
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
4 december 2017, Howell 1, 5e zitting, C-groep 
 
 
Uitpakken 
 
Door Jan Staal 

 
Nee, de titel slaat niet op ´het heerlijke avondje´ van de Sint op dezelfde avond en ook niet 
op de alweer in het vizier komende Kerstviering met pakjes onder de boom. Het uitpakken 
slaat op het bridgen van Joost en mij. Na een dramatisch verlopen clubavond vorige week 
vonden we het wel weer eens tijd worden om te gaan uitpakken. En inderdaad, dat lukte. 
Diverse spellen pakten zo goed uit dat we uiteindelijk een prima eindscore behaalden. Daar 
droegen 3 geboden én gemaakte slems (altijd leuk) behoorlijk aan bij. 
.  
    
 Spel 21 ♠ H104   

 N/NZ ♥ HB87   

  ♦ AHV1052   

  ♣ -   

    

♠ AB9875 

  

N

O

Z

W

 

♠ V32 

♥ 42 ♥ 109 

♦ 63 ♦ B87 

♣ AB2 ♣ HV876 

     
  ♠ 6   

  ♥ AV763   

  ♦ 94   

  ♣ 109543   

 
 
 

 

Cruciaal is het 4♣- controlebod (hartenfit). Nu knapte mijn hand enorm op. De singleton 
schoppen, de goede 5 kaart harten, geen verspilde klaverenpunten én het 4 schoppen bod 

van oost maakten wat mij betreft 5♥ verantwoord. Het was het zetje dat Joost met deze 
fraaie noordhand nodig had voor klein slem. Het is aardig te bedenken wat er zou zijn 

gebeurd als oost geen 4♠ had geboden maar gepast. De zuidhand is nu niet sterk genoeg 
om in te gaan op de sleminvite door 4 schoppen te bieden. Meermaals eindigde het bieden 

dan ook in 4♥.  

West Noord Oost Zuid 
- 1♦ Pas 1♥ 

2♠ 4♣ 4♠ 5♥ 
Pas 6♥ Pas Pas 

Pas    



Nog zo’n slem waar het tegenbieden door de tegenstanders een handje meehielp: 
 
 

In het 2♣ bod zitten al onze (semi) forcing handen, met één of twee kleurenspellen of 23-24 

sans atout. Het 5♠ bod met deze os (11 slagen) is uitstekend, het omschrijft de hand heel 

goed. Met twee directe ruitenverliezers zou noord namelijk wel in 4♠ zijn afgestopt en dus 
gaat het alleen om de vraag of hartenaas de extra slag oplevert. Tegenover een renonce  is 
die niks waard, maar dat risico durf ik wel te nemen. Natuurlijk, door azen te vragen komt 
noord er zelf makkelijker achter, maar het is de vraag of hij daar nog de kans voor krijgt. 4SA 
zou ik immers opvatten als een sterk 2 kleurenspel en eerst 4 ruiten (forcing) bieden brengt 
het gevaar met zich mee dat ‘iemand’ (ik incluis) op 5 niveau gaat bieden. Noord moet dan 

alsnog 5♠ bieden, maar nu zonder sprong, wat een stuk lastiger is te lezen voor zuid. 
Toegegeven, met name het stilzwijgen van west heeft ons wel wat geholpen. Verhoogt hij 

direct naar 5♦ dan ontstaat de situatie zoals net beschreven en biedt hij 4♥, dan is het risico 
van een hartenrenonce in noord wel degelijk aanwezig. 
 
Het was opvallend hoeveel grillige verdelingen er deze avond waren. Dat levert altijd weer 
uiteenlopende bied- en afspeelsituaties en daarmee scores op. Neem onderstaand spel. 
 
 

 

    
 Spel 17 ♠ AHB976432   

 N/A ♥ 3   

  ♦ H   

  ♣ AH   

    

♠ B 

  

N

O

Z

W

 

♠ V 

♥ HVB10642 ♥ 4 

♦ B4 ♦ AV97632 

♣ 742 ♣ VB86 

     
  ♠ 105   

  ♥ A987   

  ♦ 1085   

  ♣ 10953   

      
West Noord Oost Zuid 
- 2♣ 3♦ pas 

pas 5♠ pas 6♠ 
pas pas pas  
    

 Spel 15 ♠ A73   

 Z/NZ ♥ 8   

  ♦ VB1092   

  ♣ AH98   

    

♠ HB982 

  

N

O

Z

W

 

