
Spel van de week 18 okt. 2016. 

 

Ilonka en ik zitten O/W in dit spel en het bieden gaat: 

Zuid  West  Noord  Oost 

1 sch. pas  2sch.   3 ha. 

3 sch.  pas  pas   pas. 

Ik bood als oost 3 harten tussen om te voorkomen dat er na 2 sch. 

rondgepast ging worden, maar nu komt er maar 1 kleur in de 

aanbieding terwijl ik er 2 heb. 

Bied: 2 SA dit kan niet echt zijn en belooft een 2 kleurenspel. 

 



 

 

Wat bied je als west na een 1 sch. opening: 

Doublet,niet handig met 2 kleurenspel, belooft de andere 3 kleuren. 

Als partner nu klaveren bied (niet gek als je zelf n singleton hebt),ga 

je corrigeren naar 3 ruiten, en komen de harten weer niet in beeld 

Ghestem, 3 kla. Zijnde de overgebleven 2 hoogste kleuren, hier dus 

ruiten en harten en een 5 loserhand. 

En als je geen ghestem speelt liever eerst: 2 ruiten, langere kleur. 

 



 

 

En wat een sukkel ikzelf was op dit spel…. 

Zuid opent 1 sch., mijn maat west: X (om met een sterke hand later 

de harten nog te bieden) 

Ik kreeg dollartekens in mijn ogen en dacht: ik heb als oost 6 

schoppens tegen; mijn maat heeft punten in de andere kleuren, dus 

ook slagen, dus ik ga passen, dan zul je zien dat ze gedubbeld down 

gaan. NIET DUS!....tenminste, ze mogen 1sch. x maken. 

Maar met zorgvuldig tegenspel, te weten: 

Harten Aas uit, harten Heer, kleine schoppen voor de Aas van Oost. 

Klaveren uit oost na voor Aas en Heer, harten na, door zuid getroeft. 

Zuid heeft nu nog 3 troeven over en oost nog 5 om er hier nog 2 van 

te maken. Dan zou het dus x-1 moeten zijn voor -100 voor NZ. 



Helaas levert dit nog niets op. Ik moet dus gewoon braaf 1 SA. Bieden 

met mijn 6 krt. schoppen en de Aas ervan mee. Mijn partner zal nu 

harten bieden (sterk met harten) en dus moeten wij braaf in de 

hartenmanche zitten 

 

 

Liet. 

 

 

 


