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3SA, de wijze les van de Wijs 
 
Door Peter van der Voorden 

 

Onno Janssens en ik hebben de interne viertallen gemist, omdat ik in januari/februari drie 
weken lang de Transnational Senior Cup speelde met Frank Veger als partner.  
Een toernooi waar vrijwel de gehele senior wereldtop aan deelnam. Zia, Hamman, 
Meckstroth, Rodwell, Levine ,Weinstein, Bessis sr , Bompis, Terraneo, Efraimsson, Hacket 
sr. en noem ze allemaal maar op. Drie weken lang, elke avond op BBO. 
Met Bas van der Hoek en Leo Hofland als nevenpaar een fantastische ervaring. We konden 
niet echt potten breken. Toch konden Frank en ik zowel in de round robin als in de 2de fase 
van het toernooi een kleine plus in de butler noteren, dus al met al waren we best tevreden. 
 
Genoeg over de senioren, terug naar de clubavond van Star. Onno en ik hadden een 
wisselvallige avond, waarbij we goede acties afwisselden met gemiste kansen. Eindresultaat 
52,84% 
 
Een van die goede acties was geïnspireerd door een artikel van Simon de Wijs in IMP van 
een aantal jaren geleden. Daarin behandelde hij het thema van 4 major of 3 SA met een fit in 
de major. De details uit het artikel ken ik niet meer, maar de belangrijkste conclusie was dat 
3SA significant beter is, zowel in paren als in de butler, met 2 evenwichtige handen en een 
4/4 fit in de major. Zelfs bij een 5/4 fit bleken de verschillen nauwelijks significant. 
Zijn conclusies waren gebaseerd op 10.000 verschillende handen die hij had laten 
uitdraaien. 
Mijn persoonlijke toevoeging aan zijn analyse is dat de kansen voor 3SA nog eens worden 
vergoot omdat 3SA in de praktijk één van de moeilijkste contracten is om tegen te spelen. 
 
Met deze wetenschap in mijn achterhoofd kwam spel langs 24 langs. 

 

Met stops en vorken in de rode kleuren, 
besloot ik de tip van Simon in de praktijk toe 
te passen, ik sla de schoppen over en bied 
1SA, door Onno verhoogd naar 3SA. 
Volgens de Double Dummy Solver 9 slagen 
in SA en 10 in schoppen, maar zie hoe 
moeilijk de defense het heeft.  
In de praktijk kwam Mark uit met harten 2 
(4de van boven). Reggie legt heel goed niet 
de boer maar de 8, voor de 9 in oost.  Als hij 
harten boer legt, speel ik klaveren vrij en 
neem in het eindspel de snit over zuid in 
harten voor 10 slagen.  
Aan slag met harten 9  speel ik klaver na 
voor de vrouw en de aas. De volgende 
klaver is voor Mark’s heer en Mark speelt 
goed ruiten 7 na (2de 4de).  Nu heb je 10 
slagen in de knip. Als Reggie de aas legt 
ontwikkel je 2 ruitenslagen. Legt hij de boer, 
dan neem je ruiten vrouw. Je  gaat nu op de 
schoppen af. Mark mag de 3de schoppen 



nemen en de 10de slag in ruiten of harten komen brengen. In de praktijk speelde Reggie de 
aas en kwam een kleine ruiten na, waarna ik 10 slagen in de knip had. (4 klaveren, 2 ruiten, 
2 harten en 2 schoppen). Het goede tegenspel was ruiten uit voor de boer. Wanneer Mark 
aan slag komt met klaver heer weer ruiten na en weer duiken in noord. Dan heb je precies 
het tempo om de leider op 9 slagen te houden, een vrijwel onvindbare defense.  
3SA +1 scoort 100%, het veld zit in 4 schoppen. 
 
Soms overdrijven we de jacht op 3SA. Zie hier 2 spellen waarin zowel Onno als ik de kans 
hadden om het beter te doen. Eerst spel 6 tegen Willem Jan van Rooijen en Dick Maans. 
 
