
Spel van de week 29 mei 2018 

Ik wil graag spel 19 van di. 29 mei eens onder de loep leggen. 

: 

Zuid opent zijn hand met 1 ruiten-west past-noord bied 1 schoppen 

Als oost kijk ik aan tegen de volgende hand:  

Schoppen 10 3 2 

Harten Aas 9 8 6 4 

Klaveren HV 7 4 2     het zijn maar 9 punten; bij de tegenpartij heb ik 

tot nu toe een opening en een bijbod gehoord. Dat ik er 9 heb is niet 

zoveel; maar de verdeling is wel mooi. 

Wat een mooie afspraak voor n 4e hand is, is de volgende.(herken de 

oplopende lijn van biedingen) 

X   belooft hier n 4krt.klaveren + 4krt. harten 

1Sa   belooft hier n 5krt. klaveren + 4 krt. harten 

2 ruiten  belooft hier n 5krt. harten + 4 krt. klaveren 

2 schoppen belooft hier n 5 krt.harten + 5 krt. klaveren 

Het bieden bij ons spel 19 ging  als volgt: (graag diagram) 



Zuid   west   noord   oost 

1rui.   Pas   1sch.    2sch.(5/5) 

X (supp.x)  pas   3sch.    Allen passen 

 

Helaas reageerde mijn partner niet op mijn 2sch. Bod(5ha.+5kla.) 

West heeft met 3 ha en 4 klaveren  mee zelfs n dubbele fit! 

Als N/Z 3 schoppen bieden en maken halen ze 140 punten. 

Als O/W 4 klaveren bieden en halen en maken ze 130 punten . 

Als O/W zelfs nog 4 harten bieden gaan ze -1; zelfs met n X erbij 

levert dit voor N/Z slechts 100 punten op. 

Een mooie afspraak om met een prachtige verdeling en dubbele fit 

het de tegenstander moeilijk te maken én er gunstig uit te springen. 

 

 



: 

Oost   zuid   west   noord 

Pas   1 rui.   1harten  2klaveren 

3harten  5klaveren  allen passen. 

Onze tegenstanders gingen -1 op dit spel; vanwege n kleine klaveren 

naar de H; genomen door het Aas van West; nu maakt oost nog 

klaveren VB. 

Wat ging er niet handig bij dit bieden van N/Z? 

Na het tussenbod van 1 harten door West, heeft Noord een prachtige 

dekking in Harten en had met 10/11 punten dus zelf 2 Sa. Kunnen 

bieden , daarna biedt zuid met 16 punten door naar 3 Sa. 

Nu Noord kiest voor 2 klaveren en Oost verhoogt de harten naar 3 

nivo (tot 9 punten met 4krt.mee) heeft zuid het moeilijk. Maar zou 

met de 16 punten nu kunnen kiezen voor een X waardoor Noord  nu 

alsnog 3 Sa. Zou kunnen bieden en met het veld meedoet. 



 

Liet. 

   


