
Bonjour bridgevrienden 
 
Ik wil als schrijver van het spel van de week graag spel 8 en kort spel 11 bespreken 
 

 
Bij spel 8 ging ik als oost speler, (normaal ben ik west) goed de mist in, maar uiteindelijk 
leverde dit spel tot mijn grote verbazing toch nog ruim 57% op. 
Als ik dan bij dit spel kijk en zie hoe er door de verschillende paren is geboden, dan wekt 
dat toch wel enige zorg over de biedkwaliteiten van onze vereniging 
 
Maar eerst mijn fout tijdens deze bieding. Noord past en dan ben ik met oost aan de 
beurt 1ruiten, zuid volgt met 1 harten, west past en noord past wederom. Nu ben ik 
weer aan de beurt, 14 punten en een hartendekking….dus zonder na te denken 
1sans…..totaal fout 1 sans is 17, 18 punten….zuid past, Max denkt terecht dat ik 17, 18 
punten heb en biedt 2 sans,……. ik nog steeds niet van mijn fout bewust, biedt met 14 
punten 3 sans. 
Het spel wordt gespeeld, ik heb ondertussen mijn fout ingezien en wij gaan 3 sans -2. 
Ik denk dat is een 0 maar na het invullen van de kastjes was deze score nog ruim 70 % 
waard. 
 
Als ik nu naar dit spel kijk en zie de vele verschillende scores in zowel de A als B lijn, 
denk ik, dit spel had maar op 1 manier geboden kunnen worden 
 
Noord heeft 11 punten, en een 5 kaart klaver en een vier kaart schoppen (volgens de 
regel van 20 dus 20 punten) en kan 1 klaveren bieden. 
Oost zit met een opening maar 2 driekaarten hoog dus houdt zijn mond. Zuid volgt met 1 
harten, West past, en Noord volgt met 1 schoppen….Oost past wederom….en ik denk dat 
Zuid nu gewoon 1 sans moet bieden, waarna allen passen. 
 
Bij het uitspelen is het van belang dat zuid de snit neemt over de klavervrouw, want zuid 
moet twee keer in noord zijn hand komen om de snit over de harten te nemen. 
En dan wordt het contract 1 sans + 1 
 
Alleen Christiaan en Ria zaten hierin….mijn complimenten. 
Alle andere contracten ver onder de maat! 
 



 

 
 
Als laatste wil ik zelf wat onderwijs, wat nu het beste is te doen bij spel 11 

 
Zuid, West en Noord passen, en Oost opent met 2 harten 
West volgt met 3 klaver (niemeijer) en dan volgt oost met 3 sans 
 
Nu moet zuid uitkomen 
4 keer harten vrouw en 4 keer schoppen aas 
Oost geeft aan geen vier kaart in de hoge kleuren te hebben. 
Waar moet zuid nu mee uitkomen? 
Harten…….contract 3 sans +4  
Schoppen …… contract 3 sans 
 
Wie wil mij nog wat leren……wordt wel moeilijk omdat ik meestal overtuigd ben van 
mijn eigen kwaliteiten….maar vooruit! 
 



 
Grtz Martin 
 
 


