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Vol moed na een goede eerste zitting, speelde ik vandaag het tweede deel van het online individual tornooi. 

Het werd echter een catastrofe. Waar ik gisteren trots was de slechte spellen beperkt kunnen hebben tot 4 

matige giften, had ik ditmaal 8 rampen… 

Het begon nochtans niet slecht. De eerste 2 spellen maakte ik 3ZT met een overslag waarbij vooral de 

tweede gift een goede score opleverde. 

Ik open 1ZT en partner doet 

transfer schoppen en toont daarna 

zijn 2de kleur ruiten. Met zo een 

mooie stoppers in harten en 

klaveren voelde ik meet voor 3ZT 

dan voor 4S. 

Hartenstart was voor de aas en 

harten terug. Ik nam en speelde 

klaveren die west direct nam met 

de aas. Hij incasseerde ook nog 

ruitenaas. Na deze gemakkelijke 

verdediging had ik 10 slagen, 

zelfs als de schoppen 4-1 zouden 

gezeten hebben. 3ZT +1 was goed 

voor 92% ondat er in 4S ook maar 

10 slagen zijn> 

 

 

 

Het derde spel kreeg ik volgend hand en opende 1S. Partner antwoordt met een 

forcing 1ZT. Het biedsysteem van de robots is nl op zijn Amerikaans. Als er op 

2-niveau wordt geantwoord is dit MF. Met elke hand tussen 6-11 punten wordt 

dus 1ZT geantwoord waarop opener niet mag passen. 

Forcing of niet, ik heb een gemakkelijke 2K herbieding en partner biedt nu 2R, 

ik klik op het bod voor uitleg en er komt:5+k R, 2-k S, 6-9 pntn. 

Het spel lijkt op een misfit dus pas ik. Ik vind me te zwak om nog eens 3K te 

bieden. 

 

Helemaal mis. Waaron partner niet 3K herbiedt op mijn 2K 

bieding is mij een raadsel. Misschien dat dit een sterkere hand 

toont omdat 1ZT nog 10 pntn kon zijn. 

2R is in elk geval een ramp, met de troef 5-1 tegen ga ik ook 

nog eens 3 down terwijl een klaverencontract makkelijk wint. 

Ik scoor amper 10% op het spel. 

Spel 4 gaat 3ZT 1 down voor 35% en spel 5 was zo mogelijk 

nog erger. 

 

 



Ik sla de plank weer helemaal mis in de bieding. 

Aangezien mijn partner vrijwillig kwetsbaar de 

manche geboden had en in de wetenschap dat de 

tegenstanders maximum 22 punten samen in de 

lijn hadden (de menselijke speler heeft nl het 

meeste punten aan tafel, dus vermits ik er 11 had 

hadden mijn beide tegenstanders elk ook 

maximum 11). 5K kon echter niet down 

aangezien oost een tweekleurenspel had. 

Magere troost is dat 5K niet gedubbeld ook een 

slecht spel gewwest zou zijn. Ik had 5H moeten 

bieden, wat op zich de verkeerde beslissing is 

want dit gaat kwetsbaar 2 of 3 down, maar dat 

was aan andere tafels blijkbaar niet gedubbeld 

gespeeld. 

En nog was de slechte reeks niet gedaan want spel 6 had ik een misverstand met mijn partner. Ik opende 1H, 

partner antwoordde 1S en ik bood nu 4H wat standaard als een 7-kaart en niet te sterk gespeeld wordt. Mijn 

partner verhoogde nu echter naar 6H met slechts 12 punten en een renonce harten(!). Dat contract won 

natuurlijk niet. 

 

Na een paar betere spellen, kondigde zich de volgende ramp aan.  

Ik opende een beetje creatief met 2ZT. Partner deed transfer naar schoppen en 

west dubbelde om zijn harten te tonen. Ik paste en partner bood 3S op te spelen. 

Nu durfde oost het aan om dit kwetsbaar voor take-out te dubbelen ondanks mijn 

2ZT opening en bood west 4H. Gezien mijn SA, RAH en KHDB kon dit toch 

niet winnen?  

 

 

 

Er zijn 4 verliezers en het contract kan 

dus niet winnen. Dat was echter buiten 

de robot die mijn partner was gerekend. 

Hij vond het nodig om met schoppen te 

starten ondanks dat ik geen 3 schoppen 

heb en oost voor info gedubbeld had. 

Hij kon dus toch weten dat west 5-kaart 

schoppne had. Nu was de 

klaverenswitch te laat, west nam het aas, 

speelde 2 keer troef waaronder de dame 

viel en gooide 2 klaveren weg in oost. 

Voor 4H gedubbeld gemaakt kreeg ik 

een losse 0%.  