♠ V10 

♥ 65432 ♥ AHB1097 

♦ - ♦ A7 

♣ 765 ♣ B103 

     
  ♠ 654   

  ♥ V   

  ♦ H86543   

  ♣ V42   



 
West Noord Oost Zuid 
- - - pas 

3♥¹ dbl 4♥ 5♦ 
pas pas pas  
 

1) 5-5 hoog, zwak 
 
Het zal niet voor het eerst zijn dat het afwijkend biedsysteem van de gebroeders Meijer tot 

een bijzonder biedverloop leidt. Ook hier, want niet veel westspelers zullen met 3♥ hebben 
geopend. Met doublet belooft Joost de lage kleuren of een sterke hand. Ik zie als zuid weinig 

verdedigende waarden tegen 4♥ en mag vervolgens 5♦ ongedoubleerd afspelen. Na harten 
uit speelt oost schoppenvrouw na en dan is het wel noodzaak om een keertje te duiken, 
anders maakt oost naast ruitenaas ook nog een schoppen introever. Eén of twee down, het 
verschil tussen 62% of 44%! 

Vaak bieden oost-west nog door tot 5♥ dat bijna overal gedoubleerd min 1 gaat. Maar 4♥ 
mag regelmatig worden gemaakt. Er zijn weliswaar 4 directe verliezers in de zwarte kleuren, 
maar na een ruitenstart door zuid verdwijnt er een. Eén speler startte als zuid met klaveren 
2. Niet zo heel gek als noord-zuid hun enorme ruitenfit weten, waardoor de kans op een 
renonce bij een tegenstander groot is. De extra verdedigende slagen zullen dan alleen uit 
een ander (lage) kleur moeten komen en het tempo kan erg belangrijk zijn.  
 
In onderstaand spel werd uitstekend tegen ons verdedigd: 
 
 

 

Contract: 2SA (O) 

Uitkomst: ♣6 
 
We stopten af in 2Sa, terwijl vreemd genoeg de meerderheid in 3SA zat, soms ook gemaakt!  
Een aardige score leek niettemin op komst, maar de tegenstanders dachten daar anders 
over. Noord nam de start met het aas en vervolgde ♣10, gedekt met de vrouw zodat de 9 
nog een stop is. Zuid neemt en speelt nu geen klaveren maar goed harten na. Joost moet 
nemen met het aas en haalt de ruiten op. Hij kan wel harten van tafel spelen, maar moet dan 
vóór zuid een zwarte kaart afgooien. Enfin, het bleef bij 7 slagen voor 1 down. Prima 
tegengespeeld en een verdiende 75%. 
  

 Spel 7 ♠ B72   

 Z/A ♥ B987   

  ♦ B8   

  ♣ A1084   

    

♠ 95 

  

N

O

Z

W

 

♠ HV84 

♥ V10532 ♥ A 

♦ H6532 ♦ AV109 

♣ 5 ♣ V932 

     
  ♠ A1063   

  ♥ H64   

  ♦ 74   

  ♣ HB76   



Tot slot nog een leerzaam biedvraagstuk, zeker in parenwedstrijden waar elk slagje telt. 
 

 

 
West Noord Oost Zuid 
pas pas 1♠ 2♦ 
dbl pas 3♥ pas 

4♥ pas pas pas 

 

In diverse lijnen werd 4♠ nogal eens het eindcontract dat +1 gaat. In 4♥ maak je echter 12 
slagen omdat op de schoppen 2 klaveren verdwijnen. Dat is ook de reden dat een 4-4 fit 
meestal te prevaleren is boven een 5-3 fit. Het leverde ons in elk geval een mooie 93% op! In 
de A-lijn werd in meerderheid de hartenmanche geboden, in de andere lijnen was dat dikwijls 

4♠. Misschien komt dat omdat men in de hogere echelons er op is gespitst om meerdere 
opties open te houden, ook als er al een (hoge) kleurenfit is gevonden. Zeker in paren 
betaalt zich dat weleens prima uit! Het is hier zelfs een overweging om - als zuid niet zou 

tussenbieden - met deze voorgepaste, vlakke westhand eerst maar eens 2♣ te bieden. Een 

klein leugentje, maar je kunt nog alle kanten op: van passen op 2♠ tot de beste manche 
zoals op dit spel. Mag je misschien toch nog een Sinterklaascadeautje uitpakken…. 

 Spel 12 ♠ H76   

 W/NZ ♥ 842   

  ♦ 753   

  ♣ HV64   

    

♠ V95 

  

N

O

Z

W

 

♠ AB1042 

♥ A653 ♥ HVB97 

♦ 842 ♦ H 

♣ AB8 ♣ 109 

     
  ♠ 83   

  ♥ 10   

  ♦ AVB1096   

  ♣ 7542   


