
Spel van de Week  (22 februari 2022) 

Onder leiding van Ilonka hadden we gisteravond de allerlaatste stepbridgeavond voor voorlopig want 

volgende week zullen we elkaar eindelijk weer in de ogen kunnen kijken bij Vitesse. 

Het waren gisteravond veelal vrij vlakke spellen met slechts één biedbaar en maakbaar slem. Ik zal op 

dit spel ingaan en ook op het spel met een 6-6 in beide hoge kleuren. 

 

Op Spel 15 heeft Oost een prachtige hand maar mocht daar op slechts 5 van de 8 tafels mee openen 

(dat waren de onderste vijf in de frequentiestaat hierboven). De hand is ongeschikt voor een sterke 

opening omdat het dan bijna onmogelijk wordt om de 5-6 verdeling aan te geven. Bovendien maakt 

de renonce harten de kans erg klein dat 1 zal worden rondgepast. De hand is ook zodanig sterk dat 

je na de 1-opening bijna altijd nog wel twee keer schoppen kunt bieden om je verdeling te 

beschrijven om zodoende niet een eventuele schoppenfit te missen.  Het is daarom mooi te zien dat 

op alle 5 tafels waar Oost mocht openen er met 1 is geopend. 

Na de opening met 1 volgt Zuid op 3 van de 4 tafels met 1. Hierna zal West direct of indirect de 

ruitens gaan steunen en ook gaan inviteren voor de manche. De Oosthand knapt daar zodanig veel 

mee op dat een slempoging eigenlijk een must is. Via het bieden van controles of simpelweg azen 

vragen kom je erachter dat West een aas bezit en dat is gezien Zuids 1-volgbod vrijwel zeker A (in 

combinatie met de pas in de eerste biedronde zal Zuid vrijwel zeker A hebben) en dan is klein slem 

uitbieden toch wel opgelegd en lijkt ook groot slem een goede kans te maken. 

Op de eerste drie tafels van de frequentiestaat kreeg Oost echter een zwakke opening van Zuid voor 

de kiezen, meestal een zwakke opening met beide hoge kleuren. Aan de resultaten in de 

frequentiestaat is te zien dat dit het bieden voor OW ernstig bemoeilijkte.  Bij ons aan tafel was de 

opening 2 dat 5-4 of 4-5 of 5-5 in de hoge kleuren belooft met minder dan openingskracht (of iets 

sterks). Na een afwachtende 2 in Noord (2 is misschien beter omdat je liever in de 4-4 dan in de 

5-3 fit speelt) moet je met de Oosthand iets doen en wordt het heel moeilijk om je sterke twee 

kleuren aan te geven. Bij ons aan tafel bood Gerald 3 hetgeen bij lange na niet de enorme kracht 

van de hand aangeeft, maar wel de kans openhoudt dat je misschien nog de schoppens kunt bieden. 

Bert was (te) voorzichtig en liet het erbij, maar met een vierkaart mee en 9 punten en veel 

introefwaarde in schoppen zou een 4 er toch wel af moeten kunnen en dan bereik je wel 5 en 



misschien ook nog wel het klein slem. Desalniettemin zorgt die zwakke opening van de tegenstanders 

ervoor dat het een stuk lastiger wordt om het (groot) slem uit te bieden.  

Waarschijnlijk het beste wat Oost kan doen in deze situatie is eerst doubleren en in de volgende 

ronde ruiten bieden. De kans op een schoppenfit is toch al klein na de vijandige opening met beide 

hoge kleuren. Zo geef je veel beter de enorme kracht aan en kun je het slem wel bereiken.  

 

 

Het 2e leerzame spel van gisteravond is Spel 20. Na een pas in West heeft Noord een hand met 

slechts 7 honneurpunten, maar wel veel speelkracht door de 6-6-verdeling in de hoge kleuren.  Op 3 

van de 7 tafels (helaas was er toen één tafel uitgevallen doordat Ria computerproblemen had 

gekregen) is Noord begonnen met een zwakke 2-opening.  Hierna kom je veelal niet verder dan een 

hartendeelscore en mis je een eventueel aanwezige betere schoppenfit (zoals hier) vrijwel altijd. Ook 

het openen van deze hand met een zwakke bieding die beide hoge kleuren aangeeft (vaak wordt 

daar de 2-opening voor gebruikt) is hier niet goed want partner rekent dan op een 5-4, 4-5 of 

eventueel een 5-5 verdeling in de hoge kleuren en zal met een 2-kaart of 3-kaart mee in een hoge 

kleur niet enthousiast worden, terwijl je daarmee al meestal een manche kunt halen. 

Omdat de speelkracht van deze hand zo groot is kun je het beste eerst een ronde passen. De kans op 

een rondpas is erg klein en in de 2e biedronde zijn er meer mogelijkheden om je verdeling aan te 

geven. Als de tegenstanders bijvoorbeeld 1 openen, partner past en rechtertegenstander biedt 1 

zou je 2SA kunnen bieden, tweekleurenspel in beide andere kleuren. Als partner opent met 1 of 1 

kun je 1 bijbieden en daarna hoog doorbieden in . 

Hans besloot als enige om de Noordhand met 1 te openen. Prima natuurlijk qua speelkracht, maar 

door het gebrek aan honneurpunten loop je een grote kans te hoog te komen als partner geen 

redelijke fit heeft en vrijwel alleen honneurpunten in de lage kleuren heeft. Hier is dat echter niet het 

geval en het zitsel is zodanig gunstig dat iedereen in een schoppencontract 11 slagen zal maken, en 

zelfs 12 als er niet met ruiten wordt gestart want dan verdwijnt B op A. 

Rob 


