Spel van de Week – 25 april 2019

Extreme verdeling? Rustig beginnen kan toch werken

Biedverloop
Ik zit zuid met een 7411 te wachten op mijn beurt. Het bieden is dan nog op 1 niveau en ik had niet het vermoeden
dat het bieden zo zou verlopen:
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Bieden
1. Als je mooie shape hebt, hebben de andere spelers dat vaak ook en zit je bij je 2 e bod op 4 hoogte. Tenzij je
een speciale opening hebt voor een 5-5 laag, kan je m.i. toch het beste met 1 beginnen.
2. Lastig. Veel spelen 2 als zwak met 6 kaart, maar je hebt daar veel te veel voor met een 7-5. Weer is rustig
met 1 beginnen niet zo gek. Direct 4 kan ook, maar zou ik toch niet doen: je weet door het doublet van
Noord dat die minstens 3 van de missende 6 hartens heeft, en de jouwe zijn na HV wel erg leeg.
3. Ik twijfel tussen 3 en 4 schoppen:
a. Hoeveel verliezers zijn die 4 klaveren in de kleur van de openaar?
b. Heeft partner azen (zoals hier) zodat mijn singletons goed werken of juist niet?
Ik kies voor 3 schoppen omdat ik het niet weet en partner wil laten meedenken.
4. Fijn (voor west) dit nog kan op 4 niveau en oost zo kan laten kiezen tussen 5 of 5
5. Niet passen! Je hebt “maar” 13 punten, maar azen in de bijkleuren: je ziet hier weer hoeveel een aas meer
waard kan zijn dan HB. In schoppen is het minder erg dat je de aas niet hebt – partner heeft die vast – en je
hebt er 4 terwijl je er maar 3 hebt beloofd met doublet.
6. Bingo! Blij dat ik niet met 4 ben begonnen.
7. Lastig! 5 is zo gemaakt met een renonce schoppen ergens. Maar is het ook 5? Die drie klaveren zijn lelijk
en we kunnen ook makkelijk nog 2 harten losers hebben.
8. Vertrouw je partner – die heeft beter overzicht over wat er gebeurd.
Spelen
Dat ging snel:
Schoppen uit voor het aas van zuid. Harten switch voor de aas van noord. Harten na, getroefd in zuid en overgetroefd
in West: alleen ruitenaas wordt nog afgegeven. Noord weet dat zuid een introever wil, maar dat west gaat
overtroeven. Maar wat is er anders aan te doen? Heeeeeeel misschien heeft zuid BT in ruiten en doet de leider de
troeven daarna fout.
+200 voelt als te weinig, ook al zit 5 er niet in. Inderdaad krijgen we slechts 36% voor de moeite.

Kan het anders ?
Als ik had geweten dat oost west zulke mooie verdelingen hebben, dan had ik als Zuid natuurlijk direct 4 schoppen
geboden! Maar dat is nakaarten. West heeft het dan lastig: ruitens bieden is nu erg lastig en 5 kan een ramp zijn.
Zou 4NT in deze situatie misschien beide lage kleuren beloven?
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Als west 4NT biedt, of past, dan zou ik er als oost nog steeds inkomen met 5.
In dat geval ligt de bal weer bij noord – nu zou ik 5 toch overwegen.
Hoe dat afloopt is zo te zien zeer variabel. 😊
Hoe deed de rest dit
Wat opvalt is dat dit spel in de A-lijn tot meer aggressie leidde: op 7 van de 8 tafels was het eindcontract gedoubleerd
(en down gegaan). In de B-lijn slechts 2 doubletten, en driemaal mag oost 4 harten spelen. Ook zijn er twee NZ-paren
die 4 mogen spelen.
A-lijn

B-lijn

