
 

In spel 5 zit Maurice West en ik Oost. Na 2 klaver (20-22 pnt) en 2 ruiten (<8 

punten ) biedt Maurice zijn hartenkleur. Ik vind mijn ♥10 singleton te matig 

en besluit om weer een negatief bod 2SA ( second negativ) neer te leggen. 

West herhaalt zijn hartenkleur en belooft een 6+ kaart. Als ik harten steun, 

beloof ik een 2krt en wellicht hebben we geen fit…… De manche zit er in en 

ik bied voor het eerst mijn schoppen. West denkt dat ik een 4 krt heb en 

twijfelt ook over een troefcontract met 7 troeven….. en besluit uiteindelijk naar 3SA te gaan.  

Dan komt dummy op tafel …… WOW we hebben een ♠ fit !  En meteen daarna allemaal vragen in 

mijn hoofd….waarom zit Oost in SA, mooie hand ligt nu op tafel en waarom geen schoppencontract ?   

Tijdens het bieden vermoedt West een renonce in harten en ik besef te laat 

dat ik een ronde eerder mijn schoppen 5 kaart had moeten laten zien. Het 

volgende biedverloop was beter geweest; 2♠ is een 5 kaart met genoeg 

punten voor de manche. West kan kiezen uit 3♥ of 4♠. Bij  het nakaarten 

werd wel duidelijk gemaakt dat een ♥10 singleton waardevol is en dus bied 

Oost de volgende keer 4♥   !! 

Jack 5 biedt het volgende                            Een merkwaardig verschil met Jack 6 

 

 

 
 

Jack 6 *3 ♣ ( second negativ) Het voordeel is, dat wanneer er uiteindelijk SA wordt gespeeld, dat 

door de sterke hand wordt gespeeld. Schoppenkleur wordt bij allebei niet geboden! 

Spelen:  Zuid komt uit met kleine klaver en dummy neemt deze slag met klaver boer. De leider kan 

vanwege de klaveren niet meer van slag. Na 5 schoppen slagen en harten 10, die Noord duikt, nog 2 

slagen in ruiten gemaakt. 3SA contract gemaakt voor 0%!    

2 paren in A hebben een schoppenmanche 1 x speelt Oost en 1 x West. In B schoppenmanche door 

Oost. Hartenmanche gemaakt  in A 4 x , in B 2x . In B 2 x 3SA +2 door West voor 100%.  
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pas pas pas 2♣ 

pas 2♦ pas 2♥ 

pas 2SA * pas 3♥ 

pas 3♠ pas 3 SA 
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pas pas pas 2♣ 

pas 2♦ pas 2♥ 

pas 2♠ pas 3♥ 4♠ 

pas 4♥  ap  
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pas pas pas 2♣ 

pas 2♦ pas 2♥ 

pas 2SA * pas 3♥ 

pas 3 SA ap  
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pas pas pas 2♣ 

pas 2♦ pas 2♥ 

pas 3 ♣* pas 3♥ 

pas 4♥ ap  

*2SA ( second negativ) 

*3 ♣ ( second negativ) 

 



 

Tot volgende week! 

Joke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


