
Spel van de Week  (12 oktober 2021) 

Na een helaas ietwat vertraagde start door een misverstand rondom het openen van de Vitesse-

kantine hadden we weer een genoeglijke bridgeavond die zoals gebruikelijk werd gekenmerkt door 

afwisselend verrassend gunstige zitsels en handen en wrede zitsels waardoor het spelen op de beste 

kansen lang niet altijd werd beloond. Maar het is een statistisch gegeven dat spelen op de beste 

kansen op lange termijn wel winnend is. 

Spel 7 

Een voorbeeld van zo’n wrede spelverdeling is Spel 7. 

West rekent zich al op voorhand rijk met een stevige 

zeskaart ruiten en Oost ook met maar liefst 11 kaarten in 

de beide hoge kleuren. Terwijl NZ passen zal de bieding 

aan de meeste tafels wel zijn begonnen met 1,  1, 2, 

en 2. Door weg te lopen uit 2 geeft Oost een hand aan 

met minimaal een punt of 9 à 10 want anders zou je ook 

met een renonce ruiten passen op 2. Hierna heeft west 

met 14 honneurpunten de keuze tussen een voorzichtige 

2SA, een meer optimistische 3SA (hopend op 

ruitenslagen) of een speculatieve 3 (hopend op een 5-

kaart harten bij partner). Ik koos met de westhand voor 

3SA waarna Peer mij logischerwijs met 4 liet kiezen 

tussen 4 en 4. Na een klaverstart en V terug waren 

de illusies om het 4-contract te maken al gauw verdwenen.  

 

 

Diegenen die (te) voorzichtig boden op dit spel waren dus de spekkopers. 

  



Spel 16 

Een ander spel dat ik eruit wil lichten in het kader van 

belonen van statistisch gezien inferieur tegenspel is Spel 

16. Na twee passen opent Oost de bieding met 1. Terwijl 

NZ blijven passen gaat de bieding verder met 1 in West 

waarna OW eindigen in 4 (al lukt dat in de B-lijn bij 3 van 

de 5 paren niet om mij onduidelijke reden). De meeste 

noordspelers besluiten (terecht) om met hun langste 

kleur, , te starten waarna partner een introever krijgt  na 

aan slag te zijn gekomen met troef aas. Als je vervolgens 

ook hartenboer niet vangt ga je zelfs 2 down. Bij ons aan 

tafel ging het anders want wij spelen ‘transfer Walsh’ 

waarbij west 1 i.p.v. 1 biedt om hartens aan te geven. 

Wij komen daarna ook wel in 4, maar nu moet Zuid 

starten. Voor sommige bridgers zal het starten met de 

singleton 10 opgelegd pandoer zijn (Gerald/Bert deden dat ook), maar dat is het met deze hand 

zeker niet want je hebt een vierkaart troef tegen. Meestal is dat goed voor een troefslag en ook 

bezorgt zo’n 4-kaart troef tegen de leider vaak grote problemen mits die niet wordt ingekort door de 

(gewenste) introever. Vaak maakt het starten van een singleton de leider bovendien direct duidelijk 

hoe die kleur verdeeld zit en geeft het vaak wat weg als de introever er niet komt. Bij ons aan tafel 

een verstandige maar vandaag ongelukkige zuidspeler die kiest voor een start met H, schoppen na 

en de 3e schoppenslag getroefd in oost. Overgestoken door de leider naar H en harten 

voorgespeeld. Nu noord direct opstapt met A en daarna de klaverenintroever niet vindt (niet 

vreemd want de hand van Oost is de hand van de leider en dus niet zichtbaar aan tafel) kan 

hartenboer onschadelijk worden gemaakt en wordt 4 gemaakt. 

