
Spel v/d week (17)           
Oost heeft maar 10 punten maar de hoge kleuren, verdeling en 
de regel van 20 rechtvaardigen een opening van 1♠.  
Zuid met 19 punten en maar 4 verliezers is te sterk voor een 
volgbod en begint met een doublet! 
Dat, gezien door west, de kans groot is dat N-Z een ♥ fit zullen 
hebben is, gezien de gunstige kwetsbaarheid en verdeling, een 
preëmptieve aktie, van 4♠ m.i. de beste aktie! 
Maar zo ging het bij ons aan tafel niet.   
West 3♣ (Bergen raises) wat betekend, 6-9 punten met een 4 
kaart troefsteun. Noord past en oost 3♠.  
Zuid komt nu in de bieding met 4♣ en west biedt alsnog 4♠.   
Als west toch van plan is nog 4♠ te bieden doe het dan direct!. 
Zuid bood na ampele overwegingen toch nog 5♣. Moedig 
geboden. West komt uit met ♠3 en oost neemt met ♠B.  
Zouden jullie nu ♦5 hebben nagespeeld?  
Ik ben niet op dat idee gekomen maar het is wel de enige kaart 
waarbij 5♣ down gaat. 
Zuid heeft nu geen entree meer om ♥B er uit te snijden.  

 

 
 

 
 

Spel 2    ♠ 75 

O/NZ     ♥ T965 

       ♦ AT763 

       ♣ 54 

        

♠ H643      N    ♠ AVB982 

♥ 4      W   O  ♥ B873 

♦ HB982     Z    ♦ 5 

♣ T32          ♣ V8 

       ♠ T 

       ♥ AHV2 

       ♦ V4 

       ♣ AHB976 

 

N    O    Z    W    
     1♠    Dbl   3♣ 
P     3♠    4♣   4♠ 
P     P     5♣   AP 
   
 

 

 

 

 

 

 



Noord opend 1♥ en oost past! Ondanks de 13 punten is een 
doublet niet goed omdat je teveel ♥ hebt en te weinig ♣.  
Het bieden gaat verder met zuid 3♣ (Bergen raises) 6-9 en een 4 
kaart troefsteun. West past en noord 3♥.  
Past west nu ook als hij weet dat zijn partner 0 ♥ heeft?  
Ondanks de ongunstige kwetsbaarheid zijn er mogelijk twee 
argumenten te bedenken om nu de bieding met een doublet open 
te houden.  
Ten eerste je hebt weinig verdedigende slagen en ten tweede de 
bridge stelling zij een fit, “wij een fit”. Gezien het feit dat west 
geen ♥ heeft is de kans groot dat we in een van de overige 
kleuren nu wel een fit hebben.  
Na het doublet van oost welke kleur gaat west nu bieden?  
De 5 kaart ♦ of de magere 4 kaart ♠?  
Mijn voorkeur gaat toch uit voor de hoge kleur ook weer om twee 
reden. Ten eerste als je 2 of 3 ♥ moet vertroeven gaat dat niet ten 
koste van honneurs en als tweede een ♠ contract levert meer op. 
Het afspel zou als volgt kunnen gaan: Noord komt uit met ♥H en 

die troef je in west. Troef uitkomst zou ook een optie kunnen zijn. Met ♥A nog achter de hand hou je 
meer controle over het spel. Dan ♠9 en als noord klein legt spelen we in oost de 7 bij. Noord zou 
best eens ♠H en B kunnen hebben, we blijven dan in de hand. Zuid kan het beste ♠ na spelen.  
Oost speelt nogmaals ♥ getroefd en dan ♦. Je verliest mogelijk in elke kleur 1 slag. 
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Spel 19   ♠ B2 

Z/OW    ♥ HV984 

       ♦ T7 

       ♣ AB52 

        

♠ 9865      N    ♠ AVT7 

♥ -      W   O  ♥ AT73 

♦ HV652     Z    ♦ B94 

♣ HT73          ♣ V8 

       ♠ H43 

       ♥ B652 

       ♦ A83 

       ♣ 964 

 

N    O    Z    W  
4♦    P     P    P 

 

 


