
Verschillen tussen paren en viertallen 

 
Tussen paren en viertallen zitten enkele in het oog springende verschillen: 
 
In viertallen kan één spel beslissend zijn voor de hele wedstrijd. 
In paren is elke spel een wedstrijd op zich. 
 
Viertallenwedstrijden consequentie voor strategie: 
 
Viertallenwedstrijden worden vaak beslist op manche - en slemspellen. 
daar zijn massa's punten te verdienen. 
Het bieden van een ( kwetsbare ) manche die de tegenpartij gemist heeft, levert bijvoorbeeld 620 -170 
= 450 punten op. 
Dat is 10 IMPs!  
En een kwetsbare 4 maken die het nevenpaar down speelt, brengt zelfs 12 IMPs ( 620 + 100 = 720 
punten ) in het laatje. 
Overslagen zijn daarentegen niet zo belangrijk:  
+ 620 versus - 650 kost slechts één IMP. 
 
In viertallen zul je dus concentreren op: 
 
1 - het maken van je contract 
2 - het vermijden van catastrofes 
3 - het bieden van manche 
 
In paren is elk spel een strijd om een zo goed mogelijke score. 
Een overslag kan net zo belangrijk zijn als het maken van je contract. 
En het nemen van grote risico's voor een kleine winst hoeft geen slechte tactiek te zijn. 
Zoals we gezien hebben is een - 1100 niet overkomelijk! 
 
In viertallen moet je het met zijn vieren doen in een rechtstreeks duel met een ander team. 
In paren ben je altijd voor een gedeeltelijk afhankelijk van het veld. 
 
Stel je speelt een parenwedstrijd in een veld van 100 paren. 
Je tegenstanders bieden en maken 6 voor -980 
Van de 49 andere oost/west paren kopiëren slechts twee paren dit resultaat. 
Je scoort nu zegge en schrijve 2 punten op een top van 98! 
Je wordt dus opgezadeld met een slechte score zonder dat je er wat aan kunt doen. 
 
In een viertallen wedstrijd wordt je van datzelfde spel ook niet vrolijk, maar wanneer het nevenpaar 
ook slem biedt is er niets aan de hand. 
Let op het verschil: 
In een viertallenwedstrijd kun je altijd hopen dat je teamgenoten een goed resultaat van jouw 
tegenstanders evenaren. 
 
In een parenwedstrijd weet je dat je een slechte score hebt omdat er altijd een ( groot ) aantal paren 
zal zijn dat het slechter zal doen dan je tegenstanders. 
Parenwedstrijden waarin de tegenstanders goed spelen, kunnen zeer ontmoedigend zijn! 
Viertallen wordt pas vervelend als het eigen team slecht speelt. 