 

 

  



Spel 16 

Een derde, nog extremer voorbeeld, is Spel 21 zoals het 

bij ons aan tafel ging. Noord vertelde zich namelijk en 

meende 12 honneurpunten in zijn hand te zien en 

opende met 1. Na 1 in zuid eindigde de bieding 

soepel in 3SA. Logischerwijs vindt Oost na de 1-opening 

door Noord de downstart, , niet, waarna het 3SA-

contract niet meer down kon. Om het contract down te 

spelen zou je niet alleen met ruiten moeten starten maar 

ook nog eens de 2e ruitenslag moeten afgeven waarna 

Oost, aan slag gekomen met A, nog naar west kan 

oversteken voor de vrije ruitenslagen. Onvindbaar in de 

praktijk.  Zodoende wisselden bij ons de toppen en de 

nullen elkaar af zonder dat je zelf iets bijzonders hebt 

gedaan. Zonder de foutieve opening in Noord zullen de 

meeste biedverlopen zijn gegaan via een 1-opening in 

Zuid, 1 in Noord,  1 in Zuid en 1SA in Noord. Toch zie ik in de frequentiestaat ook twee 2SA-

contracten waarvan mij onduidelijk is hoe die zijn uitgeboden (als Noord dan wel zuid overwaarde 

aangeeft kom je volgens mij altijd in 3SA). 

 

 

 

 

 

  



Spel 6 

Het laatste spel dat ik er uit wil lichten is Spel 6 waar het 

volgens de double-dummyanalyse zowel  7,  7, als 7SA is 

met west als leider, maar het tegen de kansen is om dat aan 

tafel uit te bieden. Na een 1-opening in Oost en een pas in 

Zuid zal West overal wel 1 hebben geboden. Hierna 

splitsen de wegen zich want Noord kan zijn 8-kaart klaveren 

zowel op 2-niveau, 3-niveau, 4-niveau, als op 5-niveau 

introduceren, afhankelijk hoe constructief/destuctief je wilt 

bieden. Met twee tegenstanders die geboden hebben en 

een partner die gepast heeft is destructief bieden aan te 

raden, en al helemaal met de zeer gunstige kwetsbaarheid 

(wij niet, zij wel) op dit spel. Daarom zou je met deze 8-

kaart in deze situatie op z’n minst 4 moeten bieden, al is het bezit van H, welke misschien een 

verdedigende slag waard is en een slem voor de tegenstanders wat minder waarschijnlijk maakt, niet 

zo gunstig om zeer hoog te pre-empten. Bij ons aan tafel volstond noord met slechts 3, waarna 

Oost gemakkelijk 3 kon bieden waarna de manche niet meer gemist werd. Met de secce A en de 

fraaieAHxx in partners openingskleur mee lijkt het, mede gezien de double-dummyanalyse, voor de 

hand liggend om op slemonderzoek te gaan met de Westhand. In een dergelijke biedsituatie met een 

hoog preemptief bod door een tegenstander moet je echter sterk rekening houden met een scheef 

zitsel in alle kleuren, dus ook in troef. En omdat West als hoogste schoppen de 10 heeft is de kans 

aanzienlijk dat Zuid schoppenhonneurs tegen heeft en is zelfs een slempoging al debieus (als partner 

al AHV zou hebben kom je honneurs tekort in harten want ook die zitten dan meestal in Zuid en 

niet bij de pre-empter). Hier is van dat alles echter geen sprake, integendeel, want de troeven vallen 

2-2 en zelfs als je daarna begint met A en het scheve ruitenzitsel ziet kun je nog groot slem maken 

omdat H op snit zit en de hartens 3-3 verdeeld zitten zodat op de laatste harten de ruitenverliezer 

weg kan. 

 

 

De eindconclusie van deze aflevering van ‘Het spel van de week’ is dat de geluksfactor een 

belangrijke rol speelt bij het bridgen op individuele spellen, maar maar dit mijn geloof in dat het op 

termijn het winnend is om te zoeken naar de beste kansen winnend is niet aan het wankelen heeft 

gebracht. 

Rob 


