
Spel v/d week (50)           
Deze keer de vraag hoe hoog open je? 

Bijna elke oost speler zal preëmptief geopend hebben, maar 
hoe hoog?  
De doelstelling van een preempt is toch om de tegenstanders 

het zo moeilijk mogelijk te maken, het juiste contract voor hen te 
bereiken.  

Stel dat we 3♦ openen, maken we het N-Z daarmee echt 
moeilijk? Ik denk het niet. 4♦ dan maar?  
Nu komen al een aantal N-Z paren in de problemen omdat ze 

de afspraak hebben dat een doublet nu voor straf is of dat ze 
het niet weten!  

De meeste paren in de A-lijn zullen wel de afspraak hebben dat 
een doublet na een preempt informatief is, ook als het op 4 
niveau is.  

Als je 4♦ geopend hebt, biedt je dan nog 5♦, als N-Z in 4♥/♠/5♣ 
terecht is gekomen?  

Als het antwoordt ja is kun je beter direct 5♦ openen.  
Bij ons aan tafel werd 5♦ geopend.  
Na twee keer pas ligt het probleem bij noord, passen of doubleren. Je hebt als noord geen idee wat 

goed is na zo’n lastige 5♦ opening.  
Ik besloot uiteindelijk met de twee azen maar te doubleren.  

Gezien de oost hand is de kans groot dat er voor N-Z wel een contract in zal zitten, daarnaast kan 
5♦ ook zomaar gemaakt worden. 
 

  

Spel 14   ♠ AT73 

O/-      ♥ HT86 

       ♦ H 

       ♣ AB74 

        

♠ HB964    N    ♠ 8 

♥ VB    W   O  ♥ 5 

♦ T9      Z    ♦ AVB876542 

♣ HT92         ♣ V6 

       ♠ V52 

       ♥ A97432 

       ♦ 3 

       ♣ 853 

 

N    O    Z    W  
     5♦    P    P 
Dbl    AP 
 

 

 

 

 

 



Ook bij spel 21 de vraag wat open je de noord hand? 
Je hebt, als het goed is 5 verliezers.  

Een gewone openingshand heeft meestal 6/7 verliezers. Betekent 
dit dat je dan 1♦ mag/moet openen?  
Volgens de regels mag het maar je partner verwacht wel meer 

HP. 1♦ openen is denk ik niet de beste opening. 
Ondanks de ongunstige kwetsbaarheid is naar mijn mening een 

4♦ opening gerechtvaardigd.   
Ook bij dit spel leg je de druk nu bij O-W.  
Wat moet west, na twee keer pas doen? 4♥ gokken, een doublet 

met als kans dat oost 5♣ zal bieden en wat dan na 5♣?  

Preëmptieve openingen blijven voor de tegenstanders, vaak, een 

lastige klip om te nemen, met name vanaf 4 niveau of hoger. 
Als het even kan open een preempt zo hoog mogelijk! 
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Spel 21   ♠ - 

N/NZ     ♥ A4 

       ♦ ABT98764 

       ♣ 954 

        

♠ A932     N    ♠ VB765 

♥ HVT852 W   O  ♥ 7 

♦ H       Z    ♦ 532 

♣ H2          ♣ AT63 

       ♠ HT84 

       ♥ B963 

       ♦ V 

       ♣ VB87 

 

N    O    Z    W  
4♦    P     P    P 
 

 


