
Afgelopen dinsdag op de club..... 
 
15 Mei 2012, 3e avond Howell II 

'Moeilijke beslissingen' 

door Jaap Hazewinkel 
 
Bridge is niet altijd een denksport. Soms is het een ordinaire goksport, omdat de informatie 
die je hebt onvolledig is en de tegenpartij je onder druk heeft gezet. Je weet dan dat je een 
beslissing moet nemen en het is ook duidelijk dat alle alternatieven goed kunnen zijn. Deze 
situaties kwamen deze week regelmatig aan de orde, zowel bij onszelf als bij de tegenpartij.  
Hoe je met dergelijke situaties moet omgaan in paren is weer anders dan bij viertallen. 
Onder het motto “nullen vermijden” is het raadzaam om te bedenken of de situatie zich ook 
kan voordoen op andere tafels, en zo mogelijk met het veld mee te spelen. Ja, dan kom je 
nog wel eens bedrogen uit maar wel met een valide redenering.  
 
Laten we eens kijken wat ik bedoel: 
 
Spel 9: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jan  Leon  Conny  Jaap 
-  1♠  pas  3♠*  * 4-kaart mee, preëmptief 
dbl  4♠  allen pas 
 
In de 4e hand mag Jan ten Cate wat verzinnen. Zijn shape is ideaal en bovendien heeft hij 
ook net een opening. Hij is beschermd door het biedverloop: “Zij een fit, wij een fit”, dus 
doublet is automatisch. Mijn partner Leon ziet ook wel een fit voor de buren en doet er nog 
een schepje bovenop.  
Nu heeft Conny Kortekaas een moeilijke beslissing, waarbij het gaat tussen pas en 4SA (een 
tweekleurenspel of minors – net wat u hebt afgesproken). 
Het is inderdaad 5♣ voor OW, maar 5♦ kán down (♣-start, ♦A genomen, ♠ voor de boer en 
een ♣-introever). Misschien vergezocht, maar het geeft aan dat 4SA niet opgelegd is. 4♠ ging 
1 down voor een prima score. We zien Jan en Conny zo nog terug, maar ik wil eerst nog wat 
andere biedsituaties bespreken. 
  



 
Spel 23: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Joost  Leon  Rolf  Jaap 
3♣  3♥  pas  4♥ 
allen pas 
 
Met 3♣ zet Joost Dirkson mijn partner Leon onder druk. Deze besluit 3♥ te bieden. Pas is 
een redelijk alternatief, want het is een minimale opening. Het nadeel van 3♥ blijkt als ik 
besluit de manche vol te tanken, uitgaande van 14 HCP en een 6-kaart. Tot overmaat van 
ramp blijken er in 3♣ maar 7 slagen te zijn met optimaal tegenspel (zuid moet tijdig harten 
inspelen zodra deze aan slag is met schoppen). In onze lijn blijkt het merendeel van de 
noordspelers 3♥ te hebben geboden, waarbij de helft van de zuidspelers de manche voltankt. 
Overigens één keer gemaakt... 
In viertallen is dit spel heel anders; noord zal meestal passen (oost is ongelimiteerd en kan 
de bijl hanteren). Bovendien, als zuid in de 4e hand niet met een bodje op de proppen kan 
komen, zal niet snel een manche worden gemist. 
 
Een ander gebied waar je het met onvolledige informatie moet doen is de uitkomst. Nou had 
hij dit keer wel enige informatie, en daarmee wist Jan ten Cate prima om te springen: 
  



 
Spel 11: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jan  Leon  Conny  Jaap 
      1♦ 
pas  1♥ *  pas  2SA  1♥ = schoppen; 2SA 18-19 
pas  3♣ *  pas  3♦ **   3♣ relay, 3♦: geen 3+krt ♠ of 5krt ♦ 
pas  3SA  allen pas 
 
Jan wil niet van één van zijn heren af starten en kiest voor schoppen. Ik ben niet blij met die 
uitkomst; het is de enige uitkomst die geen slag weggeeft. Inderdaad maakt de helft van het 
veld in onze lijn 10 slagen, waaronder wij, waar de andere helft er 11 mag maken.... 
 
Gelukkig deed Jan niet alles perfect, maar hij toonde wel  een goede table presence op het 
volgende spel: 
 
Spel 10: 

 
 
Conny opent met 1♦, ik volg in ♥ en uiteindelijk speelt Jan (west) 3Sa. Leon start ♥10, 
genomen op tafel. Tegen een slapende zuid kan de leider proberen een schoppenslag te 
stelen (schopje op) en dan over te schakelen op de ruiten. Dat was tegen mij niet gelukt. Jan 
had dat ook al door en speelt meteen ruiten. Ook die neem ik meteen (je weet maar nooit 
hoe goed de schoppen van leider zijn) en speel harten door. Jan neemt en speelt ♣B voor, 
klein in noord. Jan in de tank. Als ze hem niet dekken hebben ze hem niet, dus ♣A. Nu 2x 
ruiten, eindigend in west en ♣10. Weer in de tank. Hij voelde echter goed dat ik ♣V had en 
incasseert alles voor 1 down en nog een acceptabele score.  
Toch had Jan het kunnen maken als hij in een eerder stadium de ♣V bij mij plaatst (maar 
toen had hij de klaverpositie nog niet “gevoeld”....) In plaats van een tweede schijnbeweiging 
in klaveren had hij de ruiten moeten incasseren. Ik kom als Zuid in een 3-kleuren stripdwang 



en moet mijn vrije harten afgooien. Ik zal dan worden ingegooid met schoppen en moet dan 
aan het eind de klaveren brengen.  
Weer had Jan onvolledige informatie; met ♣V goed is de snit aangewezen, met ♣V fout de 
driekleuren stripdwang. Welke kiezen? Ach, een snit kan iedereen nemen, maar zo’n 
dwangetje is niet te versmaden. 3SA is enkele keren gemaakt, en ook een aantal keren 3 
down gegaan. Maar goed, als je dan toch gaat tetteren, dan eerst de ruiten dan pas ♣AH. 
 
Enfin, wederom ben ik geen exotische speelfiguur tegengekomen; u zult het met dit laatste 
spel moeten stellen. Een 3-kleuren dwang. Hij zat erin. 


