
Spel van de week 25 april 2017 

Het was een saaie bridge avond, vooral voor de west spelers. Helaas bij elke tafel zat ik west. 

Oneerlijk verdeeld dus. Toch heb ik 3x mogen spelen, waarvan spel 11 na een dramatisch 

biedverloop toch heel goed afliep voor ons. 

 

Ik opende als West met 1 Sch. Noord gaf een tussenbod van 2 Ha(6 krt en max 10 p).Liet dubbelde 

(lage kleuren?). Met mijn 4 kaart ruiten bood ik dus 3 Ru. Noord 3 Ha en weer een dubbel van Liet. 

Tja en toen heb ik me moeten bedenken dat de 2de dubbel alleen voor straf kon zijn. Alle kleuren 

waren al voorbij gekomen en Liet had zelf de Klavers kunnen noemen. Dus ik had moeten passen en 

hadden we 3HaX tegen kunnen spelen. Stom, want ik bood toch maar 4 Ru. Liet had ook een opening 

en 3 Sa waren we voorbij dus dan naar de 4 Sch manche. Zuid had  6 krt schoppen tegen en we 

kregen gelukkig daarom een dubbel van Zuid. Liet kon toen naar 5 Ruiten vluchten en dat werd weer 

door Noord gedubbeld. En toen werd 5Ru x  gemaakt voor een mooie score van 83 %.  

We zijn dus door het oog van de naald gekropen. Zuid had niet moeten dubbelen, want daardoor 

konden wij wegvluchten naar het betere ruitenbod. Noord vertrouwde dat niet en toen mochten we 

5RuX spelen. En op 3 Ha x -4 na hadden wij een goede score, want in de A en B lijn werd  bijna door 

iedereen 3 Sa +1/+2  gespeeld. 

Spelen: met de uitkomst van klaver Heer kon ik op de klaver vrouw snijden en daardoor werd klaver 

10 hoog voor de 11 slag. Met andere uitkomst had ik het volgens mij ook kunnen maken, maar was 

het een heel stuk lastiger geweest. 

Let op: 

1 De 2de dubbel van partner is meestal straf!! 

2 Niet dubbelen als je merkt dat je tegenstanders in een verkeerd bod zitten en ze ook nog een 

andere kleur hebben laten horen om weg te vluchten.   

 

Idee: Geen risico’s nemen met je partner  . Na 1sch-(2 ha) gewoon  3 sa bieden met dekking in 

harten en 14 punten. Maar Liet als je dat gedaan had, dan was dit ook een heel saai spel geworden 

en was ik weer dummy geweest.  



 

Ilonka 

 


