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In deze Training is SA-contract ‘troef’
Vorige week pakten we drie troefcontracten, dus kon je er toen al donder op
zeggen dat we nu drie SA-contracten op het hakblok leggen.
In Lezers Mailen gaan we uitgebreid in op het lastige thema ‘Onbedoelde bieding’.
De algemene tip van vorige week laat ik staan:
Het vinden van een kansrijk speelplan heeft niets te maken met
intelligentieniveau en alles met je manier van denken. Voor iedereen aan te
leren dus en beslist ook voor jou!
Spel 1









B32
A B 10 2
AHVB
H2
H4
V93
432
VB543

West
pas
pas

Noord
1
3SA

Oost
1 
pas

Zuid
1SA
pas

Tegen jouw 3SA-contract start west met 5: dummy 2, oost 10, jij H.
Hoe speel je verder?
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Spel 1 Overpeinzing
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Tegen jouw 3SA-contract start west met 5: dummy 2, oost 10, jij H.
Hoe speel je verder?
Natuurlijk liet je dummy pas 2 bijspelen ná het in elkaar timmeren van je
speelplan.
Met H, vier ruiten en A tel je slechts zes vaste slagen.
De klaverenkleur is goed voor twee extra slagen: OW kunnen immers
slechts één van jouw drie tophonneurs arresteren. Maar het spelen van de
klaveren heeft één groot nadeel: oost, die met zijn 1-volgbod minstens een
5-kaart schoppen belooft, pakt na A minstens vier schoppenslagen op!
De hartenkleur is eveneens goed voor twee zekere extra slagen: OW
kunnen met H maar één van jouw drie mooie harten vangen.
Maar als het een beetje meezit, kun je zelfs drie extra hartenslagen maken;
daarmee is je contract tegelijk binnen. Want je incasseert ook je vier
ruitenslagen voordat je OW de kans geeft aan slag te komen.
Met andere woorden: hoe moet je de hartenkleur spelen om de kans zo groot
mogelijk te maken op drie extra hartenslagen? Ik geef vier keuzes:
a. V voor en snijden op H.
b. 9 voor en snijden op H.
c. 3 naar 10.
d. speelwijze a of b maakt geen verschil.
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Spel 1 aanpak




 H 8 7 6 (4)

West
pas
pas

B32
A B 10 2
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Noord
1
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 5 (4)

Zuid
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pas

Tegen jouw 3SA-contract start west met 5: dummy 2, oost 10, jij H.
Hoe speel je verder?
Hoe moet je de hartenkleur spelen om de kans zo groot mogelijk te maken op
drie extra hartenslagen?
a. V voor en snijden op H.
b. 9 voor en snijden op H.
c. 3 naar 10.
d. speelwijze a of b maakt geen verschil.
We zijn het erover eens dat west H moet hebben.
Met Hxx bij west moet je twee keer snijden; dan ga je alleen met 3 naar
10 (c) de mist in, omdat je na de eerste snit in dummy aan slag bent. Met
de speelwijzen a en b kun je tweemaal snijden. Met Hx, of Hxx bij west
maken deze twee speelwijzen geen verschil.
Maar … met Hxxx of Hxxxx bij west, is tweemaal snijden niet voldoende.
Je moet dan ook een derde keer vanuit zuid door west heen spelen. En dat
kan alleen met speelwijze b: beginnen met 9 (dummy 2). Dan V (dummy
10) en tot slot 3 naar dummy’s AB.
Een speelfiguur uit dezelfde categorie:

AB92
 V 10 3

Hoe speel je vanuit zuid deze kleur aan?
a. V (in dummy 9 weg).
b. 10 (in dummy 2 weg).
c. speelwijze a en b zijn even goed.
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Aanpak van het speelfiguur in dezelfde categorie:

AB92
 V 10 3

Hoe speel je vanuit zuid deze kleur aan?
a. V (in dummy 9 weg).
b. 10 (in dummy 2 weg).
c. speelwijze a en b zijn even goed.
Op het oog zie je misschien geen verschil tussen de speelwijzen a en b. Maar
die is er wel degelijk!
AB92
H654
87
 V 10 3
Als je begint met V, en west legt meteen H, dan win je probleemloos vier
klaverenslagen.
Maar als west de eerste slag duikt, en jij dummy 9 laat bijspelen, verlies je
een klaverenslag als je daarna 10 voorspeelt en west in deze tweede
klaverenslag wél H legt. Je moet dan overnemen met A. En het staat vast
dat dummy’s 2 de vierde klaverenslag niet zal winnen!
Spel 2









