanne zijn de enigen die 3SA bieden en maken (op de 

hierboven beschreven wijze) en hadden op dit spel dus eigenlijk de top verdiend. 

Na een zwakke 2-opening  van Zuid (links) is het voor West aantrekkelijker om met  te volgen 

omdat partner meer biedruimte heeft en nog (het winnende) 3SA of een lange lage kleur voor het 

voetlicht kan brengen. 

  



Spel 8: Hoe vertel je na opening partner dat je sterk bent met een 6-kaart ? 

 

Mede om de indruk te vermijden dat ik alleen maar goede dingen doe aan tafel bespreek ik verder 

Spel 8. West (bovenin het diagram) mag openen. 7 van de 9 spelers openen hier met 1. De hand 

telt slechts 11 honneurpunten, maar gezien de verdeling en ook het feit dat je opent met een kleur 

waarin je een 5-kaart hebt rechtvaardigt de opening. Met een vierkaart  tegen kan Noord (rechts) 

alleen maar passen. Toch zijn er twee Noord-spelers die hier een informatiedoublet geven om de 

openingskracht aan te geven. De kans dat partner dan 2 gaat bieden is levensgroot en dan zit je in 

de problemen. 

Oost (onderin het diagram) biedt, afhankelijk van de biedafspraken, 1 of 2. 2 kan alleen als dit 

een sterke hand met een 6-kaart  aangeeft, maar velen spelen dat juist als een zwakke hand om het 

bieden van de tegenstanders dwars te zitten. In dit specifieke geval is het natuurlijk prettiger als je de 

afspraak hebt dat dit sterk is, partner zal dan (direct of indirect) met het winnende 3SA de bieding 

afronden. Na noodgedwongen slechts 1 is die 3SA minder gemakkelijk uit te bieden. Na een pas in 

Zuid (links) herbiedt partner 2. Hierna ben je weer aan de beurt en wil je graag je extra 

schoppenlengte en de overwaarde aangeven. Ik koos daarom voor een sprong naar 3. Fout ! Dit 

bod is niet mancheforcing en het horrorscenario werd werkelijkheid: partner past met een 

renonce. Ik had deze ramp eenvoudig kunnen voorkomen door eerst de 4e kleur te bieden (2) en 

na partners 2SA 3 te bieden. Dat is wel mancheforcing met een mooie 6-kaart schoppen en partner 

zal dat beantwoorden met het winnende 3SA. Gisteravond heeft echter niemand die via 1 heeft 

geboden deze biedserie gevolgd. Er werd wel meermaals 4e kleur (2) geboden, maar daarna werd 

niet meer gezocht naar de eventuele 6-2 fit in schoppen. Mogelijk ging dat zo omdat men vreesde 



daarmee een ‘beul’ in schoppen aan te geven, maar er zijn toch genoeg spelverdelingen te verzinnen 

waarbij 4 in de (eventuele) 6-2 -fit beter scoort dan 3SA. 

Spel 24: Hoe om te gaan met een zwakke 5-hoog – 6-laag-hand 

 

Het derde educatieve spel van gisteravond was het allerlaatste spel van de avond. West (bovenin het 

diagram) heeft slechts 9 honneurpunten maar wel een extreme verdeling met slechts 5 ‘losers’ (2 

schoppens, 2 hartens en een klaveren). Op twee tafels opent West met een zwakke harten. Gezien 

het feit dat de klaveren veel mooier zijn dan de hartens is dat niet aan te raden. Zwak openen met de 

klaveren is ook niet goed want een eventuele hartenfit wordt dan niet meer gevonden. 7 van de 9 

West-spelers doen wat je met deze hand in de 1e positie moet doen: passen en daarna in de 

volgende biedronde in de bieding komen. Noord (rechts) opent vervolgens met 1. Oost (hand 

onderin het diagram) heeft weliswaar 13 honneurpunten maar kan niet informatief doubleren 

wegens de singleton klaveren. Na 1SA in Zuid (links) komt West zoals gepland in actie en zal met 2 

de bieding openhouden (of met een bod dat een distributioneel twee-kleurenspel aangeeft). Noord 

(rechts) heeft nu de keuze tussen 2 (om de 6-kaart aan te geven) of  2 (om de 4-kaart  aan te 

geven). Gezien de matige kwaliteit van de schoppens is het bieden van 2 hier beter, ook al omdat je 

in een eventueel ruitencontract (als partner een fit heeft) je niet aan de lange kant de klaveren moet 

gaan troeven. Zowel na 2als na 2 kan Oost (de hand onderin het diagram) ondanks de 13 

honneurpunten nog steeds niets doen wegens de singleton in partners kleur en de wetenschap dat 

partner niet heeft geopend en dus alleen maar een lange klaverenkleur belooft. Na 2 in Noord 



(rechts) zal West (links) passen en dan dient West (de hand bovenin het diagram) de stoute schoenen 

aan te trekken door 3 te bieden. Hierna was ik (de hand onderin het diagram) er natuurlijk als de 

kippen bij om er 4 van te maken.  

Doordat partner toevallig een vierkaart harten en mooie openingkracht mee heeft eindigen ook de 

West-spelers die met een zwakke harten-opening begonnen in het winnende 4, een biedserie die ik 

echter de kwalificatie ‘geluk’ zou willen meegeven. 

De eindconclusie van dit ‘spel van de week’ is dan ook dat er weer een boel te leren was gisteravond. 

Rob 

 


