Beginner

Bij voorkeur
Het liefst heeft u met uw partner tenminste acht troeven samen. Maar soms
biedt uw partner twee kleuren en moet
u kiezen welke ‘zevenkaarts-fit’ troef
wordt. Waar gaat uw voorkeur naar uit?
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Partner toont een vijfkaart harten en een
vierkaart ruiten. Aan u de keuze tussen
2♦ en 2♥. Of zijn er nog andere opties?
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ANTWOORD
Andere opties zijn er niet.
2SA bieden is onverstandig met uw minimale
hand. Dat zal waarschijnlijk geen goed contract
zijn. Bovendien zal uw
partner meer bij u verwachten en mogelijk zelfs
3SA bieden.
Nee, u zult echt moeten
kiezen tussen de rode
kleuren. Wat zijn de overwegingen? Als uw partner
een vijfkaart harten en
een vijfkaart ruiten heeft,
moet u passen op 2♦.
Daar heeft u dan immers
een echte fit. Partner zou
ook een zeskaart harten
en een vierkaart ruiten
kunnen hebben, dan moet
het 2♥ zijn. Omdat partner
met een 6-4 ook 2♥ zou
kunnen hebben geboden,
is de kans op een 5-5
groter dan een 6-4. Maar
wat nu als partner slechts
vijf harten en vier ruiten
heeft? Dat is wat hij tot
nu toe heeft beloofd. Waar
speelt u liever in? Een
4-3-fit of een 5-2-fit? Dat
is eigenlijk de vraag die u
hier moet beantwoorden.
Gelukkig bent u niet de
eerste die met dit dilemma
te maken krijgt. Velen voor
u hebben dit probleem al
gehad. U kunt dus te rade
gaan bij meer ervaren spelers. Zij zullen u vertellen
dat een 5-2-fit de voorkeur
geniet boven een 4-3-fit.
Waarom?

Dat heeft te maken met de controle over
het spel. Als leider wilt u uw troeven
graag gebruiken om eventuele hoge
kaarten bij de tegenpartij af te troeven.
Liefst houdt u dus nog wat troeven over,
nadat u de troeven bij de tegenpartij
heeft getrokken. In een 4-3-fit is de kans
groot dat u helemaal geen troef meer
over heeft na het troeftrekken. Alleen als
de troeven bij de tegenstander 3-3 zitten,
blijft u ‘lang’ in troef. Bij een 5-2-fit
houdt u ook bij een 4-2-zitsel nog een
troefje over. Bied daarom 2♥. Partner zal
in de 5-2-fit meer controle over het spel
kunnen houden.
U hoeft overigens niet bang te zijn dat
partner denkt dat u een driekaart harten
heeft. Ten eerste weet hij dat u met een
driekaart meestal direct al steunt. Bovendien is dit een veel voorkomende situatie
die hij al snel zal herkennen.
U biedt 2♥ en iedereen past. Zo zit het
spel:
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Oost komt begrijpelijkerwijs uit met
schoppen. Uw partner legt goed ♠9 en
verliest dus geen slag in die kleur. Partner speelt nu goed eerst ruiten. Als die
3-3 blijken te zitten, kan hij in alle rust
troeftrekken. Hij verliest twee troeven en
♣A, maar maakt zijn contract. (MS)
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