HVB2
H V 10 3 2
A932
A3
H 10 8 2
B654
B84

West opende 3 (zwak met 7-kaart harten). Op partner noords doublet
bood jij 3SA, en dat speel je.
West valt uiteraard aan met een hartenuitkomst: 3; oost legt B.
Hoe probeer je je contract op het droge te trekken?
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Spel 2










Overpeinzing
HVB2
H V 10 3 2
A932
A3
H 10 8 2
B654
B84

West opende 3 (zwak met 7-kaart harten). Op partner noords doublet
bood jij 3SA, en dat speel je.
West valt uiteraard aan met een hartenuitkomst: 3; oost legt B.
Hoe probeer je je contract op het droge te trekken?

Jij telt vijf vaste slagen: AHVB en A.
En je mag ervan uitgaan dat je ruitenkleur goed is voor vier extra
slagen; je geeft alleen A af. Dan zit je al op negen. Met de uitkomst
naar H zou je al kunnen denken aan een overslag.
Maar je telt niet alleen je vaste en te versieren slagen, je kijkt ook naar
dreigend gevaar van je tegenstanders. En dat gevaar is er wel degelijk.
Stel je alleen maar even voor dat oost aan slag komt met A. Als het
even kan, speelt die vogel beslist harten na. En als jij daar dan geen
verweer tegen hebt, lever je achterelkaar zes hartenslagen in. Want
dankzij de 3-opening weet je dat west waarschijnlijk met een 7-kaart
harten tegenzit.
Zekerheden bestaan niet, zeker niet in bridge. Het is
beslist geen overtreding als west 3 opende met een
zeer sterke 6-kaart of met een dunne 8-kaart.
Met zeven harten bij west, weet je ook bijna zeker dat oost een 2-kaart
harten heeft. Door de zwakke opening van west, is de kans het grootst
dat A bij oost zit. Dat zou ook wel prettig zijn, omdat A bij west zijn
hartenlegioen bereikbaar maakt.
Je hoopt dus dat oost A heeft en maximaal een 2-kaart harten. En met
die hoop/aanname timmer jij je speelplan in elkaar.
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Spel 2 Aanpak


AV97654






HVB2
H V 10 3 2
A932






A3
H 10 8 2
B654
B84

B3

West opende 3 (zwak met 7-kaart harten). Op partner noords doublet
bood jij 3SA, en dat speel je.
West valt uiteraard aan met een hartenuitkomst: 3; oost legt B.
Hoe probeer je je contract op het droge te trekken?

Weersta de verleiding: duik de eerste slag. Oost wint de slag met B en
speelt natuurlijk harten na. Daarop speel je 8 bij. West mag die slag
winnen en harten terugspelen. Maar hij kan niet voorkomen dat jij je
H wint. Nu speel je ruiten. En met A bij oost ben je binnen, want
oost heeft geen harten meer. Je contract ligt nu voor het oprapen.
Spel 3









HV32
H32
H32
B32
A
A
A
A

B4
54
54
H 10 4

Na jouw 2SA-opening bewees je partner zijn vertrouwen in jouw
afspeeltechniek met 6SA!
West komt uit met V. Hoe bevestig je het vertrouwen van je partner?
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Spel 3 Overpeinzing





HV32
H32
H32
B32






A
A
A
A

B4
54
54
H 10 4

Na jouw 2SA-opening bewees je partner zijn vertrouwen in jouw
afspeeltechniek met 6SA!
West komt uit met V. Hoe bevestig je het vertrouwen van je partner?
Duidelijk geen hoofdpijndossier. Je telt 10 vaste slagen: AHVB, AH,
AH en AH.
En er zijn slechts twee slagen te versieren, in de klaverenkleur. Geen
zoekwerk dus. Het enige vraagstuk is: hoe speel je je de klaveren voor
de grootste kans op vier klaverenslagen.
a. AH slaan, hopen dat V valt.
b. A slaan, dan 2 naar 10.
c. B voorspelen, snijden op V.
d. 2 naar 10, snijden op V.
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Spel 3 Aanpak




