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Tijdens de Oudjaarsdrive kwamen er weer heel wat leuke spellen voorbij.

Ik vond mijn hand geen 1SA volgbod waard: kwetsbaar en met een gepaste 
partner.  In de theorie heb je met een 1SA volgbod 16-18 maar ♠10 mag wel als 
puntje geteld worden. Na het steunbod van 2♠ werd duidelijk dat Svend een 
singleton ♠ zou hebben. Mocht hij een paar punten hebben en een vijfkaart (dus 
geen 1-4-4-4) dan hebben we een fit en kunnen misschien een contractje op 
drieniveau halen.  Svend werd gearresteerd in 3♦ en daardoor leek mijn doublet 
op een ramp af te stevenen. Svend sneed echter ♦V eruit en liet even later ♥B 
vallen voor de overslag.



Erg vervelend als je 20 punten hebt en iemand opent met 3♦.  Svend koos voor 
het praktische 3SA. Met een hoge ♦ uit en onderweg een keer ♥ na, gaat dat 
contract stevig down. Hij kreeg echter de singleton ♠ uit. Na drie rondjes ♠ kon 
oost ♥ naspelen of ♦, maar koost voor een kleine ♣. Die slag liep naar ♣8 in 
dummy. De snit op ♣H kon herhaald worden en met een 4e ronde ♠ kon dummy 
bereikt worden om de 5e ♠ en 4e ♣ op te rapen.  Helaas komt Svend dan zelf in 
dwang. Hij moet zijn ♦VB sec zetten samen met ♥HV.  Als hij dan zijn ♥ slag wil 
ontwikkelen, kan oost ♥A nemen en ♦ spelen waarna west de rest van de slagen 
heeft. Dus voor de oversteek in ♠ moet Svend al een hoge ♥ spelen, dan heeft 
hij zijn stop in ♦ namelijk nog.  Toen hij dat niet deed en in de eindpositie ♥ 
speelde, stapte oost niet op met ♥A en kwam dit contract op miraculeuze wijze 
toch binnen.  Een onwaarschijnlijk aaneenschakeling van min maal min is plus 😊.



Het doublet op 2♥ en 4♥ lijkt me redelijk normaal. Het doublet op 4♦ is dat 
natuurlijk niet.  Het bracht OW wel van de wijs en dat vast de bedoeling. Na 
stevige cuebiedingen ging de remparachute namelijk uit bij 5♠…..



4♥ kan down met ♠10 uit. NZ kunnen dan 3x ♠ spelen, die de leider hoog zal 
moeten troeven. Daarna speelt hij ♣A en troeft een ♣ met ♥H.  Op ♦AH gaan 2 
♣ weg, maar de leider heeft nog twee verliezers in troef.  Gek genoeg is de enige
leider die de start van ♠10 kreeg erin geslaagd 11 slagen te halen (met een 
beetje hulp!).



Nadat mijn partner met een dbl de overige kleuren had aangegeven, gingen de 
tegenstanders toch in een van die kleuren spelen. Met een vijfkaart ♥ rechts van 
mij, leek het me leuk om daarin te starten met mijn zeskaart. Dat de singleton 
van partner ♥A was, maakte de zaak eenvoudiger. Deze speelde ♣V na, via ♣H 
voor mijn ♣A. De nagespeelde ♥ troefde Svend en na ♣B kreeg ik een introever 
in ♣.  Daarna kreeg Svend nog een troefslag voor de tweede downslag.



De westhand is geen Muiderberg meer, dat is al heel lang een 1♥ opening.  Je 
zou met 25 punten toch een manche moeten weten te bereiken.  Het is 6♦ 
omdat ♦H goed zit en de troeven 3-2, dus dat is maar 34% samen. Je maakt het 
dus eens per 3x.  De manche in de 5-2 fit ♥. is een betere keuze en onze 
tegenstanders haalden daarin een verdiende overslag. Zou de leider hongerig ♣V
bij mij zoeken dan waren zelfs 12 slagen een feit.  Naast de zes slagen in ♠ is er 
voor ons niets te halen dus zou 3♠ gedoubleerd de jackpot zijn : +800!



Een doublet nadat links een zwakke sans heeft geopend en rechts iets bijbiedt, 
belooft een opening met een gebalanceerde hand en is dus geen 
uitkomstdoublet zoals na een zwakke sans. Die afspraak heb je gewoon nodig, 
anders word je gedold, zo nu en dan! Het redoublet beloofde een vijfkaart ♦.

Met de ♣ 3-2 en ♦V voor had Svend 9 slagen. Niet ♦10 voorspelen, dan verlies je
namelijk 2 slagen in ♦!



Een agressief 4♠ bod (komt door mijn motto: with a six-four; bid one more) maar 
ondanks dat partner maar 5 punten heeft, en de ♠ 3-1 zitten, is het contract 
maar 1 down (goede redding tegen het dichte 3SA).  De leider liep echter tegen 
een introever aan en toen kon hij het verlies van een ♣ niet meer voorkomen.



Het doublet belooft na een zwakke opening op tweeniveau 12-15 punten. Dan is 
het 3SA bod met tien punten wel wat ruig.  Ondanks dat Svend als enige 8 slagen
haalde in SA, haalden we een slechte score omdat de meeste leiders in 1SA 
zaten…..



Na een ♠start kun je na de snit ♦V voorspelen, dan kun je eerst op ♦H snijden 
en als die miszit daarna nog op ♦B dankzij het bezit van ♦109.  Durf je in het 
eindspel na ♥A een ♥ naar ♥V te spelen, dan heb je een kostbare overslag.



Als je boer vierde van troef hebt, kun je beter niet met een korte kleur uitkomen. 
Als de leider de uitkomst kan lezen zal hij namelijk eerder rekening houden met 
lengte troef bij jou nu je ergens kort in bent. Ik kwam ♣9 uit en de leider raadde 
de ♠ verkeerd. Mijn ♠B werd dus hoog en troefde de derde en vierde ♥ niet af. 
Daarna moest de leider ♦ spelen en kon ik de laatste troeven trekken en had ik 
nog 2 hoge ♣. 



Als partner vrijwillig 3♠ biedt, dan kan het gebeuren dat 4♥ wordt uitgenomen 
met 4♠. Dat is een slecht plan want met ♥ABxx is 4♥ nog helemaal niet gehaald,
zelfs niet met nul slagen in ♣ bij ons. We gingen nu zelf 1 down; bedrijfsongeval.



4♣ volgen op een 7 kaart is niet gebruikelijk.  Ten eerste ga je 3SA voorbij mocht 
partner een leuke hand hebben en je hebt gewoon een troef te weinig, waardoor 
partner mogelijk de situatie verkeerd beoordeelt.  In dit geval kon oost niet 
anders doen dan er eentje bij doen: 5♣.  Na de ♥ start kon de leider geen 
gebruik maken van een 2-2 zitsel in ♠ dus ging hij direct af op de ♦ introever in 
dummy. Svend nam de eerste met ♦B en speelde een kleine ♦ na voor mijn 
♦10.  Ik probeerde het effect van ♦A. De leider kreeg het warm, want hij besloot 
te troeven met ♣H om erachter te komen dat de troeven wel 4-0 zaten en de ♦ 
niet 6-2. Dat zou heel erg onwaarschijnlijk zijn omdat Svend zonder ♦HV geen 
opening zou hebben….


