
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 

 
13-02-2018 Butler 1 C-groep 
 
Wikken en wegen 
 
Door Jan Staal 
 
Als bridgers worden we er allemaal mee geconfronteerd: keuzes maken in een split second. 
Of het nu gaat om het bieden of het af- en tegenspel, je hebt vaak maar kort de tijd om alle 
kansen en risico’s te doorgronden en tegen elkaar af te wegen. De meesten van ons kunnen 
na afloop thuis in alle rust prima beredeneren wat goed of fout was, maar aan tafel? Dat is in 
mijn beleving ook een essentieel verschil tussen de toppers en de doorsnee clubspelers. Het 
geldt in elk geval voor mijzelf en dat was afgelopen dinsdagavond niet anders. Neem 
onderstaand spel: 
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¹ controle 

² 1 of 4 van de 5 

Uitkomst: A 
 
Ik bood 3 schoppen (sterker dan direct 4 schoppen) omdat ik de hand met de singleton 
harten, ruiten heer derde en klaverenaansluiting net wat te sterk vond voor 4 schoppen. Niet 
goed, want 3 schoppen beloofd toch echt een andere hand (6 kaart en 15+) en geen 
eenzijdige, wat zwakkere hand zoals hier. Je zet vooral je partner op het verkeerde been. 
Omdat 4 klaveren nog echt kan zijn (en bij jou, controle of echt? goed afspreken met je 
partner!) ontkent 4 ruiten nu niet een klaverencontrole. Na mijn hartencontrole vond Joost 
terecht dat slem kansrijk was. We zaten als een van de weinig in dit (te) hoge contract al is 
het zeker niet kansloos: met klaveren heer in noord en niet sec of vijfde ben je er al. Alleen 
moet schoppen heer dan wel blijven liggen als entree om de kleur zo nodig vrij te troeven. 
Maar ja, zo zat het niet en ik werd terecht afgestraft voor het onjuiste 3 schoppen bod. 
 
In het volgende spel draaide het om een cruciaal controlebod: 

West Noord Oost Zuid 
- - - Pas 

1 Pas 2 Pas 

3 Pas 4¹ Pas 

4¹ Pas 4SA Pas 

5² Pas 6 Pas 

Pas Pas   



 
 
 

 
Met 3 harten gaf ik als west steun in de kleur aan en nu draait het om het juiste vervolgbod. 
Het 4 klaveren controlebod is niet de goede keuze: alleen als ik als west een singleton ruiten 
met schoppencontrole heb kan ik nog ‘mee’ blijven bieden. Nu zit er weinig anders op dan 4 
harten te bieden en daar blijft het bij. Veel beter is 3 SA door oost: afwachtbod zonder 
schoppencontrole. Het mes snijdt aan twee kanten: ik kan met 4 klaveren zowel de klaveren 
heer als de schoppencontrole aangeven. De weg ligt vervolgens voor oost open om zelf het 
goede slem te onderzoeken en te bieden. 
In alle lijnen blijft de meerderheid overigens in 4 of 5 harten steken. Niet zo heel vreemd. De 
schoppencontrole van west kan in de ogen van oost evengoed schoppen heer dubbel of 
langer zijn en belooft niet per se een singelton. En omdat zuid ongetwijfeld schoppen start is 
het slem dan niet meer opgelegd. Maar dan nog, onderzoeken moet je het wel. 
 

 

 
West Noord Oost Zuid 
- 3 Pas …3SA 

Pas Pas Pas  

Uitkomst: 5 
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West Noord Oost Zuid 

1 Pas 2 Pas 

3 Pas 4 Pas 

4 Pas Pas Pas 
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Niet iedereen zal de noordhand met 3 klaveren openen en zeker niet iedereen zal 3 SA 
bieden met de zuidhand. Terecht, want zeker met deze kwetsbaarheid kan de 3 
klaverenopening op ‘bagger’ zijn gebaseerd  en is pas opgelegd. Maar ik had als zuid al (te) 
lang nagedacht over wat te doen (passen of doorbieden?) en bood van lieverlee 3SA. De 
noordhand is zeker niet slecht voor dat contract. Na de ruitenstart neem ik de verliezende 
snit op schoppenvrouw en krijg ruiten na voor de 9. Waar komen de extra slagen vandaan? 
Tijd voor een beslissing: je hebt communicatieproblemen en moet kiezen tussen de minder 
kansrijke schoppen 3-3 (honneur voorspelen) of klein naar schoppen 9 spelen. Wordt 
schoppen 9 met de aas genomen (wat bij mij gebeurde) dan ben je thuis. Houdt de 9, dan 
heb je nog de hartensnit over. Oost weet dat die snit fout zit en kan dan ook beter de 9 
duiken. Natuurlijk kun je ook eerst de ruiten afdraaien en 4 klaveren op tafel afgooien, maar 
hier schiet je er niks mee op als schoppen negen vervolgens houdt. Mocht je slim denken er 
‘veilig’ met klaveren boer uit te kunnen, dan kom je van een koude kermis thuis. De 
tegenstanders nemen eerst hun tweede klaverenslag mee en je moet voortijdig hartenboer of 
een schoppen laten gaan. In die kleur wordt je alsnog ingegooid en blijft dan sowieso op 8 
slagen steken. 
 
Tot slot een spel waarin het gaat om de keuze tussen een SA- of hartenmanche: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

West Noord Oost Zuid 
Pas 1 Pas 2 
pas 3SA Pas 4 
Pas Pas Pas  

 
Eerlijk gezegd verbaast het me dat er toch nog zoveel paren in 3SA eindigen. Toegegeven, 
noords lage kleurendekkingen zijn prima verzorgd, maar met zuids hand wil ik toch echt 
liever in 4 harten zitten, zelfs (of juist) tegenover een singleton, omdat een directe entree 
ontbreekt om te kunnen profiteren van de kleur in SA. 4 Harten wordt gemaakt, maar 3 SA 
loopt dikwijls verkeerd af. Toch blijkt dat contract soms met overslagen te zijn gemaakt, ook 
na een klaverenstart! Met de klaveren 4-4 en de schoppen 3-3 verdeeld gaat het snel lukken, 
maar tegenover een vijfkaart klaveren wordt het kiezen: Zit daar ruiten aas of 
schoppenvrouw bij? Ruitenaas eruit dwingen is nu winnend, al kan west pareren door 
vervolgens klaverenaas twee keer te zakken! Lastig na de start met klaveren 4. 
En harten 10 laten razen? Oost geeft zijn distributie aan en west kan nu gerust nemen omdat 
de dummy niet kan worden bereikt voordat de klaveren hoog zijn. 
Zo zie je maar dat een spel meerdere maak- en downvarianten kan hebben die zijn 
gebaseerd op verschillende aannames en strategieën. En die moeten ook nog allemaal in 
een mum van tijd aan tafel bedacht worden. Het blijft een kwestie van wikken en wegen. 
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