
Spel van de Week: Variatie van keuzes en arbitrage 
 

Ditmaal aandacht voor spel 24, omdat dit spel afhankelijk van het biedsysteem, alle kanten 

kan uitspringen. 

 
 

1.   

Als OW de moderne opvattingen volgen, spelen zij 2♦ ,2♥  en 2♠  als zwak: 6-10 punten en 

een 6-kaart. In dat geval opent West met 2♦ .Het is dan voor NZ erg moeilijk om nog in de 

bieding te komen. Zuid heeft wel een opening maar geen lengte , en kan met een 2-kaart in ♥  

geen doublet zeggen. 

 

2. 

West past en Noord speelt Muiderberg. Dan opent Noord met 2♠ . Zuid zou met bijvoorbeeld 

3♦  een invite kunnen geven voor 4♠  (2SA zou forcing zijn en vergt minimaal 15 punten), 

maar Noord vindt 3♠  wel genoeg. 

 

3. 

West en Noord passen en oost biedt 2♥  (zwakke 2). Nu kan Zuid wel doubleren, en zal 

Noord afhankelijk van zijn gemoed 3- of 4♠ bieden. Dat contract gaat 1 down maar tegenover 

3♦ contract niet zo erg. 

 

4. 

West, Noord en Oost passen. Zuid opent 1♣ . West volgt nu met 2♦ (zwak) en Noord biedt 2♠ 

(niet forcing, heeft eerder al gepast). Oost heeft geen hand om wat te zeggen en Zuid kan 

passen, 3- of zelfs 4♠  bieden (zoals Jack6 overmoedig deed). 

 

5. 

Nu de praktijk aan onze tafel: 

West en Noord passen en oost opent met 2♦  (Multi). 

(Zuid kan nu beter passen omdat de hoge kleur nog niet bekend is. West zal dan 2♥  bieden. 

Na 2x pas kan Zuid dan een heropeningsdoublet geven, wat weer in een ♠  contract zal 

resulteren.) 

Aan tafel doubleerde Zuid echter: west liet dat in, want was niet bang om eventueel 2♦  

gedoubleerd te spelen. Noord liet dat niet in en bood 2♠ . Oost en Zuid pasten. Nu bood West 

3♥ (kennelijk de hoge kleur van partner). Noord aarzelde maar paste evenals Oost. Nu bood 

Zuid alsnog 3♠ . Hiertegen maakte Arjan bezwaar en hield zijn rechten voor, omdat zijns 

inziens het bod van 3♠  mede ingegeven kon zijn door de denkpauze van Noord. 



Noord heeft gedwongen en minimaal op het doublet gereageerd. Zonder denkpauze zou het 

3♠  bod , zij het riskant, nog gerespecteerd kunnen worden. Maar de denkpauze suggereert dat 

Noord iets meer dan minimaal is en bij twijfel kan 3♠  dan niet meer door de beugel. 

Het contract moet terug naar 3♥ . En zo geschiede het. 

 

 
 

Maurice 