2♣ is Gazilli en toont elke 16+ hand of 
een hand met 5+ schoppen en 4+ 
klaveren. Mijn antwoord van 2 ruiten zou 
positief zijn (elke 8+). Ik moet nu kiezen 
hoe ik afzwaai. 2 Schoppen of 3 klaveren. 
Het is paren, dus ik kies voor 2 schoppen, 
waar 3 klaveren de hand beter beschrijft. 
Onno biedt nu 3 SA ipv. 3 klaveren, 
ondanks zijn singleton ♦B. 3 Klaveren zal 
wel een sterke 5/5 aangeven, dus hij 
heeft een probleem. 3SA is wel bieden als 
een jonge hond (2SA had ook nog 
gekund en laat partner meedenken, die 
vervolgens 3 klaveren biedt, zodat je in 
ieder geval in de goede speelsoort kunt 
eindigen). 
 
Met één ander paar delen we de eer 
down te zijn gegaan in 3SA na ruiten 
start. Resultaat 5,88% 
 
 
 
 
 
Een vergelijkbare situatie op spel 12 tegen Leo Stehman en Pim Vaders. Opnieuw op jacht 
naar 3SA: 
 
 
 



Na de 1 klaveren opening biedt Leo heel 
goed eerst dubbel ipv. 1 ruiten. Onno heeft 
nu de keuze uit redoublet (punten en 
balanced) en 2 klaveren (10+ en 5+ 
klaveren).  
Ik antwoord met 1SA (1♥ geeft een betere 
beschrijving van mijn hand, 1SA toont 
immers 11-13 balanced in ons systeem. Ik 
wilde echter aangeven dat ik niet bang was 
voor de majors na de dubbel van Leo).  
 
Na 2♦ bij Leo en 3♣ van Onno (ik verwacht 
nu 9-11 balanced en 4 klaveren), besluit ik 
een maximale hand voor mijn bieden aan te 
geven en bied 3♥, op zoek naar 3SA met een 
ruitenstop bij Onno. Onno past in de 
wetenschap van de 4/3 fit.  
Hij verwacht met korte ruiten introefwaarde te 
hebben met de korte kleur. Hij kon zich 
(terecht) niet voorstellen dat ik een 3415 had. 
 
Nadat ik de 2e ruiten heb getroefd zet ik al 
mijn kaarten op harten 3/3. Dat zou een 
score van bijna 95% hebben opgeleverd. 

Helaas, de harten zitten 4/2 en 5 down voor 5,56% is mijn deel. 
 
Na afloop van de avond vertelde ik Onno dat ik een artikel ging schrijven voor Star 
magazine. Ik vroeg hem of hij nog een bepaald spel onder de aandacht wilde brengen. Ja, 
was het antwoord. Spel 26. Volgens eigen zeggen had Onno nog geen druppel alcoholische 
versnapering op, hij was gewoon wat moe geworden  

 
2♣ is weer Gazili. 2♦ toont elke 8+ HCP.  
3♥ is 16+ en 6+ harten.  
3♠ toont minimaal 5 schoppens.  
4♣ toont een controle voor schoppen en  
4♠ ontkent nu een ruiten en harten controle. 
Laelaps zat even een dutje te doen en paste 
vervolgens. Oeps, Onno kon nu bedenken 
dat 3♠ minimaal een 6 kaart moest zijn. Met 
een minimale 5243 zou ik 4 harten hebben 
geboden en met een 51(34) 3SA.  
Tevens kon hij uit het bieden afleiden dat ik 
klaverpunten moest hebben, anders kom in 
niet aan mijn 8+ bod van 2♦.  
6♠ was dus het aangewezen vervolg van een 
zeer gecontroleerde biedserie.  
 
Slechts 6 paren weten 6 schoppen uit te 
bieden. Soms via grote stappen snel thuis.  
 
 
 
 
 
 



Dat je ook zonder Gazilli in 6 schoppen kunt eindigen op een gecontroleerde manier laten 
Jan en Conny ten Cate zien: het sleutelbod is hier 5♥. Antwoord van 6 toont troefvrouw en 
♣H. Well done 
 

 

 


