Goede start is daalder waard
Luister naar het bieden en prik dan de juiste uitkomst. Bij wilde spellen zijn
sprongbiedingen niet van de lucht. De start is moeilijker en vooral ook duurder
als u mistast. Hoe gaan de deelnemers aan het ING Bank Topcircuit om met hun
startproblemen?
De meeste punten worden met bridgen verdiend of weggegeven met het bieden en de uitkomst.
Meesterklassespelers weten op grond van het biedverloop meestal heel goed hoe een spel er
ongeveer uitziet en wat het beste eindcontract en de beste uitkomst is. Maar naarmate de spellen
grilliger zijn, wordt het steeds moeilijker een goede inschatting te maken van hoe de kaarten liggen.
In het tweede ING weekend konden spelers en toeschouwers zich vergapen aan veel spectaculaire
biedverlopen en lag de druk om veel punten te verdienen of weg te geven vaak op de schouder van
degene die uit moest komen.
Wat zou u bijvoorbeeld zijn gestart met deze hand:
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3
B 10 8 2
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U opent als west 1 klaveren, noord geeft een informatiedoublet, uw partner geeft een limiet (9-11
punten) met een vijfkaart klaveren aan, zuid biedt 4 harten. U neemt uit met 5 klaveren waarop
noord 5 harten en zuid 6 harten biedt. Welke aas legt u neer?

Het ene aas of het andere
Jack Zhao probeerde klaveren Aas en daarmee was het contract gehaald:
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Leider zuid, Sjoerd Zandvoort, troefde, speelde ruiten Aas en troefde een ruiten. Vervolgens stak hij
over naar troefvrouw en troefde nog een ruiten. Er verdwenen twee schoppens op de ruiten en
daarmee was 6 harten gemaakt.
Twee keer was er 6 harten geboden en gemaakt en maar liefst twaalf keer 4 harten of 5 harten, al
dan niet gedoubleerd, met overslagen gemaakt. Slechts twee paren slaagden erin hun twee
topslagen in schoppen mee te nemen.

En wat denkt u van deze?
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Uw partner oost opent met 1 schoppen, zuid past en u biedt 1 SA. Noord volgt met 2 SA: de lage
kleuren. Uw partner biedt 4 schoppen. Zuid biedt nu 5 klaveren en na twee passen biedt partner 5
schoppen. Zuid neemt dit uit met 6 klaveren en u besluit dit te doubleren. Maar waarmee komt u
uit?
Het is duidelijk dat hier sprake is van een grillige verdeling waarbij u en uw partner veruit de meeste
punten hebben. Partner heeft de schoppens en u de hartens en de ruitens. De enige slagen die de
tegenstanders kunnen maken, zijn dus troefslagen en de leider zal zijn troeven willen benutten door
over en weer te troeven, een zogenaamde cross-ruff.

