
Dinsdag 1 September, 1e avond van het nieuwe seizoen    Top-integraal

Afgelopen dinsdag op de club.....

Dinsdag 1 september, TI 1

Een typisch avondje parenbridge voordat de interne viertallencompetitie start

Door Jaap Hazewinkel

We zijn het seizoen goed begonnen met een derde plaats. Het zat ook bepaald niet tegen, want 
dat we zijn ‘boven komen drijven’ is niet accuraat  te noemen. We begonnen met een tafel van 
98,15% en daarmee waren we direct aan kop te vinden. Parenbridge begint met het vermijden 
van nullen, en deze tegenstanders hadden daar wat moeite mee.
Niet dat we op de eerste tafel zoveel goed deden; we hebben één keer het contract niet 
gedoubleerd (anders was het 100% geweest over 3 spellen) en ook in de verdediging nog een 
slagje laten lopen, wat verder overigens niets uitmaakte. 
Na de eerste tafel ging het wat op en neer, waarbij zowel wij kansen hadden om het beter te 
doen, maar dat gold regelmatig ook voor onze tegenstanders ;-)

De tweede tafel moesten we tegen de latere winnaars, Jan Meijer en Henk van Aarst. Dit was 
andere koek, maar we hebben de punten gedeeld. Dit was grappig:

W N O Z
(Jaap) (Rian)
- - 1♣* pas * 2+
1♥* pas 2SA** pas * T-Walsh ** 18-19, doubleton schoppen
3SA a.p.

Henk start met ♣10 voor ♣H. De volgende slag laat Rian ♣5 razen.... Geen 20 roem voor 543, 
maar wel een glimlach op het gezicht. Zo was een overslag geboren voor 70%. 

In de derde ronde had de tegenstander opnieuw moeite om de 0 te vermijden. Daarvoor 
moesten we wel het nodige risico nemen:
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W N O Z
(Jaap) (Rian)
- - - pas
1SA* 2SA** pas 3♦ * 12-14 ** ?? 
pas pas 3♥ pas
pas dbl a.p.

Ik heb mijn punten driemaal geteld, want zo op het eerste gezicht leek me dit geen opening. Als 
partner had voorgepast zou ik ook zeker gepast hebben, ik ga niet kwetsbaar vrijwillig liggen. 
Maar partner kon nog van alles hebben, dus opende ik een 12-14 SA. OK, deze keer mag je het 
een zwakke sans noemen.
Noord improviseert (geen ingespeeld paar) met 2Sa (minors !?) en zuid geeft uiteraard voorkeur 
aan ruiten. Nu komt Rian tot leven met 3♥, waar noord het mes inzet. Dit kan inderdaad 1 down, 
voor de magic 200 en een volle nul, maar het is logisch dat Zuid nu ruiten start en toen was het 
ineens gemaakt... voor een volle top!
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W N O Z
(Jaap) (Rian)

- - pas
pas pas 1SA* pas * 12-14
2♣ pas 2♥ pas
2SA pas 3♥ pas
3SA a.p.

Slechte scores vermijden doe je dus niet zo. Het is niet onredelijk om nog een poging te doen 
met 11 HCP tegenover een 12-14 sans, zeker omdat oost meestal geen luizige hand zal hebben 
in de uitpas. Aan de andere kant zou je de oosthand ook kunnen verpassen in de vierde hand 
(goed voor 60%). Na mijn poging ontspoort het biedverloop en eindigen we 1 down. Nog 
vriendelijk voor precies 50%, terwijl 1 Sans +1 maar liefst 85% oplevert, genoeg voor ons om te 
winnen.

Ik pak met veel plezier en enige anticipatie de westhand op: hoe zal ik gaan bieden? Partner 
grijpt echter in haar bakje en komt met 2♠ op de proppen: Zwak. 
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Hmm, het kan natuurlijk 4♥ zijn. Maar als ik zo kort ben in schoppen, heeft partner ook zomaar 
niks in harten en zonder fit zou het drieniveau wel eens te hoog kunnen zijn. In viertallen zou 
een poging nog wel eens gerechtvaardigd kunnen zijn, in paren wil ik plus scoren dus ik pas!
Omdat Zuid geen ruiten startte maar harten, slaagde Rian erin de harten te ontwikkelen voor 
wat discards en 10 slagen, dat was een gedeelde top. Daar hoef je de manche helemaal niet 
voor te bieden!

Ik mag na tweemaal pas als west bieden. Het spel kwalificeert zich voor een zwakke sans, maar 
met een vijfkaart major met zoveel punten in die kleur opteer ik voor 1♥. Noord past en Rian 
biedt 1♠. Min of meer automatisch bied ik 2♥, terwijl pas duidelijk beter is: partner heeft 
voorgepast en een plusscore moet het doel zijn. We komen nu in 4♠ wat niet onredelijk is maar 
met deze lay-out en met ruiten uit absoluut kansloos. Dit was een bijna-nul en onze slechtste 
score van de avond. Ook hier geldt weer dat 4♠ in viertallen acceptabel is, in paren is het minder 
dan 50% en daarom is in de deelscore blijven hangen mijns inziens beter, zeker achteraf!
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W N O Z
(Jaap) (Rian)
1♣* pas 1♦** pas * 2+ ** T-Walsh
1♥* pas 2♣** pas * 3-krt ** any MF
3SA* pas 4♥ pas * bedoeld als 18-19

Vaak is 3Sa in paren beter als je zo ruim in je punten zit, maar de betekenis van 3SA was wat 
onduidelijk (ook wij zijn nog niet volledig ingespeeld), en Rian corrigeert naar 4♥. Dit is een 
inferieur contract in paren, maar ik neem de ♠3-uitkomst met ♠A, sla ♥AH en speel een ♣. Zuid 
duikt een rondje en kan nu naar de ♣-slag fluiten. Zo win je toch weer van 3 SA...

Dit spel kan zo bij de spellen voor de training ‘slembieden’. Rian en ik weten van de 4-4 fit 
schoppen en ik hoor 2 azen en troefvrouw als ik 4 Sans bied. Ik bied lui 6♠ omdat je groot slem 
in paren alleen moet bieden als je het zeker weet. 6♠+1 was inderdaad een middenscore. 
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Ik was echter lui, omdat ik na 5♠ van partner met 6♦ kan vragen naar ♦V. Als ik die hoor, kan ik 
verantwoord groot slem bieden. En ook dit verschil is genoeg voor de eerste plaats. 
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