
Spel v/d week 19            
Wat open je met de zuidhand?  

In de meeste gevallen zal zuid met 1♦ beginnen.  
Toch valt 1SA te overwegen ondanks de 6 kaart ♦. 
1. De punten range is direct bekend.  

2. Een ♥ uitkomst levert direct een slag op. 
3. Er wordt minder snel tussen geboden. 

4. Met een 6 kaart laag heb je al gauw 9 slagen.  
Maar die twee kleine ♣ is dat niet een gevaar? 
Als we een ♦ bij de ♥ plaatsen wat openen we dan deze hand?    

"Juist 1SA" en nu maken we ons niet druk om de ♣!  
Het bieden bij ons aan tafel ging als aangegeven.  

De vraag is is het 1♠ volgbod niet te mager? Tenslotte vertel je 
o.a. partner kom met die kleur uit! Dat is, in dit geval, alleen maar 
goed als partner ook iets in die kleur heeft en dat is een gok.  

De 3♦ herbieding belooft 15-17 punten met een 6+ kaart. Noord 
mag passen! De zuidhand telt 7/8 speelslagen. Partner heeft niet 

zo veel nodig voor 3SA. De herbieding van 2SA i.p.v. 3♦ zou m.i. 
meer recht doen aan deze mooie hand.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Spel 19   ♠ BT4 

Z/OW    ♥ BT93 

       ♦ H4 

       ♣ AT82 

        

♠ 75      N    ♠ A9832 

♥ 876542  W   O  ♥ H 

♦ BT      Z    ♦ 973 

♣ B95         ♣ HV74 

       ♠ HV6 

       ♥ AV 

       ♦ AV8652 

       ♣ 63 

 

N    O    Z    W  
 

          1♦   P 
1♥    1♠    3♦   P 

3♠    P     3SA  AP 
 

 



Het bieden bij ons aan tafel ging als aangegeven.  
De vraag is of het 2♠ volgbod van oost wel de juiste actie is? 

Partner heeft voorgepast en de kans dat een slem in ♠ wordt gemist 
is erg klein. Dat er een manche gemaakt kan worden is wel groot.  
Partner heeft b.v. alleen ♣H vijfde en twee kleine ♠ nodig.  

Het volgbod van 4♠ is dan ook een betere actie. 
1. Je bent niet kwetsbaar tegen N-Z wel. 

2. Je zet N-Z maximaal onder druk, moet er nog 5♥ geboden   
worden? 
In principe moeten O-W na 5♥ passen het vijf niveau is voor de 

tegenstanders! Er is geen zekerheid dat 5♥ wordt gemaakt en de 
kans dat 5♠ gedoubleerd wordt is groot.  

Met goed afspel wordt 5♥ wel gemaakt. ♠A, getroefd. ♣6, ♣2, ♣B en 
♣5. Dan ♥B, ♥V, ♥A en ♥T. ♥ na is voor ♥H van west. Als west ♠ 
naspeelt troef N en haalt de laatste troef. Dan ♦2, bij oost de ♦T, dit 

moet een singleton zijn omdat van T klein een kleintje wordt 
bijgespeeld. ♦ na en snijden op de vrouw. Je verliest dan alleen een 

♥ en ♣ slag. 5♠ moet wel 3 down gespeeld worden! 
 
 

 

 
 

Ruud 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Spel 15   ♠ - 

Z/NZ     ♥ A9864 

       ♦ HB962 

       ♣ H86 

        

♠ T93      N    ♠ AH76542 

♥ HV3   W   O  ♥ T 

♦ V43     Z    ♦ T 

♣ T975         ♣ A432 

       ♠ VB8 

       ♥ B752 

       ♦ A875 

       ♣ VB 

 

 

N    O    Z    W 
 

          P    P 

1♥    2♠    3♥   3♠ 
4♥    4♠    5♥   P 
P     5♠    Dbl   AP 

 

 


