
Moedig bieden wordt soms terecht beloond 

 

Spel 18 O/NZ 

 
Ik weet niet precies meer, hoe het biedverloop bij ons geweest is, maar op een gegeven 

moment, had oost (Jeanne) 4S geboden en daarbij een redelijk sterke hand aangegeven. 

West (Sonja) bood meteen daarop (dus zonder azen vragen of controlebiedingen) 6H. 

Gaby kwam heel normaal met A uit, maar die werd door Sonja ingetroefd. A na en 2 

ingetroefd met de V. Dat had als consequentie, dat Gaby met 10 nog een slag kon 

maken, maar de rest was: "afrekenen ober!" Sonja merkte na afloop terecht op, dat het 

zelfs groot slem was geweest, als de troeven niet 4-0 tegen hadden gezeten. 

De vraag is of het bod van Sonja gerechtvaardigd was. Ik denk van wel. Met een sterke 8 

kaart en openingskracht bij de partner is zelfs groot slem niet ondenkbaar, dus 6 H is 

volgens mij nog aan de veilige kant. Ik wil overigens niet suggereren, dat ik zelf ook zo 

geboden had, maar ik constateer wel, dat Sonja de enige was in de A-lijn. In de B- lijn 

waren er het wel twee! 

Sommige paren zaten in een schoppencontract te spelen door oost. Ik stel daarbij de 

vraag: met welke kaart met zuid dan uitkomen? 

Ik hoop van harte, dat dat voor jou een eitje is, want het antwoord moet zonder twijfel  

10 zijn. Ik stel me voor, dat het vervolg zou zijn B en 2 naar de V. Dat lijkt veilig, 

omdat de leider nog altijd met A in de dummy kan komen. Helaas troeft zuid en die 

hoeft geen genie te zijn om te bedenken, dat hij ruiten moet terug spelen. 

N-Z maken dan nog drie ruitenslagen, zodat zelfs 4 S down zou gaan.  

Weer benieuwd hoe dat in werkelijkheid gegaan is. 

In de A-lijn alleen Peereboom-Twisk (ook de enige, die met 10 is uitgekomen). In de 

B-lijn niemand. Hierbij moet ik nog wel opmerken, dat slechts een paar paren een 

schoppencontract hebben moeten tegenspelen. 
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