
Spel van de week – 17 april 2018 

Deze avond waren er weer veel leuke spellen, meer nog dan gebruikelijk vonden wij. Zo konden we, 

samen met veel anderen, na vele jaren weer eens een 7 SA bieden en maken in spel 12 (voor ons het 

allerlaatste spel van de avond), wist onze tegenstandster Gaby in spel 6 door een slimme manoeuvre 13 

slagen te incasseren, en hadden we een mooie biedworsteling op spel 19 met onze tegenstanders Kees 

en Ton. Op spel 6 en 19 kom ik later nog even terug, maar eerst kijken we naar spel 24 waar wij moeite 

met de bieding hadden en Teun ons naderhand aan het denken zette. 

 

 

Oost opent met 1 harten, waarop mijn partner Zuid doublet geeft. Als ik het me goed herinner gaat het 

bieden verder als volgt, waarbij Oost en West steeds passen: ik 2 klaveren, Zuid 2 ruiten, Noord 2 

harten, Zuid 2 schoppen, Noord 2 SA en allen passen. Dit is een lang zoekproces, en mijn bieding van 2 

harten is verwarrend omdat partner dat terecht als “cue-bid” interpreteert. Na afloop van het spel, dat 

voor ons prima verloopt met een overslag, wijst Teun mij erop dat ik na het doublet van partner toch 

weet dat zij een vierkaart schoppen heeft, zodat ik zelf direct SA kan bieden. Dit was wat lastig voor me, 

want bij ons kan doublet na een opening in een kleur door de tegenstanders twee dingen betekenen. In 

principe hebben we een opening met de andere drie kleuren speelbaar, maar het kan ook dat we te 

sterk zijn voor een gewoon volgbod in een kleur en daarom eerst doublet geven en pas daarna de kleur 

bieden. Met mijn singleton schoppen vreesde ik het laatste scenario. Misschien moet ik voortaan toch 

standaard uitgaan van het eerste scenario en dan eventueel in het latere biedproces corrigeren als er 

sprake blijkt van het tweede.  

Volgens “de computer” kan er van alles worden gespeeld op dit spel, klaveren of ruiten door 

Noord-Zuid en harten, schoppen of SA door Oost-West. In onze groene lijn was er ook een breed scala 

aan contracten: voor Noord-Zuid 2 of 3 klaveren en 2 SA, en voor Oost-West 2 of 3 harten en 2 

schoppen. In de rode lijn is 1 SA door Noord het gebruikelijke contract, in lijn met de opmerking van 

Teun. Ik vind het wel knap dat zij zo laag blijven, met een doublet in Zuid en 9 punten in Noord.  



 

 

  Dan nu nog even kijken naar de twee eerder genoemde spellen. Op spel 6 speelde Oost 4 

schoppen, bij ons uitkomst harten Heer door Zuid voor harten Aas. Oost speelt nu eerst klaveren naar 

het Aas, troeft vervolgens een klaveren waaronder de Heer valt, en trekt dan pas troef, eerst schoppen 

Aas en dan schoppen Heer. De klaveren van West zijn nu vrij. Een fraaie manoeuvre waardoor wij 

bedremmeld maar met bewondering 0.00 punten scoren.  

 

 

 



 

 

Tot slot een leuk biedverloop op spel 19, waar het spant om een ruitencontract in Oost-West of een 

schoppencontract in Noord-Zuid. Bij ons ging het bieden ongeveer als volgt (ik laat pas-biedingen weg): 

tegenstander West opent 1 ruiten, als Noord bied ik doublet, Oost 3 ruiten, West 4 ruiten, Noord 4 

schoppen, Oost 5 ruiten, Noord 5 schoppen, Oost doublet. Ik vond 5 schoppen verantwoord, want als 

Oost-West kwetsbaar 5 ruiten kunnen maken dan mag ik niet kwetsbaar drie down. Partner heeft 

weliswaar slechts 1 punt maar (gelukkig!) wel 4 troeven mee. Naast twee schoppenslagen verlies ik 

alleen 1 harten- en 1 klaverenslag voor 2 down. In de groene en rode lijn speelt bijna altijd Oost-West, 

meestal 5 ruiten (8 keer, waarvan 4 gedoubleerd, allemaal gehaald) en soms 4 ruiten (4 keer, allemaal 

+1). Dit roept bij mij wel de – niet te beantwoorden – vraag op wat er was gebeurd als ik had gepast op 

de 4 ruiten van West, want als Oost dan had gepast dan was dat een beter resultaat voor ons geweest. 
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