
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
06-12-2016 HOWELL I - VI 
 
Bij twijfel, bied 3 Sans 
 
Door Aris Verburgh 
 
Eigenlijk was dit de avond van de Tops and Bottoms zoals de Engelsen dat zeggen. Als je 
op ongeveer elke tafel een top weer afwisselt met een bottom dan kom je aan het einde van 
de avond op ongeveer 50% uit. 
Toch zag ik opvallend veel 3SA contracten langskomen. Onder het motto: als je uit meerdere 
opties kunt kiezen en één ervan is 3SA, bied dan 3SA. 
Spel 2 is niet zo’n bijzondere 3SA, wel belangrijk is het in welke hand het zit. Krijg je een 
schoppenstart vanuit noord dan kost het een slag. Bij ons gebeurde dat dan ook en daardoor 
eindigt het spel in 3SA+2 voor 87,5%. 
 
Spel 2 
O/NZ 

V842 
10932 
AB43 
9 

A5    H109 
A64    VB5 
1096    HV5 
86532    AHB7 

B763 
H87 
872 
V104 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Frans  Aris  Mark 
    1   pas 
1SA  pas  3SA  allen pas 
 
Direct het volgende spel wederom 3SA. De bieding was kort maar krachtig. Ik had geen 
interesse om iets anders te spelen dan 3SA. 
 



Spel 3 
Z/OW 

97 
B 
V743 
H109852 

10654   HB8 
863    AHV9 
H1086   B95 
73     AVB 

AV32 
107542 

A2 
64 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Frans  Aris  Mark 
      2  
pas  2   3SA  allen pas 
 
Zuid start met 2 via B voor  A. De ruiten kleur ziet er veelbelovend uit. Toch eerst maar 
eens  H op tafel gelegd. Zuid stapt op, bij noord 7. Die gaat verder met harten voor mijn 
9. Doorgaan met B, na een lichte aarzeling gepakt door zuid, bij noord 9. Ik heb nu 
opeens 2 schoppenslagen. Zuid gaat verder met A en ruiten na. De rest is niet zo 
spannend meer V zit zeker bij noord en H ook. Na afloop de discussie of het goed is A 
op tafel te leggen. Als zuid met 2 zou verdergaan dan doe je het natuurlijk nooit goed. Het 
spel leverde in ieder geval 100% op. 
 
Een spelletje 3SA tegenspelen. 
Spel 6 
O/OW 

843 
AB10952 
H3 
H7 

VB    AH 
V87    H3 
76    AV9852 
VB9863    A52 

1097652 
64 
B104 
104 

West  Noord  Oost  Zuid 
Klaas  Aris  Pierre  Frank 
    2   pas 
2   3   3SA  allen pas 



 
Zuid start gewoon met 6 via 9 voor H. Ik zie niet direct een entree in de dummy. De 
leider speelt A en een kleine klaveren na voor mijn H. Door het distributiesignaal van zuid 
zie ik dat de leider in de dummy kan komen. H zit goed, dus ik besluit A mee te nemen 
omdat ik denk dat ik die anders nooit meer terugzie. Blijkt de leider AH sec te hebben. We 
hielden er 18% aan over. 
 
Spel 11 was aan onze eerste tafel en de laatste van een serie 3SA contracten. 
Spel 11 
Z/OW 

10 
A3 
AVB7 
HV9873 

V84    B9652 
VB98642   H 
H63    10985 
     A105 

AH73 
1075 
42 
B642 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Ferd.  Aris  Peter 
      pas 
3   Dbl  3   3  
P  3SA  allen pas 
 

H start leek me niet goed en daarom start ik met 10. Frank legt H, voor het geval ik ben 
gestart van AB10xx. Daarna is het snel gedaan met het tegenspel. A wordt eruit gewerkt en 
uiteindelijk krijgen wij nog 1 slag. Wederom 18% voor ons. 6  is trouwens een mooi contract. 
Dan moet wel H goed zitten. 
 
Spel 13 
N/OW 

AH10854 
73 
7 
10874 

V73    B96 
H1054   A86 
V63    AH10985 
653     H 

2 
VB92 
B42 
AVB92 



West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Remco  Aris  Ton 
  2   3   pas 
3SA  allen pas 
 
We zijn in een nogal aangetrokken 3SA gekomen. Tegenstanders moeten de goede start 
nog maar zien te vinden. Dat blijkt maar weer op dit spel. Noord kiest voor 5 en Frank raapt 
9 slagen op. Dat had natuurlijk niemand verzonnen. Met een klaverenstart gaan we 3 down. 
Met harten of ruiten start is het nog steeds 1 down.  
 
Spel 17 
N/OW 

A75 
42 
A109743 
87 

V82    HB106 
A8    HV1095 
HB    V86 
AHV1092   B 

943 
B763 
52 
6543 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Ferd.  Aris  Peter 
  2   2   pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
Op dit spel komen toch diverse paren in slem met 2 azen weg. Wij zitten in het veilige 3SA 
en halen 12 slagen. 5 voor H in de dummy. Een kleine ruiten via B voor A. Dan komt er 
een kleine harten. Zuid z’n B wordt er nu uitgesneden en A is verdwenen. 
 
Spel 27 
Z/- 

73 
HV64 
B84 
B953 

H965    V10 
    B987532 
HV109   A76 
AHV82    6 

AB842 
A10 
532 
1074 



West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Gerard  Aris  Gerard(E) 
1   pas  1   pas 
2   pas  2   pas 
3   pas  3   pas 
3SA  pas  pas  pas 
 
De bieding ziet er uit als een stel eigenwijze spelers die niet voor elkaar willen onderdoen. 
Toch is dat niet geheel waar. 1  is forcing voor 1 rondje. 1  is gewoon harten, 2  is 15+ 
elke hand. 2  is MF met harten tegenover een 15+ hand. 3  is eindelijk echte klaveren. 3  
is lengte harten, maar omdat ze nogal magertjes zijn ga ik niet zelf 4  bieden. Maat kiest dan 
voor 3SA waarop ik pas. Noord start 7 via 10, B voor H. Direct een 5 terug via V 
voor A. Die legt goed A op tafel, waarop de leider een klaveren laat gaan. Ik ben dus al 
blij dat ik niet 4  geboden heb. Zuid gaat verder met 10 voor de V van noord. Noord wil 
niet gelijk het spel beëindigen en speelt ruiten door. Het maakt allemaal niet zoveel meer uit, 
west claimt 9 slagen. 
 
Ik heb even de statistieken erbij gepakt.  
We hebben zelf 5 keer 3SA geboden. Ons gemiddelde over die 5 spellen was: 93,75%. 
We hebben 7 keer 3SA tegen moeten spelen. Ons gemiddelde over die 7 spellen was 
42,82%. 
Ik ga dan ook voorstellen aan mijn maat om gewoon op elk spel 3SA te bieden. Ze moeten 
de downstart maar zien te vinden. 
Aan de andere kant zou ik ook willen voorstellen dat mijn tegenstanders niet zo vaak 3SA 
tegen ons bieden. Ook wij kunnen lang niet altijd de downstart verzinnen. 
  
Aris Verburgh 


