
Spel 12 bieden  
Deler: West NZ Kwetsbaar 
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West opent met 1♣. Wat doet Noord?  

Na afloop bleek Noord op een aantal tafels een informatie doublet gegeven te hebben. Dit 

doublet is niet zoals geleerd op de bridgecursus want Noord heeft geen tolerantie voor ♦. De 

4-3 hoog kan nog maar dan moet Noord er toch minstens ook een 4 krt. ♦ bij hebben. Noord 

heeft bv. Een 4-4-3-2 of een 3-4-4-2 of een 4-3-4-2 verdeling. 

 

Als Noord toch gekozen heeft voor doublet wat moet Zuid dan bieden? 

Een bod zonder sprong van Zuid geeft 0-7 punten aan. Met 8-11 punten mag Zuid een 

sprongetje doen, hier naar 2♥. Maar ook daar heeft Zuid teveel voor, al  vallen de punten 

nog precies binnen de range van 8-11. Door de dichte ♦ ruiten kleur (Noord belooft met zijn 

doublet tolerantie voor ♦) mag Zuid zijn hand wel wat opwaarderen, een bod van 4♥ komt 

zeker in aanmerking. Maar ook als Zuid geen dichte ruitenkleur heeft maar 12 of meer 

punten dan moet hij beginnen met een 2♣ bod. Dat vraagt nog niet direct naar een stop in ♣ 

maar is puur bedoeld om de bieding manche forcing te maken. Als Noord nu bv. een 4 krt ♥ 

of ♠ heeft kan hij die rustig op 2 niveau bieden. Op dit spel zal Noord 2♠ bieden. Zuid weet 

nu dat er geen hoge kleur fit is maar mag veronderstellen dat er al 7 slagen in ♦ zijn. Hij biedt 

nu 3♣ dat nu wel om een ♣ stop vraagt. Noord-Zuid komen in het potdichte 3SA. 

 

Maar stel dat Noord geen informatie doublet gegeven heeft omdat de hand daarvoor 

eigenlijk ongeschikt is. Na 2x pas van Noord en Oost  mag Zuid de bieding open houden. 

Doublet komt niet in aanmerking omdat Zuid geen ♠ tolerantie heeft.  

Ik zou met deze Zuid hand kiezen voor 2♦. Een sprongetje om maat er op te attenderen dat 

ik een goede ♦ krt. heb. Noord lijkt me dan voldoende informatie te hebben om direct 3SA te 

bieden. 

 

Volgens de mogelijke contracten op de spelverdeling na afloop kan Zuid ook 4♥ maken, wat 

aan onze tafel geboden was. Ook dit gebeurde na een informatie doublet van Noord en een 



sprongetje van Zuid naar 2♥ (8-11 punten en onderboden). Waarom Noord met zijn normale 

hand desondanks 4♥ meende te moeten bieden is me een raadsel. Hoe dat op zeker te 

maken is zie ik echter niet. Wellicht kan en wil iemand het spel invoeren in Deep Finnesse 

om het juiste speelplan te vinden. 

 

 
 

Peer 

Ingaande op de vraag van Peer, heb ik Jack -West na A ook H 

laten spelen, maar dan doet zuid weg. 

Toen liet ik West na A eerst A spelen en toen H. 

Wat gebeurt er als Zuid moet introeven? 

In de bijlage zie je het verdere spel. Dus altijd gemaakt 

 



 

 

Maurice 

 

 

 

 

 

 


