
Spel van de week 20 januari 

Als spel van de week wil ik spel 22 behandelen. Van de 18 Noor-Zuid paren van de club 

bereiken er maar 4 het contract van 3SA, de rest zit of in een deelscore in ♣ of in de te hoge 

manche  van 5♣. Ik moet toegeven dat 3SA down kan maar dan moet West met klaver of 

ruiten starten terwijl hij 2 vijfkaarten hoog heeft, dat is niet gemakkelijk te vinden. 

Het bieden: 

Oost   Zuid   West    Noord 

pas  pas   1♠  2♣/3♣ 

pas  2♠*/2SA/3♣/3SA 3♥  3♠* 

pas  3SA 

Wat zal Noord volgen na de 1♠ opening van West? Het is een goede afspraak om een 

volgbod op 2 niveau als een opening te spelen zeker als het nagenoeg geen biedruimte van 

de tegenpartij wegneemt zoals hier het geval is. Er zijn nog veel paren die deze afspraak niet 

hebben. Zij zullen wellicht 3♣ bieden om een opening met een 6 krt aan te geven. Dat 

hebben ze zo geleerd op de beginnerscursus. Bij gevorderde paren zijn sprongbiedingen 

preëmptief, om de bieding van de tegenpartij zoveel mogelijk te verstoren. Met goede 

handen bouw je de bieding op en neem je geen biedruimte weg die je wellicht zelf nog goed 

kan gebruiken. 

Stel Noord volgt 2♣: 

Zuid heeft dan meer dan voldoende voor het cue-bod van 2♠. Na een volgbod van partner 

belooft een cue-bod in de kleur van de tegenpartij steun in de kleur van partner (minstens 3 

krt) en punten, zeg vanaf een punt of 8/9 inclusief distributie punten. In combinatie hiermee 

belooft het direct steunen van partners kleur (hier 3♣) wel een fit maar minder dan 8/9 

punten. Als je deze afspraak niet speelt, komt met Aas vierde mee 2SA in aanmerking. Het 

bieden van 3♣ is met deze mooie aansluiting te slap. 

Als Noord volgt met 3♣: 

Heeft Zuid mijns inziens voldoende om 3SA te bieden. Bij ons volgde Rob als West na 3♣ 

nog met 3♥ je hebt tenslotte als West met 2 vijfkaarten nog wat extra’s te melden. Noord 

vroeg aan Zuid met een 3♠ bod om een dekking in ♠. Zuid heeft die dekking dus biedt hij 

3SA. 

West moet starten. Nu Zuid de ♠ stop beloofd heeft valt ♠ af. Van ♥HV is een honneur een 

alternatief al is die stop in Noord belooft. Noord zal niet vragen om een ♠ stop als hij zowel 

de ♥ als de ♠ niet stopt. Als West niets cadeau wil geven is een ♣-start ook nog een optie, 

laat de leider de andere kleuren zelf maar opknappen. Alle paren die in 3SA zitten maken het 

contract ook, blijkbaar is de juiste start moeilijk te vinden.  
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