
Spel van de week 

Dit was een avond vol leuke spellen en verassende scores . 

Neem nu spel 4. W/Allen 

 

W  N  O  Z 

1♠  P  2♠  3♣ 

P  P  3♠  3x pas 

Je denkt dat is een redelijke score en dan blijkt aan het maar 21% te zijn. 

 

 

 



Spel 6  O/O-W 

 

O  Z  W  N 

P  P  1♠  2♥ 

2♠  p  p  3♥ 

P  p  3♠            3x pas 

Noord start  met ♥B voor de vrouw bij Oost .  

♠3 van uit de dummy naar de heer van West die genomen wordt door 

Noord met het Aas.  Die speelt  ♥ 10 voor en wordt getroefd in Zuid. 

Zuid speelt dan ♣ 5 via ♣4 naar het Aas van Noord. Dan maakt Noord de  

fout om weer een harten voor te spelen waar door in de dummy 2 kleine   

klaveren worden weg gegooid. 

Hier maak je dan een score van 64% 

 

 



 

 

 

Spel 17 N/ - 

 

N  O  Z  W 

2♥ (zwak)  3♣  4♥  5♣ 

P  P  Dbl  P 

P  P 

Hier een heel aparte opening die de meeste van ons niet spelen. 

Peer Relou opent 2♥ (zwak)  ( een vijfkrt ♥ en een vijfkrt in een andere 
kleur . Ruud 3♣  Rob stop 4♥ Toen heb ik aan de losing trick count van 
Peer de week daarvoor  gedacht.   Kwam er niet helemaal uit . De dan 
maar conventie werkt  soms ook 5♣, na 2 maal pas doublet  bij Rob. 
Onverliesbaar die 5♣ 



 

 

Spel 21 N/N-Z 

 

Heeft u ook 7 SA geboden? ( ik niet) 

N   O  Z  W 

1sa  p  3♣   p     (3♣ vraagt naar 5 krt hoog) 

3sa  p  4sa  p 

5♥  p  5♠  p    ( gestroomlijnd heren vragen) 

6♦  p  6sa  p   ( 6♦ zijn 2 heren, nu is 7 sa het bod) 

P  p 



Ruud maakte na afloop de terechte opmerking dat na zijn 3sa bod de 
Gerber conventie kan worden toegepast. Dus 4♣ is nu azen vragen. 

 

Hans  

 

   