Houd de cross-ruff tegen
De beste verdediging hiertegen is: troef uitkomen. En op dit spel blijkt dat inderdaad de enige
downstart te zijn.
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Als u met uw singleton schoppen start, troeft de leider. Vervolgens kan hij vier ruitens aftroeven. Hij
geeft alleen nog harten Aas af. Als u met harten Aas start en troef switcht, troeft de leider twee
hartens af en omdat harten Heer derde zit, wordt dan harten Vrouw hoog waarop de laatste ruiten
verdwijnt. Alleen met troef uit komt de leider nooit verder dan elf slagen.
Maar liefst dertien keer haalden NZ twaalf slagen in een klaverencontract: drie keer 6 klaveren
gedoubleerd contract en tien keer 5 klaveren gedoubleerd met een overslag.
Een aantal spelers kon die twaalf slagen niet verhinderen, zoals de arme Tjali Tuwanakotta. Hij
opende met 1 schoppen en zijn partner Frans Borm bood 1 SA. Noord volgde nu met 5 klaveren!
Natuurlijk bood oost 5 schoppen en nam zuid uit met 6 klaveren. Maar nu moest oost uit en hoe
graag Tuwanakotta ook wilde, hij kon niet met troef uitkomen…..
Als u goed naar het biedverloop luistert, is het vaak mogelijk om de juiste uitkomst te vinden. Veel
mensen starten in een troefcontract met troef omdat ze niet weten wat ze moeten starten en ‘dan
maar ‘een troefje neerleggen. Dat is geen goede reden om met troef te starten. Als u de
meerderheid van de punten hebt en wilt voorkomen dat de leider zijn kleine troefjes over en weer
maakt, is er wel een goede reden om met troef te starten.
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Na twee passen opende west met 1 SA en noord deed een zeer moedig bod: 2 klaveren, daarmee
aangevend dat hij minstens een vierkaart in beide hoge kleuren heeft. Oost gaf aan dat hij wat in
klaveren had en zuid bood vol vertrouwen 3 harten, door west gedoubleerd.
Op het eerste gezicht lijkt het niet aantrekkelijk om met A H 10 3 in troef tegen met troef te starten,
maar dit is zo’n spel waarin u op grond van het biedverloop met troef zou willen starten: u hebt de
meerderheid van de punten en u hebt lengte en honneurs in de tweede kleur van noord (in dit geval
schoppen). Zuid zal zeker kort in schoppen zijn en aftroevers willen maken.
‘Als troefstart de goede start is, start ik ook met troef’, dacht Jeroen Top en liet zich niet weerhouden
door het feit dat hij harten A H 10 3 had. Hij begon met troefaas, troefheer en troef na. Helaas ging
er in het verdere spelverloop iets mis met verdedigen zodat zuid er met één down vanaf kwam, maar
dat doet aan het goede begin niets af.

Luister naar het bieden
Ten slotte nog een fraai voorbeeld van een geïnspireerde uitkomst, gebaseerd op het biedverloop.
Stel u hebt:
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Uw rechtertegenstander, zuid, opent met 1 klaveren en u geeft een informatief doublet. Noord biedt
2 klaveren, 6-9 punten met een vijfkaart klaveren. Uw partner past en zuid biedt 3 SA. Waarmee
komt u uit?
Nico Klaver redeneerde heel goed als volgt: zuid zal veel waarden in de lage kleuren hebben en zodra
mijn ruiten Aas eruit is, zullen er wel negen slagen zijn. Het is dus zaak om snel slagen te ontwikkelen
en harten lijkt daarvoor de meest aangewezen kleur. Normaal gesproken zult u met HVxx in een kleur
tegen sans atout met een kleintje starten, maar Klaver redeneerde terecht dat hij tempo moest
houden en startte met harten Heer. Dat was een voltreffer in partner’s vijfkaart:
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Oost, Roald Ramer, onthulde zijn bezit in harten door harten 10 bij te spelen. De leider vervolgde in
de tweede slag met ruiten Heer, genomen met het Aas. Hieronder verscheen bij oost ruiten 10, een
onnodig hoge kaart wat betekent: partner, je start beviel me buitengewoon goed. Uiteraard namen
OW nu achter elkaar schoppen Aas en vier hartenslagen mee: twee down en negen welverdiende
IMP.
Oud-wereldkampioen Piet Jansen en Jan Westerhof wonnen dit tweede ING-weekend. De jeugd Bas
Drijver en Simon de Wijs deed het voortreffelijk met een tweede plaats en ook de huidige
biedkampioenen Bert Daemen met Bas Oosthoek deden met hum derde plaats goede zaken om
voldoende circuitpunten te behalen voor plaatsing voor de finale.
Het volgende ING-weekend is op 27 en 28 januari in het André Boekhorst Centrum in Utrecht.
Start goed in het nieuwe jaar en kom kijken!

Stand
Tweede voorronde
1 Jansen – Westerhof
2 Drijver- De Wijs
3 Daemen – Oosthoek
4 Kroes – Top
5 Tammens – Wintermans

IMP
72
68
65
58
56

Na twee voorronden
1 Jansen – Westerhof
2 Kroes – Top
3 Daemen – Oosthoek
4 Van Prooijen – Vis
5 Drijver – de Wijs

Circuitpunten
298
294
280
266,5
263

