
Deze week wil ik twee spellen belichten die lastig te bieden zijn. 

Spel  1: Dealer Noord, niemand kwetsbaar 

 Noord 
♠865 
♥HV6543 
♦92 
♣B9 

 

West 
♠B7 
♥BT7 
♦T865 
♣V873 

 Oost 
♠AHV9 
♥A 
♦HVB73 
♣A65 

 Zuid 
♠T432 
♥982 
♦A4 
♣HT42 

 

 

Hoe ga je openen met Oost? 23 punten en bijna een SA verdeling.  

1) Door de singleton Harten Aas zou je de hand als 23-24 SA hand kunnen verkopen. 

West Noord Oost Zuid 

--- Pas 2♣ (SF, MF of SA 23-24 pt) Pas 

2♦ (Relay) Pas 2SA Pas 

3♣ (Niemeijer) Pas 3♦ (1 of 2 vierkaarten hoog) Pas 

3SA Pas Pas Pas  

De lage kleurenfit komt nu niet uit de verf. 3SA kan down als Noord een hartenhonneur van West 

niet dekt als Zuid met harten 9 of 8 uitkomt, maar dat is met dichte kaarten moeilijk te zien door 

Noord. Dekt Noord de 10 gewoon met de V, dan behoudt de leider een opvang in de vorm van B7. 

Na het verdrijven van Ruiten Aas wordt 3SA gemaakt. 

2) Als je hand een goede lange kleur bevat verdient het de voorkeur om deze te laten horen 

i.p.v. een SA improvisatiebod te doen. 

West Noord Oost Zuid 

--- Pas 2♣ (SF, MF of SA 23-24 pt) Pas 

2♦ (Relay) Pas 3♦ (SF, MF met ♦) Pas 

3♥ (second negative) Pas 3♠ (2e kleur ,bieden is MF 

geworden) 
Pas 

4♦ (bevestiging ♦ troef) Pas 4SA (mogelijk nog ruiten Aas in 

West, ondanks second negative) 
Pas 

5♦ (0 of 3 keycards) Pas Pas Pas 

 

Goede kans dat je dit contract als West maakt ; alleen met klaver Boer start vanuit Noord lukt dit 

niet. 

3) Hoe ga je als Oost-West bieden als Noord begint met een zwakke twee bieding. 



West Noord Oost Zuid 

--- 2♥ (zwakke twee) Doublet Pas 

3♣ Pas 3♥ (MF hand) Pas 

4SA (kies een lage kleur) Pas 5♦ Pas 

Pas Pas   

 

Het 4SA bod is een sleutelbod hier. Als er 4♣ zou zijn geboden, kan Oost denken dat de klaverkleur 

van West een 5-kaart is. Biedt Oost nu 4♦, dan verhoogt Oost naar 5♦ en is het goede eindcontract 

ook geboden, maar dit is allemaal niet eenvoudig. 

Tip: Open als het even kan een zwakke 2, het brengt de tegenpartij vaak in de problemen! 

4) En hoe zou het kunnen gaan na een Multi? 

West Noord Oost Zuid 

--- 2♦ (zwakke twee in ♥ of ♠) Doublet Pas 

3♣ Pas Nu zit je vast. Welk bod 
is nu Manche Forcing? 
-3♦ (min. 5 kaart, 17+ punten) 
-3♠ (min. 5 kaart, 17+ punten) 

- 4♣ (steun, limiet) 

 

  4♦ (sterker dan 3♦ 

,spreek af dat dit geen 
splinter voor ♣ is) 

Pas 

5♦ (na 4♦ bij Oost) Pas Pas Pas 

 

Ook weer lastig om zulke sterke handen als de Oosthand goed over te brengen na een zwak bod op 

2-hoogte. 

 Frequentiestaten: 

 



Spel  9: Dealer Noord, Oost-west kwetsbaar 

 Noord 
♠9 
♥H3 
♦AH32 
♣AHVBT3 

 

West 
♠ABT532 
♥B852 
♦96 
♣8 

 Oost 
♠HV764 
♥4 
♦T87 
♣9654 

 Zuid 
♠8 
♥AVT976 
♦VB54 
♣72 

 

 

West Noord Oost Zuid 

--- 2♣ (SF, MF of SA 23-24 pt) Pas 2♥ (8+pt, 5+ krt ♥ met min. twee 

tophonneurs) 
Pas 3♣ Pas 3♦ (tweede kleur)  

Pas 4♦ (♦ steun en MF) Pas 4♥ (cue) 

Pas 4SA (RKC 1430) Pas 5♣ (1 of 4 keycards) 

Pas 6♦ Pas Pas 

Pas    

 

West Noord Oost Zuid 

--- 2♣ (SF, MF of SA 23-24 pt) Pas 2♥ (8+pt, 5+ krt ♥ met min. twee 

tophonneurs) 
Pas 3♣ Pas 3♥ (om 6 krt aan te geven) 

Pas 4SA (RKC 1430) Pas 5♣ (1 of 4 keycards) 

Pas 6♣ (♣ als troefkleur is zeker 

dicht, van de hartens weet je 
het niet zeker) 

Pas Pas 

Pas    

In dit spel  ga je down in 6♥ door het  4-1 zitsel. Na Schoppen Aas start ga je zonder voorinformatie 

niet Harten 10 door laten lopen om harten Boer over West eruit te snijden. 

Als je Noord met  1♣ opent (zoals ik deed), wordt het (te) lastig om nog in slem te eindigen. 

West Noord Oost Zuid 

--- 1♣ Pas 1♥ 

1♠ 2♦ Pas (waarom geen 2♠ of 

3♠? Weet ik niet) 
3♦ (2SA zou zwak zijn geweest) 

Pas 3♠ (kracht of vragen om ♠ 

stop) 
Pas 4♥ (moet nu wel zeskaart zijn) 

Pas Ik paste, omdat ik 
dacht dat 3♦ zwak was 

Pas Pas 

Pas    

 



Zo had het kunnen gaan: 

West Noord Oost Zuid 

--- 1♣ Pas 1♥ 

1♠ 2♦ Pas (waarom geen 2♠ of 

3♠? Weet ik niet) 
3♦ (2SA zou zwak zijn geweest) 

Pas 3♠ (kracht of vragen om ♠ 

stop) 
Pas 4♥ (moet nu wel zeskaart zijn) 

Pas 4SA (RKC 1430) 
Je biedt door omdat 3♦ een 
positief bod is 

Pas 5♣ (1 of 4 keycards) 

Pas 6♦ (aanname dat Ruiten 

Vrouw in Zuid aanwezig is), 
daarom liever 6♣ als 
eindcontract, de 
ruitenverliezers kunnen weg 
op de hartenlengte 

Pas Pas 

Pas    

 

Frequentiestaten: 

 

 

Arjan 


