Jeugdige overmoed is (zelden) goed
Afgelopen clubavond speelde ik met mijn broertje, Martijn. Ik was al een beetje moe, dus ik dacht:
Het zal allemaal wel. We begonnen met best wel een wilde spellenreeks tegen Laura en Ben. Eerste
spel was al wel raak. Het is een beetje vervelend, want er staan geen spelverdelingen online op de
uitslagensite. Daarom hoop ik dat u nog een spelverdelingenblaadje in bezit hebt.
Op spel 17 had ik een suffe verdeling met 5 klavers. Ik zat noord. Na 2x pas kwam er een 3k opening
bij mijn partner. Als er rechts een 4k majorsbod wordt losgelaten ben ik aan de beurt. 5k lijkt mij het
normale bod. Nu is oost aan de beurt. Die heeft een 4-4 majors, maar welke moet ze kiezen. Laura
koos voor 5s, vanwege haar betere schoppenkleur. 5S is nu beter dan 5H omdat er een
schoppenaftroever in de lucht hangt.
Op spel 20 had ik een 14-punter met 6 klavers. Ik houd er wel van om met een goede veertienpunter
en een vijf- of zeskaart 1sa te openen. Dat bood ik dus. Links kwam 2s en maat biedt doublet. Ik bied
nu normaal mijn zeskaart klaveren zo goedkoop mogelijk en nu bied partner 5H! Ik zat te denken wat
het zou kunnen betekenen. Hij had geen 5+ hartens, want we hadden lebensohl afgesproken, maar
we hadden ook een sleminvite op 5-niveau afgesproken. Wat moet ik bieden met 2 hartens. Ik koos
voor 6 klaver, optioneel. Partner paste en we zaten in een kansloos slem. Mijn partner had 7 hartens
en hij had dus beter kunnen corrigeren naar 6h’.
Spel 8 was een zeer interessant spel als er de Multi werd geopend. Ik zit er achter met 7 ruitens en 2
punten, dus ik dacht dat het best wel eens sterk kon zijn. 3R is een normaal volgbod dus ik moest 4
ruiten bieden. Mijn partner vatte het nu op als megasterk en bood 6 ruiten. Dat was een grafscore. Ik
kan het mijn eigen partner ook niet echt kwalijk nemen. De algemene regel is dat we niet zwak over
zwak bieden. Maar bij de Multi is het anders want die kan ook sterk zijn. Misschien is het niet goed
geboden van mij, maar we hebben niet de afspraak dat 4 ruiten sterk is,
Als laatste heb ik nog spel 2. Op dat spel volgt mijn partner na een 1sans opening 2 ruiten en ik heb
maar liefst 5 ruitens mee en een 0-5-5-3 verdeling. Na doublet pas ik om hopelijk in 5r gedoubleerd
te worden. Na 2s gaat het pas 4s en bied ik 5 ruiten wat gedoubleerd plus 1 gaat

