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Grote en kleine spelletjes 
Door Marc Kuijpers 
 

Tijdens de topintegraal waren er slemmetjes en mooie deelscore-gevechten. 

 

 
 

Op spel 13 zijn er 5 paren die in een schoppenmanche eindigen. 6 paren komen in 6 , mijns inziens 

het verkeerde slem. Er zijn twee redenen om in 6 sans te komen: In de paren tellen de 10 punten 

meer zwaar mee, maar belangrijker nog  is dat west moet spelen om de hartenkleur te beschermen!  

 7 paren weten 6 sans te bereiken, de beloning van 83% is helemaal verdiend.   

 

Op spel 4 heb ik als zuid een mooie kans laten liggen om te schitteren.  

 
6  is uiteraard een prima contract. Het bieden ging waarschijnlijk anders dan op de andere tafels.  

W N O Z 

pas 1SA* 2 ** dbl***  *: 11-13   **:hoge kleuren    ***: interesse tegenspel 

2  pas pas 6  
allen pas 

 

Doublet op 2  is een sterke uitnodiging voor noord om 2  te doubleren. Door de pas op 2  wist ik 

dat Hans weinig hartenpunten heeft en missende schoppenplaatjes troef je eruit.  

Ik vond het lastig om slemonderzoek te doen en besloot tot het bieden van 6 . V vinden was niet 

zo moeilijk. In het afspel heb ik me helaas niet gerealiseerd dat ruiten A slaan de enige kans op 13 

slagen is, erg slordig! Scheelt toch weer wat procentjes (94,12% om 76,47%). 



 
Dat spel toont aan dat kleine spelletjes in de paren even zwaar tellen als slemmetjes. 

West opent 1 , aan 7 van de 18 spellen mag dit gespeeld worden. Ongedoubleerd 2 down levert dit 

voor west een score boven het midden op.  Als je 1 down weet te gaan, scoor je zelfs 83%.  

De zwakke sans opening werkt niet op dit spel, dat is voor NZ makkelijker te doubleren.   

1 SA X -2 levert slechts 12% op   

 

Tot slot nog een blunder van de auteur. 

Je mag als zuid starten in het volgende biedverloop:  

  

 
 

W N O Z 

 1SA* 3  dbl  *: 11-13   

pas 3  4  dbl 
allen pas 

 

Ik besloot, tegen beter weten in, met schoppen te starten. Oost haalde gemakkelijk 10 slagen, 

leverde slechts 3% op. Starten met ‘kijk troef aas’  levert een score van 90% op. Erg pijnlijk!  

 

 
 

De goede score was dichtbij, maar toch zo ver weg!  Dat is paren …. ☺ 


