
Afgelopen dinsdag op de club.....

Dinsdag 29 maart 2011, 2e butlercompetitie, zitting 5

Jeugdig bridgen

Door Wubbo de Boer

Agnes en ik hebben als captain van het juniorenteam net een week jeugdbridge achter de 
kiezen gehad. Op het White House Junior toernooi gebeuren de gekste, leukste en mooiste 
dingen op bridgegebied. Eén ding is zeker, de jeugd biedt torenhoog. Ik was van plan om 
mijzelf ook eens met dit virus te laten besmetten. Lekker hoog en jeugdig bieden is het motto 
voor deze Star clubavond. Op het eerste spel van de avond kreeg ik al een gezellige hand 
waarmee ik moest bepalen hoe hoog ik zou bieden bij niemand kwetsbaar met:

T, 3, HVB65432, H82
Dromerig probeer ik een hoog bieden tactiek uit te stippelen totdat mijn partner mij uit die 
dromen helpt door te beginnen met een 1e hand Multi 2  opening (zwak in een hoge kleur of 
iets sterks). Rechts past en ik heb al een gevoel dat dit uit de hand kan lopen wanneer ik 3  
antwoordt (FIR). Partner gaat dan haar hoge kleur bieden en dan? Om alles zo duidelijk 
mogelijk te maken besluit ik te passen. Niet een opwindend spel waarop grote scores vallen, 
maar het is alleen om aan te geven dat ik op spel 1 mijn hoog bieden filosofie al achter me 
heb gelaten. Tegenpartij doet nog wel een keertje mee, maar we mogen, wat mij betreft 
verrassend, 3  spelen en met een overslag halen. Dat was gewoon de par.

Ook op het tweede spel zullen onze junioren niet trots zijn. We weten met de volgende 
combinatie 3SA te bereiken:
Oost: B3, A72, AH765, HV2
tegenover
West: A4, H53, VB3, ABT64
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1SA 3 3SA a.p.

Is oost te sterk voor een 1SA opening? Een vijfkaart met 17 punten kan je behandelen als 
een 18-punter. Kan west nog iets anders doen dan 3SA? Er is eigenlijk niets vreemds 
gebeurd, maar de goede contracten 7 , 7  en 7SA worden niet bereikt. We hebben 
vreselijke mazzel als blijkt dat zuid naast een zevenkaart schoppen nog een vijfkaart ruiten 
bezit. Hierdoor zijn alleen 6  en 6SA te maken. Pech voor het paar dat heel mooi 7  weet te 
bereiken.

Onze tegenpartij heeft het hoog bieden virus wel te pakken als er jeugdig naar 6  wordt 
geboden. Agnes moet starten tegen dit contract met V7432, 7, V53, V843 en hoort het 
volgende biedverloop:
Rechts Links
1 3SA
4 4SA
5 5
6 6
pas
Een echt jeugdig biedverloop waarbij de tegenpartij ook geen volledige uitleg en duidelijkheid 
kan geven. Wat je wel weet is dat RKCB van stal gehaald is. En dat de leider 1 aas heeft met 

H. Door die laatste informatie is een ruitenstart minder aantrekkelijk. Ze moet starten met 
een zwarte kleur en kiest uiteindelijk voor haar kortste zwarte kleur. Een goed principe dat 
hier ook goed uitpakt. Het is in de praktijk de enige downstart. Het hele spel:



Spel 7 
ABT
HBT54
T
AT75

V7432
7
V53
V843

N
W + O

Z

H865
83
A762
H96

9
AV962
HB984
B2

Als er schoppen gestart wordt en ruiten uit de dummy wordt gespeeld, geloof ik niet dat er 
veel oost spelers zijn die de A bukken. Wel noodzakelijk om het contract down te spelen. 
Buk je niet dan gaat de ruitenkleur 3 winners opleveren voor klaveren discards. De A 
bukken was mij vast niet gelukt.

Een aantal spellen later was ik weer op het juiste pas beland. Ik had wel hoog genoeg 
geboden, maar tactisch belabberd. Ik heb in handen:

HVB87, 4, AV9, ABT4
Partner opent 1 , ik 1 , partner 2 . Nu besloot ik mooi te gaan bieden via 3 . Dit geeft 
sleminteresse aan met een echte kleur (limits gaan altijd via 2SA). Voordeel is dat je hoort of 
partner ook sleminteresse heeft, maar nadeel is dat je veel over je kaart vertelt. We cueën 
daarna nog wat door, maar eindigen natuurlijk in 6 . Als ik na 2  direct azen had gevraagd 
en 6  had geboden heeft zuid een blinde start. Velen zullen met 53, B9532, H64, HV9 
met H starten. Of is dit toch altijd een troefstart gezien het hartenbezit? In ieder geval met 
H start krijgt het 6  contract goede kansen. Met troefstart is het kansloos. Het hele spel:

Spel 20 
T42
T6
B8753
752

A96
AHV87
T2
863

N
W + O

Z

HVB87
4
AV9
ABT4

53
B9532
H64
HV9

Na H start ben je er nog niet. Je pakt, speelt 2x troef uit de hand, speelt A en  getroefd 
en bereikt dummy met A. De hartenkleur wordt getest en die blijkt 5-2 verdeeld te zitten. Nu 
moet je nog kiezen uit welke lage kleur je de 12e slag moet gaan halen. De ruitensnit is een 
mogelijkheid of de klaveren 3-3 met klaveren 4-2 en 9 dubbel vallen. Daar zijn ze weer de 
percentages. Dit keer mag iedereen het zelf uitrekenen. 

Conclusie is dat ik ouderwets als een zak aardappelen heb geboden deze avond. Terecht 
dat wij daarom genoegen moesten nemen met een kleine min.
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