 

 

 

 

Het lukte me niet mijn robot partner tot de juiste acties te brengen en na 11 spellen had ik een score van 

39%. 

De volgende spellen gingen gelukkig wat beter.  

Op spel 13 bood ik een tweekleurenspel harten-klaveren tussen op een 1S opening en mocht 4H spelen. 

 

 

 

 

 



Oost die dus geopend had kwam uit met een ruiten. 

Ik telde 2 verliezers buiten mijn kleuren. De klaverensnit zat mogelijk goed, maar ik 

geraakte niet in noord om deze te nemen, tenzij met troef maar die had ik ook nodig om 

een paar klaveren te kopen. Ik sloeg dus klaverenaas en troefde een klaveren waarop de 

heer viel. Hmm, de klaveren leken 5-2 te zitten. Als de harten echter 2-2 zaten met de heer 

goed, verloor ik slechts 1 klaveren buiten de 2 andere verlizers. Ik speelde hartendame die 

west echter nam met de heer. Hij speelde ruiten terug naar oost. Die speelde nu 

schoppenaas en kleine schoppen.  

Ik mocht intussen geen slag meer verliezen en zat nog met 2 klaverenverliezers die ik niet 

alle 2 kon kopen omdat oost er wel 1 kon bovenkopen. Ik kon echter wel een klaveren 

weggooien op de schoppen. Want als oost schoppenheer heeft, kon ik de schoppen nu 

laten lopen en als west schoppenheer heeft kan ik 1 of 2 schoppen kopen waarop de heer 

zou vallen. Oost had nl minstens 5-kaart schoppen. Het laatste geval leek mij het meest 

logisch. Ik kocht dus de schoppen en zag blij schoppenheer vallen. Ik maakte dus 10 

slagen voor 88%. 

 

 

 

Het hele spel: 

 
 

Helaas was ook het einde van de zitting niet goed. Het begon met spel 20 waarin we te laag zaten. 

 

Is de zuidhand nog een poging 

waard na 2S? 

Mogelijk wel, maar ik paste. Toen 

dummy op tafel kwam een 

maximale 9 punten en geen enkel 

verloren klaverenpunt wist ik al hoe 

laat het was. 

Het spel bracht nu amper 34% op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En het volgende spel faalde ook een wanhoopspoging.  

Doordat ik met de gebalanceerde hand 1ZT 

opende werd de hartenfit gemist. De start 

was schoppen wat al 1 entree naar de harten 

wegspeelde. Ik besloot eerst eens te kijken 

hoe de ruiten zaten en dan op de harten te 

spelen. Na 2 keer ruiten was al duidelijk dat 

de gift scheef zat want de ruitens zaten 5-1. 

Omdat ik nu ook geen entree meer had voor 

de ruiten en ik mijn ruitendame ook niet kon 

meenemen omdat oost dan 2 ruitenslagen 

had, speelde ik maar onmiddelijk harten 

vanuit noord naar DTxxx. Oost speelde klein 

en ik moest beslissen. Aangezien ik liever 

west aan slag had omdat die niet door de 

klaveren kon spelen hoopte ik dat de boer in 

oost zat en de heer in west. Ik speelde dus de 

10 en west nam jammer genoeg met de boer. Hij speelde schoppen na en mijn tweede entree was weg. Ik 

had nu enkel nog maar de kans dat oost hartenheer alleen had en speelde dus harten naar de aas. Toen de 

heer niet kwam, viel het doek. Oost kwam aan slag in harten en speelde klaverendame. Die zaten ook nog 

eens 6-3 met de aas mis en het werd zwart voor mijn ogen. De volgende 0% was er. 

 

Nog 1 keer deze zitting scoorde ik met een leuke 6R.  

Partner antwoordde 2S op mijn 1ZT 

opening wat een 2-kleurenspel in de 

mineurs toonde. Ik toonde mijn ruitenfit en 

toen hij daarop nog een poging deed, vond 

ik mijn hand mooi genoeg om 6 te bieden. 

Enkel ruitenaas ging verloren, zodat de gift 

82% opleverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dramatische zitting werd afgesloten met 47,5% en een 1198 op 1958 deelnemers.  

Alles wat er verkeerd kan gaan als je met een robot speelt ging mis. Ik zat duidelijk niet op dezelfde lijn als 

mijn partner en zat daarom een keer in een absurd 6H contract en een even absurd 2R contract. Verder 

verwachtte ik te goed tegenspel van hem toen ik 4H dubbelde en hadden de tegenstanders mij eens liggen 

met hun 5K contract. Maar ook buiten de moeilijkheden die ik ervoer met het spelen met robots, maakte ik 

ook teveel fouten en nam teveel verkeerde beslissingen om goed te scoren. 

Hopelijk brengt de laatste sessie van morgen beterschap.  

 

 


