
Spel van de week: Week 10 

Deze keer viel mijn oog op Spel5 voor het spel van de week. Als zuid raapte ik een 14-punter op met een 

zevenkaart ruiten met twee tophonneurs. Toen Sjila ook nog eens opende (1♣), gloorde slem voor me 

aan de horizon. Vreemd genoeg echter wist slechts één doortastend paar in de B-lijn een maakbaar slem 

uit te bieden. Wat ging er mis? 

Biedverloop. 

Die vraag kan ik natuurlijk enkel voor onze eigen tafel beantwoorden, maar de verklaring zal 

waarschijnlijk bij veel NZ-paren herkenbaar klinken. 

 

Na de 1♣-opening en pas van oost, twijfelde ik tussen 1♦ en 2♦. Wij spelen (nog steeds) sterke 

sprongbiedingen. 2♦ belooft dus een zeskaart ruiten met twee tophonneurs en een opening. Ik vond 

mijn hand daar te sterk voor en bovendien neemt zo’n sprongbod ook onnodige biedruimte weg. Ik 

bood dus 1♦ bij. Dit stelde west in de gelegenheid om een 1♠-volgbod te doen en was de geest uit de 

fles. Sjila bood 1SA en oost liet zich natuurlijk niet onbetuigd met 2♠-steun.  

De (in deze rubriek al vaker gememoreerde) law-of-total-tricks, ook wel bekend bij ons als ‘De Wet’ 

luidt, dat je in veel gevallen zoveel slagen kan maken, als dat je samen troeven bezit. Oost had dus ook 

gelijk door kunnen stomen naar 4♠, zeker met gegeven kwetsbaarheid. 

Door mijn keuze voor 1♦ had ik niet alleen de tegenpartij in het zadel geholpen, maar ook mijn kracht 

nog niet getoond. Ik besloot de bieding manche-forcend te maken met 3♠ (kleur van de tegenpartij). 

Sjila bood hierop zoals verwacht 3SA. Ik zat klaar voor controlebiedingen of RKC Blackwood (Wij spelen 

helaas geen exclusion blackwood, wat met deze combi van kleuren sowieso een uitdaging zou zijn 

geweest). Oost stoorde echter optimaal met (alsnog) een 4♠-bod. Hierdoor ontspoorde ons slemtreintje 

definitief. Ik kon geen controlebieding meer doen zonder 4SA te passeren en probeerde 4SA (RKC).  

Sjila twijfelde lang, maar achtte de kans groter, dat 4SA om te spelen was. Niet ondenkbaar gezien het 

biedverloop. 



 

Eens kijken wat vriend Jack er van bakt: 

I. Zonder hulp strandt Jack in 3SA.  

 

 

 

 

III. Tot slot de variant indien oost zo 

vermetel is om ook na het sprongbod te 

gaan storen: 

 

II. Met een sprongbod druk je, zoals 

verwacht, OW uit de bieding en bereikt 

Jack simpel slem. 

 

2♥ geeft een stop aan (cruciaal in dit potje!) 

5♥ geeft 2 azen aan. Je mist dus een aas. Dit kan hartenaas zijn, 

maar door de stop weet je dat maat aas of heer heeft en kan je 

slem uitbieden. 

 

Ook dan strandt het bieden voortijdig. 

De conclusie ligt voor de hand: goed stoorwerk is de moeder van de porceleinkast! Hulde voor Annie en 

Mennie, die zo dapper waren slem uit te bieden. Hun tegenspeler is over het algemeen erg actief op het 

forum; ik ben benieuwd hoe de bieding aan deze tafel verliep … 

Groet, Sander 


