
Afgelopen dinsdag op de club …

Dinsdag 8 november 2011 Butler I, 2e zitting.

De (bi)zartelling

Door Henk van Doren

Het mocht weer niet zo zijn… Een avond lekker scoren als je aangewezen bent als scribent 
is meestal niet voor mijn persoontje weggelegd. Dinsdagavond vormde geen uitzondering op 
de regel. Hoewel we maar twee tafels in de min scoorden, werd dat op de andere tafels 
onvoldoende gecompenseerd om in de plus te eindigen.

Spel 4 leverde weliswaar wel een plusje op, maar dat had veel meer kunnen zijn.

Spel 4 (W/All)
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West vond deze kaart in de eerste hand met allen kwets goed genoeg om te openen met 2  
(Muiderberg), en na tweemaal pas was mijn maatje aan de beurt. Na ampele overwegingen 
legde hij schouderophalend een paskaartje neer. Dat zou niet mijn keuze zijn geweest, maar, 
als gezegd, +200 was goed voor klein plusje. Wat doe je dan wel met de zuidhand? Veel 
spelers kozen voor 3SA en als noord dat wel best vond, gingen NZ altijd down, variërend van 
-1 tot -3. Ik denk eigenlijk dat je als noord kunt beredeneren dat de 3SA van zuid op botte 
kracht moet zijn gebaseerd. De lage kleur van west is immers vrijwel zeker klaveren. Je dat 
realiserende en in ogenschouw nemend dat zuid meestal ook geen hartenfit voor je zal 
hebben, is er erg veel voor te zeggen om 5  te bieden.

Een aantal paren wist 6  wel te bereiken. Bij dit zitsel pletterdood en ook theoretisch redelijk 
kansrijk. Als A goed zit, mogen de troeven 3-1 zitten. Zit A fout dan moet je een harten 
troeven in zuid en ben je down als de troeven niet 2-2 zitten of als er troef is gestart en wordt 
nagekomen. Als west na troefstart zonder aarzeling de opgespeelde 7 bukt, moet de leider 
de hartenkleur nog wel goed doen. Gezien het feit dat west in totaal maximaal 5 punten in 
zijn beide Muiderbergkleuren heeft, lijkt het niet zo gek op hem op A te taxeren.



Aris Verburgh vertelde dat zijn maat en hij tik-tak-theo naar 6  hadden geboden na een pas 
van west. Veger-Verburgh maken namelijk gebruik van de zogeheten “Zar”-telling. Deze 
telling kent een zeer belangrijke waarde toe aan extreme verdelingen en tophonneurs.

Ik laat Aris zelf maar even aan het woord:

“Kijk maar naar deze site, daar staat het allemaal uitgelegd. 
http://www.bridgeguys.com/pdf/ZarPoints.pdf

Zelf gebruik ik het om te bepalen of ik een Muiderberg moet openen of gewoon op 1 hoogte.
Frank ging gisteren echter op spel 4 zijn Zar-points telling los laten. Hij had 7 normale punten 
en telde daarbij op:

de lengte van de 2 langste kleuren (7 + 4) ruiten en harten.
de langste - de kortste kleur (7 - 0) ruiten en schoppen
en een koning die nog 1 punt op levert.
Dan kom je tot (7 + 11 + 7 + 1) = 26
Kijk in het document en je ziet dat de theorie zegt dat je vanaf 26 Zar-points mag openen.
Daarna is het makkelijk:
1  - 1
3 * - 4 **
4 *** - 6
* 3  geeft een zwak spel aan normaal tussen de 9-14 punten met 6+ in ruiten.
** 4 = azen vragen met ruiten troef.
*** 4  = 0 of 3 azen.”

Mazzel, of een zinvolle benadering? Het verhaal op de site is in ieder geval lezenswaardig.

Spel 7 is Zar-technisch ook interessant.

Spel 7 (Z/Allen)
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We pakken ons telraam er weer bij (voor de jeugdige lezers: dat is een analoge 
rekenmachine): 8 normale punten, 10 punten (7+3) dankzij de lengte van je langste kleuren 
opgeteld, 7-1=6 punten voor de langste min de kortste kleur, 2 extra punten voor je aas en 1 
punt voor je koning, maakt samen 27 dus Frank heeft vast weer 1  geopend. Nu gaat oost 
natuurlijk wel meedoen, maar in essentie kun je een vergelijkbaar biedverloop krijgen waar 
noord een zwak spel met lange ruiten aangeeft. 6  is nu weer een alleszins redelijk 

http://www.bridgeguys.com/pdf/ZarPoints.pdf


eindcontract omdat je een opening in oost weet, waardoor de hartenholding in zuid extra 
solide aanvoelt. Inderdaad zat er in de A-groep (en op de hele club) precies één paar in 6  
(gedoubleerd), maar dat waren Brüggeman-Willemsens. En Veger-Verburgh dan, zult u zich 
afvragen. Tja, die zaten in 3 , dus toch nog eens even vragen wat er hier scheef is gegaan.

Vanuit het perspectief van Kees en mij waren de spellen verder weinig spannend. Klein 
plusje hier, klein minnetje daar, amper vermeldenswaardige spellen.

Op spel 10 vind ik dat we ons te gemakkelijk hebben laten wegblazen.

Spel 10 (O/Allen) 
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West opent een sterke SA, noord komt er in met 2  en dat was het einde van het bieden. Ik 
denk niet dat OW 2  mogen laten spelen, dus dan zal oost toch meteen in actie moeten 
komen. Als je Lebensohl speelt, direct 3SA, of 3  inviterend? En met Rubensohl 3  om de 
boodschap over te brengen dat je wel de manche wilt spelen maar noch over een vierkaart in 
de andere hoge kleur noch over een hartenstop beschikt? Kennelijk toch niet helemaal 
vanzelfsprekend, want minder dan de helft van de keren geboden en ook een aantal malen 
down. Als noord zich niet met het bieden bemoeit of als 3SA vanuit oost gespeeld wordt, zijn 
er inderdaad ook wel de nodige verliezende opties.

Op spel 15 zijn er dankzij het gunstige zitsel 13 slagen in ruiten, harten en sans atout, maar 
klein slem bleek al moeilijk genoeg te bieden terwijl dat zo op het eerste gezicht zeer kansrijk 
is. 

Spel 15 (Z/NZ)
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Over de hele linie werd 6  zo’n beetje door de helft van de paren geboden. Verrassend 
genoeg is het ook wel een paar keer down gegaan, terwijl dat niet nodig lijkt. West heeft een 
weinig aantrekkelijke start; 10 lijkt nog het beste. De leider moet wel zorgvuldig met 
zijn/haar communicatie omspringen en vrij vroeg aan de klaveren beginnen. Als hij/zij V in 
west taxeert, levert de dubbele snit in klaveren zelfs een plezierige 13e slag op. Al met al 
denk ik toch een slem waar je in wilt zitten en als je er in zit moet je het ook halen.

Kijken of we aanstaande dinsdag weer eens in de meesterpunten kunnen scoren.


