
Spel van de week (dinsdag  27 september 2016)  

Thema: Bied hoger bij een goede fit 

Gisteravond waren er meerdere spellen waarbij de punten ongeveer 20-20 verdeeld zaten en er in 
beide richtingen een goede fit was. De algemene aanrader in die situatie is te bieden op de hoogte 
van het totale aantal troefkaarten in beide handen. Twee voorbeelden: als je 8 hartens samen hebt 
bied je vlot naar 2♥ en als je 10 schoppens hebt samen kun je vaak het beste snel 4♠ bieden. 
Uiteraard zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als je vermoed dat beide handen dupliceren waardoor 
je geen introevers over en weer kunt maken, maar dat komt in de praktijk maar heel af en toe voor. 
Ook kun je proberen biedafspraken te maken waarmee je beter te weten komt hoeveel troeven er 
zijn in beide handen zijn, bijvoorbeeld door ook met weinig punten naar 3-niveau te springen met 
een vierkaart mee in de kleur waarmee partner heeft gevolgd. Sterkere handen met fit én een punt 
of 9 of meer geef je dan aan door het bieden van de kleur van de tegenstander.  

Er waren gisteravond maar liefst 6 spellen waarbij deze regel van pas kwam en telkens ook goed 
uitpakte. 

 

De punten zitten precies 20-20 verdeeld. OW hebben 8 hartens en er zit er precies 2♥ in, NZ hebben 
9 ruitens en er zit precies 3♦ in. Afhankelijk van het precieze biedverloop is meer en minder 
gemakkelijk te bepalen hoe de troeflengtes precies zijn.  O kan zowel 1SA als 1♥ openen, Z kan 2♦ 
volgen of doubleren, etc. 

 



 

 

De punten zitten hier 19 (NZ)-21(OW) verdeeld. NZ hebben 8 schoppens en er zit precies 2♠ in, OW 
hebben 9 hartens en er zit precies 3♥ in.  

 

 

 



 

Hier zitten de punten 22(NZ)-18(OW) verdeeld. Op de meeste tafels zal na twee passen O de bieding 
hebben geopend met 1♥.  Z heeft een sterke hand met 16 punten maar kan toch het beste ‘gewoon’ 
met 1♠ volgen (eerst doubleren en dan ♠ bieden kun je beter doen met minimaal 17 of zelfs 18 
punten mits partner erop verdacht is dat 16 punten nog kan in een volgbod). De moed van N om met 
de vijfkaart ♠ mee direct 4♠ te bieden wordt hier beloond. En als zuid een zwakker volgbod zou 
hebben gehad en 4♠ down was gegaan had er ongetwijfeld 4♥ ingezeten voor de tegenstanders en 
zou het een goede uitnemer zijn geweest. 

 

 



 

Hier zitten de punten ook 22(NZ)-18(OW) verdeeld. Op de meeste tafels zal na twee passen O de 
bieding hebben geopend met 1♥.  Z heeft een sterke hand met 18 punten en zal op de meeste tafels 
hebben gedoubleerd in de hoop later de ruitens te kunnen bieden om zodoende deze hand goed te 
omschrijven. West moet nu roet in het eten gooien van NZ door onvervaard direct 4♥ te bieden. Er 
zijn immers 11 troeven in beide handen. Omdat N bij partner een gewoon informatiedoublet 
vermoedt (met vaak vier schoppens en 12 punten of meer) is het bieden van 4♠ goed (meestal als 
uitnemer maar soms maak je het ook).  Als N niet durft te bieden kan Z nog risicovol 5♦ bieden (mits 
noord wel binnen de verplichte ‘STOP’ 10 seconden wachttijd heeft gepast…..). Bij ons aan tafel 
volgde Z met 2♦ en dan wordt het na 4♥ veel lastiger om nog 4♠ te vinden. Als N 4♠ heeft geboden 
is het verleidelijk om als W nog 5♥ te bieden. Dit lijkt gezien de behaalde resultaten gisteravond een 
goede beslissing. Nadere analyse leert echter dat 4♠ down kan na start met ♣A, ♣-introever, 
oversteek naar ♥A en nog een ♣-introever. Aan tafel moeilijk te vinden, dat wel… 

 

 



 

  

Hier zitten de punten precies 20-20 verdeeld. Op bijna alle tafels hebben OW hun grote hartenfit 
ontdekt en met 10 hartens samen 4♥ uitgeboden. Op de tafels van enkele geluksvogels na ging dit 
contract kansloos net eentje down. Maar voorzichtig bieden is op dit spel ook niet zaligmakend want 
dan kunnen de tegenstanders gemakkelijker hun 5-3-fit schoppen vinden en nog 3♠ bieden, hetgeen 
erin zit. Zo zie je dat 4♥ bieden met zo’n 5-5 fit en de punten ongeveer 20-20 verdeeld bijna altijd 
goed is.  

 

 



 

De punten zitten hier 23(NZ)-17(OW) verdeeld. Toch gaat de regel hier bijna nog op: OW hebben 9 
hartens en maken 3♥, NZ hebben 10 ruitens en maken in de praktijk 3♦ (maar geen 4♦). Het is hier 
dus heel belangrijk voor OW om te weten dat ze samen 9 hartens hebben en daarop  3♥ uitbieden. 
Op veel tafels zal O begonnen zijn met 1♥. Zuid heeft 19 punten en zal doubleren. Het is dan heel 
handig als west nu direct kan aangeven 4 hartens te bezitten met ca. 5-8 pt., door bijv. naar 3♥ te 
springen (deze afspraak staat ook bekend onder de naam Trustcott). Daarna hebben NZ het nakijken. 
Bij ons aan tafel kwam W niet verder dan 2♥ waarna Z nogmaals doubleerde en wij als NZ 3♦ 
mochten gaan spelen voor +4 imp.  

 

 

Rob 


