
De laatste bespreking van dit seizoen.  

In September gaan we verder. 

 

Spel van de week: week 22 2016 (31mei - paren) 

 
Graag breng ik twee spellen van gisteravond voor het voetlicht; in beide gevallen 
gaat het om het bieden. De twee situaties zijn echter behoorlijk verschillend. 
 
Te beginnen met de mijns inziens eenvoudigste van de twee: spel 14. 
 

 
Na een pas van Oost opent Zuid met 1SA. Onder passen van Oost-West gaat het 
bieden als volgt verder (biedingen van de tegenpartij staan zoals gebruikelijk “tussen 
haakjes”): 
 
Oost Zuid West Noord 
(pas) 1SA (pas) 2♥  

(pas) 2♠  (pas) 3SA 
(pas) 4♠  (pas) pas 
(pas) 
 
2♥  is de standaard Jacoby. 2♠  is het voor velen verplichte antwoord hierop. Je kunt 
hier ook iets anders op bedenken: 

- 2♠ : een minimale SA-opening (15); accepteer de transfer 
- 2SA: transferweigering, 17, 3+kaart met ≥ Vxx support (A) 
- 3♣ : transferweigering, idem met ♣ Aas (A) 
- 3♦ : transferweigering, idem met ♦ Aas (A) 

Als partner nu 2♠  biedt, heeft hij dus een 15-punter. Als je al slam-aspiraties had, 
kun je die nu bewaren tot een volgende gelegenheid. 
Met 3SA geef je partner de keuze tussen 3SA en 4♠ . Die mooie 4kaart ♠  is jou 
onbekend; voor hetzelfde geld (of iets minder) heeft partner  
met 1SA boertje-klein in ♠ . 
Partner corrigeert uiteraard naar 4♠ . End of the auction. 
Met een 6kaart ♠  had je zelf besloten tot 4♠  vanwege de in dat geval 
gegarandeerde 6-2-fit. 
Een spel zonder problemen in het afspel. Een cadeautje levert +1 op. 
 
Scorestaten: 



 

 
 
Een biedsituatie van andere orde: spel 3. 

 
Zuid past. West opent de vriendelijkheden met 1Ha. Noord zal, tenzij hij op zoek is 
naar serieuze problemen, passen. Oost en West gaan ongestoord verder. 
Oost heeft, afhankelijk van de biedafspraken, een aantal opties: 

- 4♥ : ik heb haast omdat ik met de bus mee moet; advies: stap dan vóór dit 
          spel in de bus 

- 2♠ : opening met een 6kaart 
- 1♠ : reëel, forcing 
- 3SA: 14-15 met support 

Mijn voorkeur gaat uit naar 1♠ . Er gaat geen biedruimte verloren. Het bekende 
verhaal van “wie is/wordt leider in de bieding”: Oost dus. Het is nu zaak om partner 
West met forcings aan de praat te houden totdat je kunt beslissen wat het 
eindcontract wordt. Hoe dit te doen hangt af van de in het partnership gemaakte 
afspraken. 
Partner zal 2♦  bieden. Wat weet je nu? 
Partner heeft: 

- maximaal een 3kaart ♠ ; met een 4-kaart had hij gesteund 
- precies een 5kaart ♥  
- een 4/5kaart ♦  
- geen extra waarden die bv. 3♦  rechtvaardigen 

Partner heeft dus 3 of 4 kaarten in de zwarte kleuren. Maar GEEN 4kaart ♣ , omdat 
hij dan 2♣  had kunnen bieden. De mogelijkheid van een 4-4 laag naast de 5kaart ♥  



laat ik nu buiten beschouwing, omdat deze later naar het rijk der fabelen wordt 
verwezen. Partner heeft ook GEEN SA-verdeling, anders had hij wel 1SA geboden. 
DUS heeft partner exact een 3-1, 3-0 of 2-1 in de zwarte kleuren. 
Biedt 3♣  (4e kleur). Partner zal 3♠  bieden. Dit belooft nu een 3kaart ♠  en dus een 
singleton of renonce in ♣ . De troefkleur staat vast (♠ ) met een mooie tweede 5-3 fit 
in ♥ . De 4-4 laag is dus nu op reis naar dat rijk der fabelen. 
Dus in de slam-bus op weg naar slam in ♠ . Oh nee, in de slam-trein, want die bus zit 
vol met 4♥ -bieders. Start de controlebiediedingen met 4♣ . De rest valt wat mij 
betreft nu buiten scope. 
Zuid West Noord Oost 
(pas) 1♥  (pas) 1♠  
(pas) 2♦  (pas) 3♣  
(pas) 3♠  (pas) 4♣  etc. 
 
Scorestaten : 

 
 
Anne Bajema 


