
Spel van de week 2 januari 2018 

Spel 21: 

Noord past en met oost kijk ik tegen de volgende kaart aan: 

  

Met het verhaal van de Loosing-Trick Count van Peer in gedachten 

besloot ik met 1 Harten te openen; want qua verliezers heb ik: 

1 in schoppen; 1 in harten; 2 in ruiten ; en 3 in klaveren; totaal 7 

loserhand en dat met een bloedmooie hartenkleur deed me hiertoe 

besluiten. 

Zuid doet een volgbod van 2 Ruiten, partner west zegt 2 Schoppen. 

Oef, die heeft punten, eigenlijk was mijn opening ook gebaseerd om 

het de tegenpartij lastig te maken en te laten denken dat ik een 

gezonde opening heb. 

Ik antwoord nu 3 harten; partner 4 klaveren;ik 4 harten. Maar Ilonka 

geeft niet op en biedt nu: 4 SA met een antwoord van 5 Ha bij mij(2 

zonder troefvrouw) en hopla: 6 Harten. 

Zuid start met klaveren 10 en met hartkloppingen bedenk ik wat ik ga 

verliezen en hoe ik die weg moet werken. 

Dus klaveren Aas gepakt; ik heb nu nog 2 klaveren;2 ruiten verliezers. 



Geen risico nemen : dus schoppen Aas slaan, schoppen Vrouw 

doorspelen. Hé, oost troeft voor met harten 8 voor mijn harten 9. Nu 

klaveren getroefd, schoppen getroefd, laatste klaveren getroefd, en 

weer n schoppen getroefd.  Ben nu in de hand en kan de laatste paar 

troeven trekken bij de tegenstanders. Nu heb ik nog mijn 2 laatste 

ruitens over; en de aas moet maar bij de ruitenbieder zitten. En ja 

hoor, 6 harten gemaakt. 

 

Spel 14: 

 



Als oost mag ik beginnen met bieden; als ik, indachtig het spel van 

hierboven, gewoon met deze hand 1 schoppen open; partner 2 

klaveren; ik 2 harten en dan huppelen we zo door naar 3 SA. 

Maar wij hebben in ons biedsysteem een 2 klaveren opening; hetzij 

sterk; hetzij zwak met beide hoge kleuren (min.4/5 of 5/4 : 6-10 pnt.) 

Ik heb nu een hele mooie 2 klaveren opening; partner biedt 2 ruiten, 

dit zegt zoveel als: partner biedt jij je beste hoge kleur want ik heb 

geen voorkeur. 

Maar met n singleton in schoppen en dblton in harten wil je eigenlijk 

geen van beide kleuren spelen. 

Beter is om met de westhand 2 Sa te bieden (dit belooft punten en is 

n vraagbod aan partner om de shape van de openingshand) 

Dan kan ik 3 harten bieden (5krt. schoppen/4krt.harten, maximale 

punten) 

Nu kan ze met zelf 15 punten en de lage kleuren 3 SA bieden. 

Mocht ik n hand aangegeven hebben met weinig punten (3kla. Is 

5krt. harten / 4krt.schoppen; 3 rui. Is 5krt. schoppen en 4krt. harten) 

Dan kan de westhand als er weinig punten beloofd worden (6-8) nog 

afpassen in 3schoppen. 



 

Liet 

 

 


