
 
Spel van de week 11 
 

Ik heb voor spel 20 gekozen omdat het na preëmptieve openingen 
vaak   lastig is om zowel de juiste speelsoort als de hoogte van het 
contract op een enigszins verantwoorde wijze te achterhalen. 
Aan de frequentiestaat is te zien dat maar 5 van de 14 in het 
verantwoorde 4♠ contract zijn terecht gekomen.  
West heeft een 8 kaart ♣ waarmee je met 4♣ zou mogen openen maar 
gezien de kwetsbaarheid is dit niet verstandig.  
De hand telt maar 7 slagen en de kans dat je gedoubleerd 3 down gaat 
is te groot. Na de 3♣ opening van west passen noord en oost en zuid?  
Als een doublet van zuid nu een “straf doublet” betekent, kan zuid niet 
anders dan passen. Deze afspraak zal over het algemeen geen goede 
score op leveren. Mijn voorkeur gaat dan ook uit dat een doublet op 
preëmptieve openingen in principe “informatief” is, gelijk aan een 

informatiedoublet na een 1 in een kleur opening. In principe betekent dit dat noord zou mogen passen 
als er zekerheid is dat dit meer punten oplevert dan zelf spelen!  
Wel moet de hand van zuid wat sterker zijn dan na een doublet op 1 niveau omdat we minimaal op 3 
niveau moeten spelen. Na de pas van west heeft noord een aantal opties: 3SA, 3♠ of 4♠.  
3SA bieden is gevaarlijk omdat als oost 3 ♣ heeft en aan slag komt we waarschijnlijk veel down zullen 
gaan, we weten natuurlijk niet dat oost een 8 kaart heeft! 
3♠ is te zwak omdat dat ook 0 punten kan beloven. Direct 4♠ bieden verdient mijn voorkeur. Na een 
preëmptieve opening op 3 niveau moet je soms wat risico nemen, je kunt in de 4-3 fit belanden maar 
ook dat wil nog niet zeggen dat je het contract niet maakt, en dat wordt hier beloont. 
4♠ gaat alleen down als oost met ♥ of ♦ uit komt maar dat lijkt mij niet logisch.  
3/4♦ zijn wel opties maar het bieden is altijd een zoektocht naar een fit in een van de hoge kleuren!  
Dit geldt ook na een “informatiedoublet” na 1 in een kleur opening.  
Hebben we de keuze, met twee even lange kleuren, tussen een lage of hoge kleur kiezen we voor de 
hoge kleur! 
Bij ons aan tafel ging het afspel als volgt: oost komt uit met ♣5, west het aas. Troef werd na gespeeld 
en oost het aas en ♠B. De troeven worden gehaald eindigend in noord. Dan ♥2 en in zuid ♥V, ♥A en ♥ 
naar de boer. Oost speelde ♥ terug, getroefd in noord. Op ♣H verdwijnt in zuid een ♦.  ♦3 naar ♦A, V 
en ♦ naar de heer en de 4e ♦ in zuid getroefd. Je verliest 1♠, 1♥ en 1♣ slag.     
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