
Spel van de week, 

 

Na een score van 45% neem ik altijd even de tijd om mij met andere activiteiten bezig te houden en 

dan na een dag of twee weer rustig naar de spellen te kijken ook als je het spel van de week moet 

schrijven.  Maar na ruim twee dagen krijg je al een mail van ”Martin wakker worden” en de volgende 

dag een mail of ik aan het carnaval vieren ben……..ik heb last van uitstelgedrag,  maar op dat 

moment vind ik dat prima, ze wachten maar………………… 

Dus na een leuk weekend toch maar het spel van de week. 

Ik wil het dit keer hebben over onze twee openingen van harten en schoppen. Het zijn zwakke 

openingen, maar niet vanaf een zes kaart, ook geen muiderberg (5 kaart hoog met 4 kaart laag), 

maar bij ons vanaf een vijfkaart en vanaf 6 punten tot net geen opening. Wanneer wij niet kwetsbaar 

zijn mag er zelf geopend worden met minder dan 6 punten. 

Over het algemeen hebben deze twee openingen vaak een positief resultaat. Maar dan moet er wel 

mee worden geopend. 

Twee weken geleden nog Max alle credits gegeven vanwege zijn uitkomstdoublet, maar nu bij spel 

22 laat hij het toch volledig liggen.  

 

Oost is deler en heeft een vijfkaart schoppen, 9 punten, en had twee schoppen kunnen openen. 

Ik denk als Max dit gedaan had, dat Zuid met een zwakke hand niet snel iets gezegd had (zwak met 

zwak openen is niet gewenst), West met 12 punten past ook ( bij ons gaan wij pas mee bieden vanaf 

15 punten) en Noord zit met een 4 kaart schoppen en past ook 

Gevolg oost-west maken twee schoppen = 80% 

Maar Max past, Nu opent zuid 2 ruiten (multi), west heeft niets te zeggen, Noord zegt 2 harten, oost 

pas ( 2 ruiten kan nog  voor de schoppen zijn?) , zuid past en nu ben ik aan zet met een 4 kaart harten 

en vier kaart schoppen. ( en wij zijn kwetsbaar, dus als Max geen vierkaart schoppen heeft dan is een 

doublet niet goed. ) Ik besluit te passen….gevolg 2 harten gemaakt en in de 20% voor ons. 



 

 

Het  tweede spel dat ik kort wil beschrijven, is een spel waar onze twee opening  juist averechts heeft 

gewerkt (maar dit is zeldzaam) 

Het gaat om spel negen. 

 

Noord is deler en oost-west zijn kwetsbaar. 

Ik heb net aangegeven als wij niet kwetsbaar zijn dat om te openen hoe minder punten hoe beter. 

Noord heeft 5 punten en opent 2 harten 

Oost geeft een doublet 

Zuid heeft een drie kaart mee, en zegt nog 3 harten. 

Nu doet West het heel goed door 4 schoppen te zeggen (kracht) 



Noord probeert nog met 5 harten iets, maar ……. Oost is niet meer te houden en zegt 6 schoppen. En 

ik altijd gedacht dat Teun risico-avers was, maar ja door onze zwakke bieding en de sterke steun door 

West kon Oost ook niet anders. 

 

 

Martin 

 

 

 

 

  

 


