
Spellen van de week van 30 januari 2018 

Gisteren werden we op twee spellen door de tegenstanders vervelend gehinderd, waardoor het ons niet 

is gelukt om slemcontracten uit te bieden. 

Om te beginnen wil ik spel 12 bespreken. Mijn hand (Oost) ziet er als volgt uit (wij zijn niet-kwetsbaar, 

de tegenpartij kwetsbaar): 

♠ AV 

♥ HVT87 

♦ AVB84 

♣ 7 

Een mooie hand, en daarbij mijn partner (West) die als dealer opent met 1♣. Noord past en ik bied 1♥  

(van twee vijfkaarten eerst de hoogste). Nu kom de speler achter mij (Zuid) met een 1♠ volgbod. Dat 

devalueert mijn hand. Waarschijnlijk zit schoppen Heer en/of ruiten Heer mis, en wellicht missen we 

Klaver Aas of Harten Aas.  

Partner doubleert het 1♠ bod, wat door mij wordt gealerteerd omdat we de specifieke afspraak hebben 

dat dit een driekaart hartensteun belooft. Noord past weer en nu heb ik de volgende keuzes: 

- 3♦ (mancheforcing en 5-kaart ruiten) 

- 4♣ (splinter, met harten als troef (5-3 fit is bekend) 

Ik besloot mijn hand te beschrijven met 3♦ waarna partner 3SA biedt. Dat zou schoppen Heer klein 

beloven of schoppen Boer vierde kunnen beloven. Ik sluit slem nog steeds niet uit en vervolg met 4♦ in 

de hoop dat de boodschap overkomt dat ik wat steun in ruiten nodig heb in een hoog hartencontract. 

Partner biedt nu 4♥.  Niets wijzer ga ik met mijn 18 punten toch maar keycards opvragen met 4SA in de 

wetenschap dat 6 waarschijnlijk te hoog is, tenzij partner 2 keycards gaat aangeven. 

Helaas, hij biedt er maar 1 met 5♣ en ik besluit op safe te gaan en besluit het bieden met 5♥. Helaas zit 

er toch 6♥ in. 

Het hele biedverloop: 

West Noord Oost Zuid 

1♣ Pas 1♥ 1♠ 

Doublet Pas 3♦ Pas 

3SA Pas 4♦ Pas 

4♥ Pas 4SA Pas 

5♣ Pas 5♥ Allen passen 

 

Tja, hoe had het beter gekund. 

Stel ik bied in plaats van 3♦ 4♣ (splinter). Niet ideaal, omdat je eigenlijk in partners kleur een honneur 

wilt aangeven als controle en niet een singleton of renonce, maar hier gaat het vervolg van het bieden 

wel beter. Partner kan nu met 4♦ een controle in Ruiten aangeven, wat helpt richting slem. Ik ben nu 



minder bang voor het mis zitten van Schoppen Heer, omdat schoppenverliezers kunnen worden 

opgeruimd op de Ruitens. Het biedverloop zou dan als volgt zijn gegaan: 

West Noord Oost Zuid 

1♣ Pas 1♥ 1♠ 

Doublet Pas 4♣ Pas 

4♦ Pas 4SA Pas 

5♣ Pas 6♥ Allen passen 

 

Hoe biedt Jack? 

Zonder interferentie: 

West Noord Oost Zuid 

1♣ Pas 1♥ Pas 

1♠ Pas 2♦ Pas 

3♥ Pas 4♦ Pas 

4♥ Pas 4♠ Pas 

4SA Pas 5♣ Pas 

6♥ Allen passen   

 

Met  1♠ interferentie: 

West Noord Oost Zuid 

1♣ Pas 1♥ 1♠ 

Doublet Pas 4♣ Pas 

4♦ Pas 4♠ Pas 

4SA Pas 5♣ Pas 

6♥ Allen passen   

 

 

Het hele spel: 

 

We zien achteraf waarop Zuid 1♠ heeft geboden…. Je moet lef hebben, kwetsbaar tegen niet in de 

sandwich positie… 



 

 

Dan spel 17. Mijn hand (Oost): 

♠ BT7 

♥ HT9 

♦ AH754 

♣ VB 

Noord is dealer en opent 3♥ (preëmptief). Met mijn vlakke 14 punter pas ik; ik ben te zwak voor 3SA, 

voor doublet is een vierkaart schoppen toch wel vereist; ik wil 3SA ook niet voorbij, dus 4♦ kan ik ook 

niet bieden (is trouwens conventioneel bij ons, de wereldconventie, belooft 5+ ruiten 5+ schoppen) en 

voor 5♦ ben ik sowieso te zwak. Zuid past en partner komt nu met 4♠. Een degelijke hand, sterker dan 

3♠ maar gelimiteerd tot 16 punten.  

Slem is dichtbij maar met max. 30 punten en VB sec van klaveren als minpunt besluit ik niet verder te 

gaan. 

Hoe zag de hand van partner eruit? 

♠ AHV962 

♥ 8 

♦ B9 

♣ AHT7 

17 punten en prachtige schoppens. Achteraf bespraken we dat eerst doublet en dan schoppen bieden 

de hand beter omschrijft. Hoe had het bieden dan kunnen gaan: 



West Noord Oost Zuid 

--- 3♥ Pas Pas 

Doublet Pas 4♥ (mancheforcing, 
zegt niets over  ♥) 

Pas 

4♠ Pas 4SA Pas 

5♠ (twee keycards en 
troefvrouw) 

Pas 6♠ (er ontbreekt 1 
keycard) 

Allen passen 

 

4♥ is wel cruciaal om te bieden, omdat - als je 5♦ zou zeggen - je partner dwingt naar 5♠, en dan wordt 

het toch gokken of het 6♠ moet zijn. 

Hoe biedt Jack 5? 

West Noord Oost Zuid 

--- 3♥ Pas Pas 

4♠ Allen passen   

 

Hoe biedt Jack 6? 

West Noord Oost Zuid 

--- 3♥ Pas Pas 

4♠ Pas 4SA Pas 

5♥ Pas 6♠ Allen passen 

 

Het hele spel: 

 

 



 

 

Motto van deze bespreking: stoor als het even kan het bieden van de tegenpartij, je zadelt ze op met 

een hoop keuzes (problemen). 

 

Arjan 


