
Spel v/d week (13)           
Bij dit spel de vraag, of de west hand een 3♦ opening waard is? 
De hand telt alleen maar 5 ♦ slagen en daarnaast verwacht je 
partner toch wel een degelijke ♦ kleur, gezien de kwetsbaarheid.   
Toch hebben minimaal 6 paren de west hand met 3♦ geopend! 
Hoe gaat het bieden (1) dan verder na twee keer een pas.  
Als zuid met 19 punten ook past levert dit meestal geen goede 
score op. 3SA bieden is een gok. Een beter alternatief is te 
beginnen met een informatie doublet, je kunt de overige kleuren 
verdragen. West past en noord 3♥. Als oost nu 4♦ biedt moet 
zuid voor straf doubleren! Als oost past ligt het probleem bij 
zuid, passen, 3SA of 4♥. Alles kan goed of slecht uitpakken 
maar als je niet wilt passen lijkt 3SA de beste optie, ♦H is 
beschermd en je hoeft maar 9 slagen te halen. Hoe zou het 
gegaan zijn als west niet met 3♦ zou hebben geopend? 
Na de 1♣ opening begint zuid met een doublet, om eventueel 
na een bod van noord SA te bieden. Dit geeft een 18-19 hand 
aan met een dekking in ♣. Zo ver komt het niet. Na 2♣ moet 
zuid zich realiseren dat partner nagenoeg geen punten heeft, 
nogmaals een doublet is gevaarlijk omdat zuid alles uit eigen 
hand moet spelen.  
 
 

 

 

Spel 4    ♠ T752 

W/A     ♥ T9873 

       ♦ BT6 

       ♣ 6 

        

♠ V6       N    ♠ 983 

♥ B2     W   O  ♥ AV6 

♦ A987543    Z    ♦ V 

♣ 84           ♣ ABT975 

       ♠ AHB4 

       ♥ H54 

       ♦ H2 

       ♣ HV32 

 

N    O    Z    W   (1) 
              3♦ 
P     P     Dbl   P 
3♥    P     3SA  AP 
 

N    O    Z    W   (2) 
              P 
P     1♣    Dbl   1♦ 
P     2♣    AP   
 

 

 

 

 

 

 



Noord opend 1♠ en oost doublet. Wat nu met de zuid hand? 
De hand lijkt met 0 HP geen waarden te hebben, maar dat is 
gezichtsbedrog! Als zuid past komen O-W gemakkelijk in 4♥ of 6♥ 
terecht, dus passen met deze zuid hand is geen optie. We zitten 
niet aan tafel om het de tegenstanders zo gemakkelijk mogelijk te 
maken! Maar wat bied je dan met de zuid hand? Als we de LAW 
er bij halen, wat betekend dat je met 8 troeven samen tot twee,- 
met 9 tot drie,- en met 10 troeven tot vier niveau mag bieden 
mogen we de ♠ opening verhogen naar 4♠! N-Z hebben een 
super fit en de singleton ♦ is heel gunstig. De kwetsbaarheid is  
niet gunstig maar zelfs met een magere noord hand als deze 
wordt 4♠ gewoon gemaakt! Bij de Berger Raises spelers onder 
ons zit de 4♠ verhoging van zuid in het biedt systeem, het is een 
preeëmptieve verhoging. West moet geen 4♠ laten spelen maar 
met deze mooie hand nog 5♥ bieden! Doubleren is een dure grap 
voor O-W. Na het 4♠ bod van zuid is het voor O-W heel lastig om 

het 6♥ contract nog te bereiken. 
 
 

 
 
Ruud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spel 21   ♠ VB743 

N/NZ     ♥ - 

       ♦ A987 

       ♣ HBT4 

        

♠ -        N    ♠ AH 

♥ AHBT32  W   O  ♥ V964 

♦ B642      Z    ♦ HVT5 

♣ V63          ♣ A85 

       ♠ T98652 

       ♥ 875 

       ♦ 3 

       ♣ 972 

 

N    O    Z    W  
4♦    P     P    P 

 

 


