
Deze week spel 10 en 12 

 

Spel 10 

 

Na de 1 ♠ opening van Oost zijn er een paar mogelijkheden, afhankelijk van je 

biedinstrumentarium. 

1. Doublet (je bent veel te sterk voor een volgbod) en aangezien West past hoor je 2 ♥ 

van Noord en als oost past ( 2♠ is mogelijk) lijk je vast te zitten. De enige oplossing 

lijkt mij 3 ♦, waarop Noord wel 3 ♥ moet bieden en tevens geeft hij minimaal een 6 

kaart aan en kom je in de beste speelsoort uit. Dat je geen 7 uitbiedt ( wat mogelijk is) 

is logisch, maar 4 ♥ + 2 moet haalbaar zijn. 

2. Je speelt Ghestem, in dit geval een 5 -5 in de lage kleuren. Na de pas van west heeft 

Noord het moeilijk ( behalve als je nog een speciale afspraak hebt, waarover later 

meer) en biedt dan maar 3 ♣ , maar mee hij voorkeur aangeeft. Na de pas van oost 

zit Zuid met het probleem en kunnen NZ nog wel in 5 ♣ komen, maar niet meer in de 

hartenfit. De speciale afspraak is: als er 3 kleuren geboden zijn ( de openaar en de 2 

door de Ghestem bieder) belooft een bod in de 4e kleur ( hier dus harten) een 6 kaart!! 

En is de hartenfit dus wel gevonden…. 



 

 

Spel 12 

 

Wat open je als West? 3 ♥ is eigenlijk tegen de nog steeds gevestigde orde dat je niet moet 

preempten met een 4 kaart in de andere hoge kleur ernaast, maar aan de andere kant ( en 

topspelers doen dat tegenwoordig steeds vaker…) zet het druk op het bieden van de 

tegenstanders. Ok, je doet het wel en er volgt 4 ♣ (forcing) door Noord en nu kan oost 4 ♥ 

bieden. Zuid zit lastig en geeft de voorkeur aan 4 ♠ boven een pas of 4 ♦, waarna – na 2 keer 

pas – Oost weer in de denktank mag, bied je 5 ♥ of pas je. Niet kwetsbaar tegen wel lijkt me 

5 ♥ opgelegd. Sommigen mogen dit al dan niet gedoubleerd maken, maar er zijn er ook nog 

NZ paren die 5 ♠ bieden die al dan niet gedoubleerd down gaan. 

Merk overigens op dat in de oosthand 7 ♥ te maken is en in de Westhand slechts 4! ( Dus 

toch maar niet preemptief openen?) 
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