
Spel van de week 5 

 

 

Noord past; Oost heeft net te weinig voor een opening en past ook. Nu is de beurt aan Zuid. 

Als je met een 5-kaart hoog opent, betekent dat dat je pas met 1 harten of met 1 schoppen 

opent als je een 5-kaart hebt. Dit heeft als voordeel, dat je partner al met een 3-kaart mee kan 

steunen.  

Als je geen 5-kaart hoog hebt, en wel een vierkaart laag (of langer) hebt, dan bied je die 

gewoon. 

Het kan ook voorkomen dat je bijvoorbeeld een 4-4-3-2 verdeling hebt: 4 schoppen, 4 harten, 

3 ruiten en 2 klaveren. 

Sommige mensen spelen 5-5-4-2. Dat betekent dat een opening in een hoge kleur tenminste 

een 5-kaart belooft en een 1 ruiten opening tenminste een 4-kaart belooft. Dit houdt in dat ze 

dan soms 1 klaver moeten openen als ze een 4-4-3-2 verdeling hebben. Dit noemen we 

voorbereidende klaver en moet gealerteerd worden omdat klaver een 2-kaart kan zijn. 

Je kunt ook best minor (beste lage kleur spelen). Dan zou je bovenstaande kaart met 1 ruiten 

openen, want je hebt meer ruiten dan klaveren. Met gelijk aantal ruiten en klaveren openen we 

dan wel weer klaveren, ook al zijn de ruiten beter. Als je “best minor” speelt, houdt dat in dat 

een opening van 1 klaver of 1 ruiten tenminste een 3 kaart belooft. Op bovenstaand spel 

maakt dat een groot verschil. 

Na een 1 klaver-opening van Zuid past West; Noord heeft slechts 4 punten en past ook, Oost 

heeft weliswaar 11 punten maar kan geen volgbod doen. Doublet is ook onaantrekkelijk 

omdat Oost slechts een tweekaart harten heeft. Oost past dus ook en Zuid moet 1 klaveren in 

de twee-twee-fit spelen en dat loopt niet goed af. 



 

Kortom: 

Ik geef de voorkeur aan best minor boven de voorbereidende klaver, maar sommigen spelen 

juist weer liever de voorbereidende klaver. 

 

Max 

 

 

 