9876






HV32
H32
H32
B32
A
A
A
A

B4
54
54
H 10 4

V5

Na jouw 2SA-opening bewees je partner zijn vertrouwen in jouw
afspeeltechniek met 6SA!
West komt uit met V. Hoe bevestig je het vertrouwen van je partner?
Het enige vraagstuk is hoe je de klaveren moet spelen om de kans op
vier klaverenslagen zo groot mogelijk te maken.
a.
b.
c.
d.


AH slaan, hopen dat V valt.
A slaan, dan 2 naar 10.
B voorspelen, snijden op V.
2 naar 10, snijden op V.

AH slaan (a). De kans dat V zal vallen is klein.
Want dan moeten de zes ontbrekende kaarten 4-2 (of 5-1) zitten
met V bij de 2-kaart of sec. De kans dat V bij de 4-kaart zit is
twee keer zo groot als bij de 2-kaart. Met vier loten heb je nu
eenmaal twee keer zoveel kans op de hoofdprijs dan met de helft
van dat aantal.
A slaan, dan 2 naar 10 (b).
Dit is de meest kansrijke speelwijze. Je wint vier slagen met Vsec bij oost of west, én met Vx en Vxx bij oost.
B voorspelen (c) heeft alleen succes met precies Vxx bij oost.
Met Vx bij oost gaat het mis. Oost legt V op B, voor zuids A.
Maar 4 delft in de vierde slag het onderspit.
2 naar 10 (d) gaat goed met Vxx, Vx of V-sec bij oost!
Nadat de eerste slag is gewonnen door 10, sla je A.
- Valt dan V, dan speel je na A 4 naar B.
- Valt V niet, dan sla je ook H.
Deze speelwijze neemt alleen niet de kans mee van V-sec bij
west. Toegegeven: die kans is uiterst klein!
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Lezers Mailen
Wat ik vind van een spelregel …
Oost gever / Allen kwetsbaar









