
Afgelopen dinsdag op de club 
Dinsdag 18 oktober 2016 – Topintegraal.   
 
Parenbridge! 
Door Marc Kuijpers 
 
Na 6 avondjes viertallen en een zomer vol butler is er niets leuker dan weer parenbridge te spelen. 
Dinsdag was het weer ouderwets kaarten voor de magische 200 en volle bak voor een overslag. Met 
gelegenheidspartner Thomas klom ik van 29% (na 6 spellen) op tot ruim 56%.  

 
Marc  Thomas  
W N O Z 
pas  pas 1  3  
dbl pas pas  pas 
 
Op de tweede tafel werd een (te?) agressieve actie van mij direct afgestraft, na een voorpas wilde ik 
met 4-4 hoog toch een keer doubleren. Het was onze enige echte nul van de avond. Thomas kon 
niets anders doen dan hopen dat het contract down gaat, na 6 start van mij zette de leider rustig 

klein (snit op 10) en had geen moeite om 9 slagen te maken. Zuid legde met 3  haar hoofd op het 
hakblok en overleefde wonderlijk dankzij 9!  
Ondanks deze maximale dummy is het contract down als oost of west 9 heeft.  
 
Ditmaal wilde de tegenstander de magische 200, wat rest is een lesje punten tellen. 

 
Marc  Thomas  
W N O Z 
1  pas  1  1SA 
2  dbl pas pas   
pas 
 
1SA is uitgelegd als echt (15-17). Noord start T, dummy klein voor B. 
Zuid maakt in slag 2 H en speelt daarna H na, genomen met A in de dummy.   
In slag 4 laat ik de dummy 2 spelen: zuid neemt de slag met A en is speel V bij.  



Zuid maakt de 5e slag met V, de 6e slag met V en speelt daarna B, die ik troef (noord speelt A 
bij).  
 
Dit is er over: 

 
Je hebt nog een entree naar de dummy om klaver te snijden.    
Zuid heeft inmiddels 16 punten laten zien, noord 4 en ik mis alleen nog V. Zuid kan best 18 punten 
hebben met een kwetsbaar 1SA bod ‘in de sandwich’, maar ik kan me niet voorstellen dat noord 
doubleert met 4 punten. Ik sla A en H en kan 8 slagen claimen, aangezien noord V9 heeft. 
 
Het hele spel: 

 
Nog een leuk parenspel: 

 
 
Na een sterke sans opening bij west en wat ge-niemeijer mag ik 3 sans spelen. 
Van de 12 tafels waar er harten is gestart, komen 8 leiders aan 12 slagen.  
Van de 10 tafels waar er schoppen is gestart, komen er slechts 2 leiders aan 12 slagen. 
Aan 1 tafel is noord met 7 gestart, waarna de leider tot 9 slagen kwam. Het lijkt me geen toeval dat 
deze noord de winnaar van de avond is met 70,5%!!! 
 
Ik behoorde tot de gelukkigen en kreeg een hartenstart. Ik nam de start met B en vervolg met A 
(je weet maar nooit of de vrouw sec valt bij noord, ongeveer 1,2% kans). Daarna speel je 4 naar A! 



‘Iets met de veilige hand’: We gaan klaveren over zuid snijden, mislukt de snit dan is noord aan slag. 
Noord weet nog niet helemaal hoe het spel zit en gaat het dan waarschijnlijk verkeerd doen. Alleen 
ruiten na is goed, harten en schoppen zijn allebei in de vork.  

De klaversnit lukt en de klaveren zitten netjes 3-3. Je speelt daarna 2 naar A en op T doe je B 
weg. Aangezien noord nog steeds de veilige hand is, heb ik ook schoppen gesneden. Alleen de laatste 
slag was voor noord, 12 slagen levert 80% op.  
 
Met een schoppenstart wil je natuurlijk ook 4 klaverslagen maken, de keuze is: 
-spelen op Vxx bij zuid en dus beide azen gebruiken om te snijden (ruim 17% kans).  
-spelen op Vx bij noord (ongeveer 8% kans).  
 
Volgens de kansrekening is het dus beter om te snijden.  
De schoppenstart laat je naar HB lopen, daarna steek je met schoppen (!!!) over naar de dummy en 
snijd je de klaveren. Met deze speelwijze geef je ook alleen een hartenslag af. 
 
Tot slot het spel van de avond! 

 
Marc  Thomas  
W N O Z 
1  1   4  pas 

pas 4  pas pas   
pas 
 

Om maar even een understatement te gebruiken: 1 , 4  én 4  zijn tamelijk agressief ☺. Mevrouw 
zuid legt een prachtige dummy op tafel en iedereen aan tafel moet toch een beetje bijkomen van 
deze prachtige hand. Zuid heeft de meeste punten aan tafel en heeft louter gepast …. 
Neemt niet weg dat ‘t “lucky shot” van noord ervoor zorgt dat zij in een aardig contract terecht is 
gekomen. De verdediging moet aan de bak om de overslag tegen te houden (4 +1 levert 22% op),   
Thomas’ agressieve start H hielp wel. De leider neemt de start, doet eerst even een hartentje weg 
op A en laat daarna T doorlopen. Thomas pakt de slag met B en geeft mij netjes mijn 
klaverintroever. Oef gelukkig , we houden nog 44% aan dit spel over.  
 
Bij het nakaarten heb ik nog meer bijzondere biedverlopen en prachtige verhalen gehoord over dit 
spel. Pierre vertelde trots dat hij de absolute top op dit spel had en mijn oude maatje Hans bereikt in 
een even bijzonder biedverloop 6  en maakt alle slagen! 
6  is vijfmaal bereikt en 3 keer gemaakt, door de agressieve opening van west hebben 2 leiders op  

H sec gespeeld.     


