
Spel van de week 12september 
 

Er waren deze week weer diverse lastige spellen. Toch wil ik het hebben over 
een op het oog niet zo lastig spel: 
 

 
 

Na een pas van West en Noord zal Oost openen met 1♠ en na een pas van 

Zuid biedt West 1 Sans. Als Noord geen volgbieding doet zal Oost 3♦ bieden, 

West 3♥ en zal Oost het afmaken op 3 SA. 

Maar Noord kan na 1 SA van West ook een volgbieding doen van 2 ♥. Wat 
moet Oost nu doen? Oost bezit 18 punten en heeft geen hartenstop; West 
heeft 1 Sa bijgeboden en heeft dus minstens 6 punten. Het is dus wat Oost 
betreft nagenoeg zeker dat er een manche geboden moet worden. De keuze 
zal gaan tussen Doublet (partner zeg nog wat of maak er een strafdoublet van), 

3 ♦ (reëel) of 3 ♥ (vraagt om hartenstop bij oost om 3 SA te kunnen spelen. 

Daarna zal de bal weer bij West liggen. Na 3 ♦ of 3 ♥ kan West het beste 3 

SA bieden. Na 2 ♥Doublet zit West een beetje moeilijk. West is in het bezit 
van prachtige hartenstops en kan dus 2 SA bieden waarna Oost er 3 SA van zal 

maken maar West kan er ook voor kiezen om 2 ♥ gedoubleerd tegen te 
spelen, Oost geeft immers aan sterk te zijn en zelf is West ook niet 
onbemiddeld. Belangrijk is om nu iets van de puntentelling te weten. Als O/W 
een kwetsbare 3 SA bieden en maken levert dat +630 op; als N/Z kwetsbaar 

gedoubleerd 2 Down gaan in 2 ♥ levert dat O/W +500 op en als het 3 Down 
gaat zelfs +800 en dat maakt het wel zeer aantrekkelijk voor West om te passen 

op 2♥gedoubleerd. 
 
 



 

 
 

Zoals te zien is in de scorestaten is 4 ♠ spelen in de 5-2-fit geen groot succes. 

Het beste resultaat levert het bieden (en goed uitspelen) van 3 SA; 2♥ gaat 2 
Down en dat is voor O/W een net iets minder goed resultaat.  
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