
Spellen van de Week 
 

 

Deze week twee spellen waarin het bieden centraal staat. 

 

 
Je telt als West 18 honneurpunten en partner opent zowaar met 1♣ . 

Met een minimale opening van Oost zit je al tegen slem aan en het is ook niet verwonderlijk 

dat veel paren (7 in A en B) uiteindelijk in (het te hoge) 6SA belanden. Dat nog meer paren 

niet verder keken dan 3SA geeft ook te denken, kennelijk geen onderzoekpoging naar slem 

gedaan. 

Uiteindelijk draait het om de vraag of partner Oost minimaal is of enige overwaarde heeft, en 

het gereedschap om dat te onderzoeken is , zoals in het onderstaande biedverloop blijkt, 

aanwezig. 

 

Oost  West 

1♣   1♥  

1♠   2♦ 1 

2SA 2  4SA 3 

Allen passen 

 

1: Vierde kleur, vraagt achtereenvolgens om 

     a. steun (driekaart) voor de eerste door West geboden kleur 

     b. een bijzondere verdeling (6-4 of 5-5) 

     c. een stop in de vierde kleur 

 

2: Oost heeft geen steun en geen bijzondere verdeling, wel een stop in de vierde kleur. 

    Met 2SA geeft Oost 12-14 punten aan 

 

3: Er is nog geen troefkleur vastgesteld. 4SA is hier een kwantitatieve verhoging voor SA:  

    partner moet met een maximum 6SA bieden en anders passen. En dat laatste moet hier  

    gebeuren zodat je niet in een onmaakbaar contract terecht komt. 



 
 

 

 
Noord zal 1♥  openen, en de 5-kaart hoog bieders antwoorden daarop met 2♥ , 4-kaart bieders 

zullen met 1SA komen. 

Het probleem ligt bij West. Wat te bieden met dit 2-kleurenspel? De hand telt maar 5 

verliezers. 

 

Michaelis Cuebid gebruikers zouden 2♥  kunnen bieden: schoppen + een tweede kleur. Maar 

de meesten zullen dat wel niet spelen. Anderen zouden 2SA (unusual) kunnen overwegen: in 

principe de lage kleuren, maar als partner dan voor ♣  kiest, biedt West ♦  en weet partner dat 

de twee kleuren ♦  en ♠ zijn. 

 

In de praktijk kiest West voor één van de kleuren.   

Als je vreest niet veel biedruimte te krijgen , dan is er veel voor te zeggen deze hand als twee 

5-kaarten op te vatten en bied je 2♠ . Noord laat de tegenpartij niet op 2-niveau spelen en 

biedt 3♥ . Oost heeft 10-11 fitpunten en kan verhogen tot 3♠ . Er is dan toch niet veel moed 



voor West bij nodig om er dan 4♠  van te maken (maar slechts 1 paar, in de B lijn kwam 

zover). 

 

Als j er toch voor kiest om de lengte de voorkeur te geven, bied je 3♦  na 2♥ . Weer zal Noord 

3♥  bieden, en zal Oost er weinig voor voelen om nu nog wat te zeggen en ligt de bal weer bij 

West. 

Het is begrijpelijk als west nu het opgeeft. Maar één van de Jacks beoordeelt de hand sterk 

genoeg om nog 3♠ te bieden, omdat je zonder aansluiting bij partner nog wel 4♦  wil spelen. 

 

Een spel met veel mogelijkheden, goed om eens met partner door te spreken. 

 

 
 

Maurice 

 


