
Afgelopen dinsdag op de club…

Dinsdag 7 juni 2011, Howell II, zitting 7

Zwakke uitvoering van de zwakke SA

Door Peter van der Voorden

Erwin Berkhof en ik hebben afgelopen seizoen de zwakke SA (10/13) toegevoegd aan ons 
biedsysteem. Ik weet dat de geleerden het niet eens zijn over het nut hiervan, maar ik kan jullie 
vertellen dat het ons uitstekend bevalt. Voor de liefhebbers, bijgaand onze afwegingen:

- Je neemt veel vaker het initiatief in de bieding. De frequentie is veel hoger dan 15-17 SA. 
10-13 SA komt in 9,4 + 8,94 + 8,03 + 6,91% van de gevallen voor. Dus 33,28%, ofwel 1 
op de 3 handen. Je speelt dit echter niet in alle posities vanwege het risico. Wij hebben 
besloten het niet te spelen in de eerste en tweede hand, kwetsbaar tegen niet kwetsbaar. 
In de derde hand spelen we alleen de 10-13 variant indien niet tegen wel kwetsbaar. In 
de vierde hand trekken we hem op naar een (11)12-13(14). Het uitgangspunt zal zijn dat 
we in principe geen interesse meer hebben in de manche tegenover een gepaste maat. 
De 10-11 vlakke handen kan je rond passen. Wij spelen de zwakke SA dus in 11 van de 
16 mogelijke posities (4 windrichtingen maal 4 verschillende posities qua kwetsbaarheid). 
Daarmee komt de zwakke SA theoretisch voor in 22,88% van de spellen en ruim 2 keer 
zoveel als een sterke SA-opening. De bijbehorende frequentie voor een sterke 15-17 SA 
is 10,1%!!! Natuurlijk krijg je niet altijd de kans de zwakke SA ook te openen, omdat 
anderen al in de bieding kunnen zijn gekomen.

- Lastig aan te vallen. Nog steeds zijn vrij veel paren wat lui in hun defense tegen dit soort 
openingen. Frequent zie je dat hun defense is gebaseerd op het bevechten van de 
deelscore en zeker niet op het behalen van de eigen manche,

- Lastig verdedigen, aangezien weinig info wordt weggegeven.
- Partner van degene die SA opent heeft vaak het beste overzicht aan tafel en kan vrij 

nauwkeurig bepalen wat er moet gebeuren.
- De zwakke 1SA is de meest preëmptieve opening die er bestaat. Stel dat je die handen 

met 1 minor opent, dan komen oppies er al snel in vanaf een punt of 7 om hun kleurtje te 
tonen. Nu hebben ze toch wel wat meer nodig om in de bieding te komen en zullen ze 
vaak zwijgen met een magere opening tegen. 

- Het risico van een gedubbeld pak slaag valt wel mee, mits je een goed systeem speelt 
om weg te kunnen lopen. Swine leent zich daarvoor uitstekend (als u meer info wilt, stuur 
maar even een mailtje). Sterker nog, het afgelopen seizoen zijn we slechts 1 keer 
gedubbeld voor 800 gegaan, terwijl de zwakke SA opening toch een keer of 100 is 
voorgekomen  

Nu heb ik het afgelopen seizoen provisorisch bijgehouden in hoeverre een beduidend betere of 
slechtere score dan het veld samenhangt met het gebruik van de zwakke SA. Hier zijn de 
rsultaten:

• In 50% van de spellen maakt het niet uit of je zwakke dan wel sterke SA gebruikt
• In 30% van de spellen scoort het gebruik van de zwakke SA beduidend beter, vooral 

omdat tegenstanders het moeilijk hebben op de juiste wijze in de bieding te komen
• In 10% van de gevallen scoort zwakke SA slechter, omdat je tegen het veld in zit te 

kaarten, de uitkomst uit de andere windrichting komt, omdat je tegenstanders juist naar 
het goede contract brengt, etcetera.



• In 10% van de gevallen hebben we een potentieel positieve score zelf om zeep geholpen 
door onwennigheid, c.q. verkeerd gebruik van de zwakke SA of van Swine. 

Nu over naar de praktijk en met name een aantal voorbeelden van de clubavond: Zwak gebruik 
van de zwakke SA.
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Oost opent 1 Schoppen. Dit is dus meestal een 14-16 SA hand, balanced met een vijfkaart 
schoppen, of een unbalanced 11+ opening. Immers, met 10-13 openen we ook met vijfkaart 
schoppen in deze positie met 1SA. West antwoord 1SA. In principe ronde forcing, maar 
gemaximeerd tot 11 HCP, soms 12 punten. Er kan ook een 3krt schoppen bij zitten, maar dan is 
de range (4)5-7 HCP. Oost besluit te passen en we slagen erin het meeste slagen bijeen te 
harken (12) voor een bijna 0. Wat ging er fout? West moet zich realiseren dat hij geen risico mag 
lopen dat maat gaat passen en moet toch maar 2♣ MF bieden. Oost moet niet gokken en uit 
armoede maar 2♣ bieden (belooft 3+ bij ons). Drie azen en een koning, dat lijkt toch echt meer 
op een hand voor een troefcontract dan SA. Na 2♣ door oost biedt west 3 klaveren om een 
maximum te tonen, waarna een simpele 3SA wordt bereikt
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Een mooi voorbeeld van de zwakke SA in actie. Dinsdag is dit spel 15 keer rondgepast en 13 
keer is er een contract uitgerold voor NZ. 8 keer een gemaakte deelscore in harten, 5 keer te 
hoog geboden in NZ. Bij ons aan tafel opent noord 1SA 10-13. Zuid zet onmiddellijk manche-



aspiraties uit zijn hoofd, dus we zullen niet down gaan. Maar hoe verder? Pas, Stayman, of een 
transfer naar harten? Een eventuele 4-3 fit schoppen lijkt niet zo lekker te spelen. Maar het bezit 
van de vijfkaart harten in combinatie met ruiten H10 zouden de doorslag moeten geven om toch 
maar 2♦ Jacoby te bieden. In dat geval halen we +140. Zuid besluit echter te passen op 1SA en 
dat levert slechts +120 op. Maar zie, altijd nog 57%, want in onze lijn hadden 4 van de 8 paren 
dit spel rondgepast.

Tenslotte een aardig voorbeeld uit het verleden van oppies op niveau Meesterklasse, die in de 
problemen kwamen met hun defense:
 

Spel 8
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Zuid opent 1SA 10-13, het is tenslotte paren. West dubbelt (Punten? Het eerste halve 
misverstand was ontstaan). Noord wil geen 1SA gedubbeld spelen en biedt 2♦. We spelen 
Swine en noord geeft nu een zwak Ruiten/Harten spel aan, minimaal 4-4. Oost past, zuid ook en 
west houdt open met een dubbel. Bedoeld als overwaarde en korte ruiten, maar door oost 
opgevat als straf. 9 slagen rolden gemakkelijk binnen. Domme defense zult u zeggen, maar 
heeft u wel sluitende biedafspraken? Ik kan u verzekeren dat hier voor heel veel paren huiswerk 
voor onder de klapperboom ligt tijdens de komende zomer.

Misschien toch een overweging om in de komende zomerperiode te experimenteren met de 
zwakke SA en volgend jaar wellicht…

Oh ja, dinsdag hebben Erwin en ik wisselvallig gespeeld. Soms heel goed, soms als kranten. 
Teveel casinobridge, maar aléz, het was genoeg voor promotie naar A.