3
H V 10 2
B92
H B 10 9 4





AHB74
AB876
532

V 10 8 2
954
HV7643
-






965
3
A 10 8 5
AV876

Een arbitrage, die ik vreemd vind, maar door arbiter is nagevraagd bij de
bond en bevestigd.
Noord is leider in een 4-contract.
Oost start met 3, dummy 4, west V, voor noords A.
Leider speelt schoppen naar V, allen bekennen, en zegt tegen de nu aan
slag zijnde dummy:
‘Hartentien’, waarop west – voordat dummy een kaart pakt – H op tafel legt.
Leider corrigeert en zegt: ‘Sorry, schoppentien.’
Arbiter komt aan tafel, constateert dat er geen 10 in de dummy ligt,
verklaart dat H strafkaart is en dat 10 moet worden voorgespeeld, waarop
de ongelukkige west niet kan bekennen, dus zijn strafkaart, H, moet
bijspelen.
Ik begrijp dat dit allemaal volgens de regels is, maar door H een strafkaart
te maken, wordt de score van het hele veld beïnvloed. Terwijl bij iedereen
aan tafel al bekend is waar H zit en leider noord op geen enkel wijze onder
die hartenslag uit kan.
Wat vind jij van dit alles?
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Rob:
De leider noemt een kaart die dummy niet heeft. Formeel is dan geen
kaart gespeeld. Als west dan toch H op tafel legt, doet hij dat voor de
beurt. En een voor de beurt bijgespeelde kaart van een tegenspeler kán
een strafkaart worden.
Ik schrijf bewust ‘kan’, omdat de leider het leggen van H ook
mag accepteren als voorspelen van deze derde slag.
De arbiter was in zijn uitleg echter niet volledig!
De leider mág de arbiter namelijk verzoeken om af te zien van
rechtzetting. Alleen als hij de arbiter daarom verzoekt, heeft de arbiter
de ruimte om aan H géén strafkaartstatus toe te kennen. In dat geval
mag H terug in de hand en mag west bijspelen wat hij wil.
Ik geef meteen toe dat dit recht (artikel 81C5) zelden wordt verteld.
Dat is geen toeval, want in een groot deel van de arbiteropleidingen
wordt het noemen van dit recht zelfs afgeraden. Uit angst voor herrie
aan de bridgetafel.
Neem deze zaak. Dat H een strafkaart wordt, is op zich een correcte
toepassing van de spelregels. Als OW dat als oneerlijk voelen, richt hun
toorn zich op de onzichtbare spelregelbedenkers.
Maar … als de arbiter noord wijst op zijn verzoekrecht, en noord weigert
daar gebruik van te maken, is voor NZ opeens noord de kwade genius.
In dat geval moet west zich realiseren dat hij inderdaad te snel
bijspeelde en op hoffelijke wijze de wens van noord respecteren.
Vraag over uitkomst 1e/3e/5e
We spelen sinds kort 1e/3e/5e van boven. Tot nu toe met de afspraak dat
partner als reactie ook 1e/3e/5e kaart van boven legt.
Ik heb BBS Uitkomen gelezen (auteur Anton Maas). Daarin gezien dat in SAcontract uitkomst met 3e van boven soms een te ‘dure’ kaart is, die dan
vervangen door 4e kaart van boven, bv. bij HB93, H1082, wel 3e kaart van
boven bij HB98. Dat passen wij nu ook toe.
Waar we mee zitten, is het volgende:
1. Uitkomst A, hoe kunnen we het beste aangeven of we de V hebben met
Vxx? Wat is een goede afspraak?
2. Uitkomst H, kunnen we hier nog een afspraak over maken? Ik heb wel eens
gehoord dat je dan als partner bv. distributie aangeeft (laag = oneven
aantal kaarten, hoog = even aantal kaarten).
Is dit verstandig om te doen of kunnen we beter iets anders afspreken?
3. Uitkomst V/B: is hier nog iets over te zeggen?
Rob: Wie kan jouw vraag beter beantwoorden dan de meester zelf?!
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Anton:
1e/3e/5e uitkomen tegen troef is prima. Maar waarom je daar ook
1e/3e/5e op bijspeelt? Dat begrijp ik niet. Dat hangt af van de situatie.
Stel, je partner komt uit met:

5
en jij hebt:
 V 10 3

Op tafel ligt
B96

Als de dummy 9 legt speel je toch 10 (de 2e)?
Naar mijn idee:
1) zorg je ervoor dat de tegenstander de slag niet te goedkoop maakt
2) vertel je partner met een aan/afsignaal of de start je bevalt.
Komt partner uit met A en heb je V83, dan geef je een aansignaal. Is
de afspraak: hoog = aan, dan speel je dus 8. Is de afspraak dat een
oneven kaart aan is, dan speel je 3 bij.
Distributie aangeven op de uitkomst van een heer kan, maar maakt het
spel soms ook ingewikkelder. Ik zou dat niet ‘zomaar’ afspreken.
Uitkomst V/B. Niets bijzonders. Je hebt een serie met ook de kaart
eronder, niet de kaart direct er boven.
Waar ging het mis; sorry: wat kon nóg beter?
Onze handen en biedingen
(ik)
West
Oost
B743
AH82
86
HV4
 A 10 7 6 4
H8
B4
A976
1
1
1
pas
Ik paste om de volgende reden: voor mij kon partner max 17 p hebben en
ikzelf heb er met schoppen troef 6+1. Samen max 24 punten en geen
manchepunten.
Mijn partner was niet te overtuigen en zei dat ik 2 had moeten bieden, want
dat hij nog distributie kan hebben boven zijn 17 punten.
Dat is juist, maar zij kan ook maar 12 punten hebben en dan hebben
we samen 19 punten.
Volgens mij had hij 2 moeten bieden (en niet 1), zeggende dat ze 16-19
punten heeft met 4-kaart schoppen (leugentje want ze heeft maar een 4kaart klaveren). Dan had ik 3 kunnen bieden (ben minimaal in mijn range 69) en dan had zij 4 kunnen bieden. Graag jouw/jullie advies.
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Rob:

