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Vroege kerstcadeautjes 
 
Door Jan Staal 
 
Het leek afgelopen dinsdag bij ons wel een vroege kerstviering: diverse keren kregen én 
gaven we cadeautjes onder de denkbeeldige kerstboom. Niet alleen door matig af- of 
tegenspel, maar ook door de biedkeuzes die door de soms grillige verdelingen moesten 
worden gemaakt. Dan weet je het wel in Paren: er wordt flink op los geboden met allerlei 
contracten en bijzondere scores tot gevolg. 
.  
Een sterk staaltje van fout bieden (zij) en tegenspelen (wij) vormt onderstaand spel: 
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Het bieden van de tegenstanders verdient geen schoonheidsprijs: Het 1 antwoord van oost 

is dan misschien onderboden, de vrijwillige 2 van west is toch echt zwaar overboden. Het 
lokte bij oost begrijpelijkerwijs het volgooien van de manche uit. Dit eindcontract is normaal 
gesproken kansloos (oost moet alles uit zijn hand spelen) maar zie wat er gebeurde. Gestart 
met ♣ 4, MUD. Maat vatte de 4 echter op als een aanmoedigende uitkomst van een 
vierkaart, en nam ♣aas direct. Heeft oost inderdaad een honneur sec, dan maakt hij een slag 
die anders in rook opgaat. De aas had echter desastreuse gevolgen. De leider, aan slag 
gebracht met harten, maakte nu niet één maar twee klaverslagen ( ruiten weg) en was 
bovendien op tafel voor de troefsnit. Foutje van noord in de eerste slag, want waar zit ♣2? 
Zuid zou met honneur vierde met die kaart zijn gestart, dus nu heeft hij maximaal een 

driekaart klaveren (met of zonder honneur) en moet noord duiken. Na de troefsnit voor H 
kan het vervolgens nog steeds down: een ruiten uit zuid voor het aas en met klaveren terug 
uit noord promoveert troef negen. Ik zag echter spoken (ruiten heer derde in oost, schoppen 
vrouw er bij), en was niet bedacht op het actuele zitsel. Passief harten terug en doek…. 
 
Het onderstaande spel roept vooral de vraag op: hoe bied je en wat wordt het eindcontract? 

West Noord Oost Zuid 
- 1♣ Dbl Pas 

1 Pas 1 Pas 

2 Pas 4 Pas 

pas Pas   



 
 

Contract: 6SA 

Uitkomst: 4 
 
Wat open en herbied je met de zuidhand als je geen semiforcing opening met twee lange 

hoge kleuren in je arsenaal hebt? ‘Gewoon’ openen met 1 of behandelen als 5-5 hoog en 

beginnen met schoppen? En áls je 1 opent, herbied je dan 2 (reverse) of herhaal je de 
harten -  je beste en langste kleur - met een sprong? 
Mij lijkt onderstaand biedverloop nog het beste, al weet je het met ‘freakhanden’ nooit zeker: 
 

 
 
 
 
 
 
 

¹) azen vragen, schoppen troef 
²) 2 vd 5 azen 

 

Je hebt met 3 in elk geval je 5-6 verdeling in de hoge kleuren aangegeven, op weg naar 

een mogelijk slem. Biedt noord na 2 direct 3 SA dan is hij een stuk zwakker en corrigeer je 

zelf naar 4. 
Joost besloot om met ruiten heer beschermd in 6 SA aan te leggen en dat was een 
uitstekende keuze. Dankzij de schoppenstart van oost was 6SA+1 eenvoudig te maken. Ook 

6 door zuid was een populair eindcontract dat alleen met ruiten aas uit down kan. Maar in 

onze lijn niet gevonden, al was 6 voor contract ook al een matige score. 
 
Zo hobbelden we van toppen naar nullen en weer terug. Het volgend spel was daar geen 
uitzondering op: 
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West Noord Oost Zuid 
- - - 1 
Pas 2 Pas 2 
Pas 3 Pas 3 
pas 4SA¹ Pas 5² 
Pas 6SA Pas  



 
 

 

 
West Noord Oost Zuid 

1 Pas 1 2 

2 3 4 5 
Dbl Pas Pas Pas 
 
Oost start schoppen aas en speelt klaveren aas en een kleine klaveren na. Ik ben aan een 
harten terugkomst ontsnapt en kan er een hartenverliezer weg op schoppen heer. De 
ruitensnit genomen en je hoopt nu dat west ruiten heer dubbel heeft. Waarom liever twee 

dan één down? Omdat in 4 met ruiten heer in oost er 4 verliezers zijn en dan heb je met 

het risicovolle 5 (niemand kwetsbaar) ten onrechte voor de uitnemer gekozen. Jammer en 
bijna een nul. 
 
Tot slot een voorbeeld van zorgvuldig afspelen door de leider: 
 

 

 
West Noord Oost Zuid 
  - Pas 1SA¹ Pas 

2 Pas 2 Pas 

Pas Pas   
¹ 12-14 
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Na klaveren heer voor het aas en klaveren terug speel ik harten aas en harten naar de heer. 
De vierde harten troeft de leider met de 7 die houdt. De verdeling is nu zo goed als bekend 
en oost speelt het netjes af: klaveren getroefd (noord had een oneven aantal aangegeven) 
en schoppen boer voorgezet. Gedoken in noord en oost. Nu volgt schoppen naar het aas en 
schoppen terug voor de heer. Noord  heeft alleen nog maar ruitens over en de leider heeft 
geen snitbeslissing. Netjes afgespeeld, al kan noord het de leider wel een stuk moeilijker 
maken door schoppen boer wél te dekken. Hij kan er dan later altijd met schoppen weer uit 
waarna de leider zelf de ruitenbeslissing moet nemen. 
 
Iedereen fijne feestdagen gewenst met cadeautjes onder de kerstboom waar - anders dan in 
bridge - ook de gulle gever blij van wordt! 


