
Het Zoetemelk Syndroom

Ongeveer 20 jaar geleden schreef ik een artikel over het 
Zoetemelk Syndroom.  Ed Hoogenkamp en Louk Verhees 
werden steeds maar tweede in de vaderlandse competitie. 
Ondanks dat ik persoonlijk geen last heb van dit syndroom, 
moest ik er gisteren toch even aan denken na de clubavond.

Een 2♥ volgbod is niet mijn smaak, je hebt een slechte kleur en niet eens een 
zeskaart.  Nog bonter is het uitnemen van 4♠ met 5♥, dat zou toch moeten besloten
worden door de speler die zes troeven heeft? Het spelen in 5♥ is nog wel een 
uitdaging.

Na een ♠ start neem je met ♠A en speel je direct ♦.  Als de tegenstander die aan 
slag komt ♣B naspeelt, dan leg je klein in dummy en neem je de slag met ♣A.  Nu 
troef je alle ♦ en ♠ over en weer en daarna speel je een ♣ naar ♣V.  Als ♣H voor 
♣V zit, heb je 5♥ gehaald, maar ook als ♣H doubleton achter zit.  Deze speler moet
immers in de dubbele renonce nakomen.  Deze speelwijze had alleen Ignas 
gevonden, maar die zat comfortabel in 4♥.



Dat Muiderberg een geducht wapen is, is bekend.  Toch speelt bijna niemand het:

Een 2SA volgbod belooft 16-18 punten. Daarop was ik van plan 3♦ te bieden 
(transfer) maar dat ging niet toen west kwetsbaar tegen niet verhoogde op een kleine
driekaart. Dat contract kan met open kaarten voor 800 worden down gespeeld, alleen
had P niet genoeg voor een doublet en er verzoop ook nog eens een slag in de 
verdediging. Om op 5 punten zelf de manche te bieden zonder zekerheid van een fit, 
was me te gortig. Omdat ♥H bij de Muiderberg zit en niet bij zijn partner, kwam de 
manche binnen, behalve bij de leider die dacht dat ♥A slaan kansrijker was met 
negen troeven samen….



Als je een dikke vijfkaart hebt met een kleine opening, kun je beter een volgbod 
geven dan een informatiedoublet. We hadden zonder ♦ start een makkelijke negen 
slagen.



Met zijn veelbelovende 5 kaart ♦ besluit Moshe door te stomen naar slem. Hij krijgt 
het gelijk aan zijn zijde. Na een ♥ start speelt de leider direct een ♠ naar zijn ♠H. 
Als ♠A goed zit, zijn er direct 12 slagen.  Wordt ♠H voor ♠A dan wordt er 
doorgaans alleen maar ♠ doorgespeeld als ook ♠V bij de speler met ♠A zit.  Hier 
werd na ♠A ♥ doorgespeeld. De leider raapte alle slagen in de rode kleuren op, 
waarbij zuid zijn ♠VB vast wilde houden. Noord had om die reden zijn ♠ de deur uit 
moeten doen en ♣1073 vast moeten houden. Dat ging mis en ♣2 was de 12e slag.  
Bid boldly, play desperately! Heerlijke 11 imps in de tas.



Na een ♦ start kun je direct van je ♥ verliezer af als je de ♣ snit durft te nemen. Als 
je daarna echter 3x troef speelt, krijg je twee ♦ slagen en een introever om je oren. 
Samen met ♠V verlies je dan 4 slagen. Met open kaarten echter, kun je na 2x troef 
toch eerst 3x kla spelen (met snit), op de derde ♣ je de singleton ♥ weggooien en in 
het eindspel kun je er een ♥ honneur van west uittroeven en hem later met troef 
ingooien zodat hij naar je andere ♥ plaatje moet toespelen. Als je weet dat de 
troeven slecht zitten, kun je zelfs 11 slagen halen, door helemaal van de troeven af 
te blijven. Ik speelde het spel fout af, maar werd niet afgestraft…



Steeds meer spelers openen 2♥ met 6-10 punten en 5-4 in de hoge kleuren.  Het is 
dan niet handig om met een mooie hand en een dichte lage kleur deze op 4 niveau 
een volgbod te doen. Je bent 3SA dan voorbij en je partner kan niet anders dan zijn 
schouders ophalen en 5 bieden.  Kostbaar als dat er niet inzit en 3SA slapend 
gehaald kan worden…