Oost hoeft na wests 1-bod helemaal niet te liegen: 2SA! Dat is voor dit
soort handen met deze kracht gemaakt.
Spelers die niet te overtuigen zijn, lijken vrij onwrikbaar. Hopelijk is
oost het er wél mee eens dat hij met 1 duidelijk onderbiedt.
En als oost op jouw 1-bod 2 biedt, kun je met je twee doubletons
daar 4 van maken, dan zit je immers bovenin de range van 6-9.
Op oosts – inderdaad te zwakke – 1-rebid zou ik met jouw hand wél
2 bieden, vooral om te voorkomen dat noord zich alsnog met het
bieden bemoeit …

Bep & Anton:
Prima verwoord Rob.
 Met 18-19 en een evenwichtige kaart is 2SA (= forcing) het
aangewezen bod. Daarop kan partner desgewenst met 3 vragen:
naar een vierkaart hoge kleur en naar een 3-krt steun in zijn kleur.
 2 bied je met 18-19 en een onevenwichtige hand. Dit bod is
mancheforcing. Dus ook met een minimum moet partner doorbieden.
De hand kan soms iets zwakker zijn dan 18-19 maar dan moet de
bieder een hele mooie verdeling hebben.
 1 kan nog wel 16 of zelfs 17 punten zijn, maar is niet forcing.
Van AHxxx uitkomen met het aas of met een kleintje?
Vorige week hadden we een probleempje bij uitkomen.
Partner noord komt tegen een SA-contract uit met:
A
Dummy oost
 10 x x
Ik heb: V x
Om te deblokkeren gooide ik mijn V weg.
Waarom is van onderuit uitkomen de beste keuze (dat ik de dame heb is een
bijzonder voordeel maar is niet relevant in dit geval want ook met twee
kleintjes is dit de beste uitkomst)?
Partner heeft AHxxx en op tafel liggen drie ruiten, dus heeft de 2de
tegenstrever ook drie ruiten, waardoor partner minstens vier ruitenslagen
maakt (in dit geval omdat ik V4 heb zelfs vijf ruitenslagen, maar dat kan
partner niet weten).
Het argument dat het aas wordt gespeeld om de tafel eens te
bekijken, is hier volgens mij niet juist. Met een 3-kaart kan dit soms wel eens
nuttig zijn, denk ik. Ook hierover graag jullie mening.
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Rob:
Ik heb geen inzicht in de krachtsverdeling van alle handen. Ook niet in
die van je partner.
Als al zijn kracht in de ruiten zit, is er geen enkele discussie, dan
moet hij starten met zijn laagste (als jullie de Regel van 11
spelen: de vierde van boven).
Heeft noord in een andere kleur een entree, dan gaat mijn
voorkeur uit naar A. Dummy zal maar Vx hebben en jij Bxxx.
Ook ik zou op A (van Vx) V bijspelen; wat kun je daarmee
verliezen? Je geeft dan inderdaad een ruitenslag weg aan de
leider. Maar dat doe je ook als je V vasthoudt en partner daarna
H op tafel legt. Voordeel van de vrouw bijspelen is, dat de
ruitenaanval in ieder geval kan doorgaan. En partner – nadat hij
in een andere kleur weer aan slag is gekomen – zijn laatste ruiten
maakt.
Bep & Anton:
Van AHxxx is tegen 3SA de standaard uitkomst een kleintje. "Even
kijken met het aas” is vaak geen goed idee.
Met een ondersteunde honneur er bij, bijvoorbeeld AHBxx, kom je wel
uit met een hoge, dan is de kans best groot dat je in die kleur 5 slagen
kunt oprapen. Zie het boekje “Uitkomen” van Anton uit de BBS-reeks
van de Bridge- en Boekenshop.
Onder het aas de vrouw bijspelen is de vraag. Als je uit het bieden kunt
concluderen dat partner een 5-kaart heeft (en dan dus niet AHxxx maar
AHBxx!) zou je de vrouw kunnen gooien. Anders liever niet. De
conclusie van partner zou kunnen zijn dat je vrouw sec hebt, of VB(x).

Bridge Training 770, 17 januari 2019, robstravers@xs4all.nl
13

