
Spel(len) van de week 8 (24 feb 2015) 

 

Spel 3: 

 

Alle paren komen in spel 3 in de 4 schoppen manche terecht; met secuur 

bieden en spelen zou je 6 uit kunnen bieden en maken . 

Noord  Oost   Zuid   West 

      1 SA   pas 

2 Ha (jacoby) pas   2 Sch   pas 

3 Rui   pas   3 Sch   pas 

4 Kla   pas   4 Rui   pas 

4 SA   pas   5 Kla   pas 

6 Sch   pas   pas   pas. 

Het bod van 3 ruiten van noord geeft overwaarde aan en 2e kleur naast de 

lengte schoppen. 3 schoppen van zuid betekent: sch. bevalt me, in ieder geval 

een 3krt. mee (noord heeft tenslotte pas een 5krt. Aangegeven; dus nu 9 

troeven samen). 4 kla van noord is klav. controle; 4 ruiten is rui. controle. 

Aangezien noord zelf de ha. controle heeft kan hij nu Azen vragen met 4 SA.Het 

antwoord van 5 kla. belooft slechts 1 van de 5 azen; en zal hopelijk óf sch.A  óf 

kla.A  zijn ;aan harten Aas heeft Noord niets, er ontbreken dan 2 andere azen. 

Noord besluit  toch tot 6 Sch….. 



De harten kunnen in noord getroefd worden; je geeft sch.A af. Door naast de 3 

harten die je introeft in noord en de 2 rondjes troef; nog een extra rondje troef 

te spelen komt west in dwang. Hij zal van de 2 vierkaarten laag er eentje af 

moeten gooien. 

Dan zul je de ruiten secuur moeten aanpakken; vanaf zuid rui.B voorspelen. 

 

Spel 11: 

 



Op dit spel kwamen n/z of in 4 óf 5 harten terecht. o/w in 4 ruiten óf 

4schoppen. 

Hoe ging het bieden bij ons: 

Noord   Oost   Zuid   West 

       Pas   1kla 

2Ha(6krt.+open.)  2Sch   4Ha   pas   

Pas    doublet   pas   pas 

Pas 

Mijn laatste doublet was bedoeld:  ik heb punten voor je mee; kun jij nog wat 

bieden? Ik heb 5krt. Schoppen (anders had ik m wel herhaald), weinig of 1 

harten; dus ook nog wat in de lage kleuren. Partner besloot tot pas. Wij spelen 

de tegenstanders gedoubleerd 1 down; dit levert ons de 0 op. 

Beter had ik als oost ipv doublet nu 4 SA geboden; partner kies uit de lage 

kleuren; die heb ik ook beide. Een lage kleurencontract is zeker gemaakt. 

Maar hoe ga je het beste tegenspelen als n/z dan toch in een hartencontract 

zitten? 

Oost moet starten. Wat weet oost uit de bieding? Dat zijn partner west hooguit 

een doubleton sch. heeft gehad en dus graag een sch. introever zal hebben. 

Start als oost kla.2; partner heeft tenslotte 1 kla. geopend.  

West aan slag met kla.H speelt nu sch. 10 na voor de vrouw van oost; die direkt 

daarna sch.Aas en een kleine sch. naspeelt, getroefd door west, die daarna nog 

rui. Aas kan incasseren voor 5Hax -3 goed voor -500 en dus winnend van 4 sch. 

contract voor o/w. 



 

 

 

Liet Relou 

 

  


