
Spel van de week 7 maart. 
 

 
 

N.      O.     Z.        W. 

         1 Ha.  pas.   2 Rui. 

4 Sch. Pas pas.  5 Ha. 
 

Zuid komt uit met sch.Aas die ik op tafel introef. Mijn speelplan 

was superslecht😚ik stak over naar kla.Aas om de volgende 

sch.in te troeven. Nu zit ik aan tafel ,kan Ha.Aas slaan maar kan 

daarna niet verder meer, oef...5 Ha..-1 

 

Maurice kwam met het winnende speelplan, zelfs 6 Ha. Kan 

gemaakt worden! 

Dus sch.Aas uit, getroefd in de dummy. Nu Ha.Aas en harten na 

voor de Heer en harten Vrouw. Nu kleine ruiten naar de vrouw, 

ruiten Aas, en ruiten na, in de hand gooi je nu je sch..Vrouw weg 

en zal zuid met zijn vaste troefslag introeven. Dit is de enige slag 

die je verliest. Je komt nog met klaveren op tafel voor de rest van 

de ruiten, Chapeau Maurice🙃 

 

http://sch.in/


 
 

 
 

West opent 1 klaveren, noord biedt nu 2 ruiten, oost X om zijn 

Ha/Sch 4 kaarten aan te bieden. 

West kan nu met zijn 18 pnt. En 4 krt. Harten mee naar 4 Harten 

gaan ( niet kwetsbaar) maar N/Z zijn kwetsbaar, dus met 24 pnt. 

samen is 2 rui. X leuk tegenspelen en gaat 2/3 down😶 

 

 



 
 

 

 
 

In dit spel weten de meeste mensen niet wat te bieden met de 28 

pnt. 

Ik open met oost 2 klaveren; dit kan zwak zijn met beide hoge 

kleuren of een heel sterk spel. Partner zegt nu 2 Ha .dit betekent 

dat mocht ik een zwakke hand hebben, dan heeft ze voorkeur voor 

de hartenkleur. 

Maar ik ben sterk en doe een rebid van 3 Sans. Hiermee geef ik 

28/29 pnt. Aan, en 3 Sans +3 voor 80%. 

In welke biedingen hebben wij de punten gestopt? 

2 Sans:  20/21 punten 

2 Ruiten/iets en in het rebid van 2 Sans:22/23 punten  

2 klaveren/2iets... en in het rebid 2 Sans:24/25 punten  



2 Ruiten/iets. en in het rebid 3 Sans:26/27 punten 

2 klaveren/ 2 iets en in het rebid 3 Sans:28/29 punten 

 

 
 

Zo, dat was het, Liet 
 


