
Spel v/d week (15)          Deze keer de vraag open je of pas je? Na een pas van noord is 
de beurt aan oost. Volgens de theorie zou oost moeten passen, 

geen 11 punten en ook aan de regel van 20 voldoet de hand niet. 
De regel van 20 is: het aantal honneur punten + het aantal 
kaarten in je langste twee kleuren is samen 20. Toch valt er wat 

voor te zeggen de hand wel te openen.  
1. Je hebt lengte in de hoge kleuren.  

2. Je hebt geen probleem bij de herbieding. 
3. Je hebt introef waarden.  
3. Als zuid volgt weet noord niet of de hand ook openings     

kracht bezit.  
Het bieden, na de 1♥ opening van oost, zou als volgt kunnen 

gaan (1). 
Zuid moet niet de fout maken eerst te doubleren omdat als noord 
♦ of ♠ zou bieden zuid een probleem heeft. SA bieden betekend 

dan 18-19 p met een SA verdeling en 3♣ 17+ p en een 
èènkleurenspel. 3SA is te hoog en zal meestal down gaan. Als 

oost niet opent dan blijven N-Z steken in 1SA (2). Ondanks de 10 
punten van noord is het beste, met deze verdeling, te passen en  
2SA te bieden met 11 punten. De 1SA herbieding van zuid is 

gelimiteerd tot max. 14 punten.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Spel 1    ♠ A965 

N/-      ♥ B765 

       ♦ ABT 

       ♣ 73 

        

♠ BT      N    ♠ H943 

♥ V     W   O  ♥ AT932 

♦ 9864     Z    ♦ H532 

♣ VB8654       ♣ - 

       ♠ V72 

       ♥ H84 

       ♦ V7 

       ♣ AHT92 

 

N    O    Z    W (1) 
 

P     1♥    2♣   P 
2SA   P     3SA  AP 

 

N    O    Z    W (2) 
 

P     P     1♣   P 

1♥    P     1SA  AP 
 

 



Ook hier de vraag of oost met 10 punten opent? 
Deze hand voldoet wel aan de regel van 20. Daarnaast heb je geen 

probleem met de herbiding en een mooie verdeling als een van de 
lage kleuren troef wordt.  
Als er door noord geen 2♣ wordt geopend, wat o.a. de betekenis 

kan hebben, een zwakke twee in ♦  6 kaart en minder dan openings 
kracht, dan kan het bieden gaan zoals in het voorbeeld. Zuid's 

doublet valt, met twee hoge kleuren, m.i. te prevaleren boven het 
volgbod van 1♥. Er kleeft aan het doublet wel het zelfde nadeel als 
wat in spel 1 besproken is. West en ook noord worden niet 

gehinderd en bieden hun kleuren. Na het 2♠ bod van zuid heeft 
west een probleem, passen, doubleren,  5♣ of 3SA bieden. Passen 

is geen optie. Een doublet moet, naar mijn mening, nu gezien 
worden als "straf". 2 down is denk ik het hoogst haalbare.  
Gezien de kwetsbaarheid niet voldoende.  

Een manche in de lage kleuren daar denken we als laatste aan. 
Oost zal zeker iets in ♦ hebben. Dus als 3SA een optie is dan gaat 

3SA voor 5♣!  
Voor de uitkomst telt west twee ♠, twee ♥ en 5-6 ♣ slagen.  

Ondanks dat N-Z ♠ hebben geboden komt noord uit met ♦V. ♠H kan als entree gebruikt worden om 

de vrij gespeelde ♦ te incasseren! West moet na de uitkomst van ♦V NIET de fout maken om deze 
met de heer te dekken (honneur op honneur). Als noord een 5 kaart of langer heeft wordt ♦H altijd 

een slag!  
 

 
 

 
Ruud 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Spel 17   ♠ H843 

N/-      ♥ T 

       ♦ VBT842 

       ♣ 72 

        

♠ ABT2     N    ♠ 9 

♥ HVB43  W   O  ♥ 97 

♦ 9       Z    ♦ H763 

♣ B54         ♣ AHT963 

       ♠ V765 

       ♥ A8652 

       ♦ A5 

       ♣ V8 

 

 

N    O    Z    W 
 

P     1♣    Dbl   1♥ 
1♠    2♣    2♠   3SA 

AP 
 

 


