
Spel v/d week (37)           
De noordhand vind ik, gezien de kwetsbaarheid, te zwak om als 
Muiderberg (5♥ en 4+ ♣/♦) te openen.  
Als ♠V ♥V was geweest zou het wel kunnen.  
Noord past en oost opent 1♠. N -Z passen verder.  
West heeft in principe voldoende honneurpunten en extra 
troeven om direct 4♠ te bieden, het is viertallentelling en je wilt 
geen manche missen.  
Oost denkt nu aan slem en vraagt azen, West geeft 1 aas aan. 
Je mag 1 aas missen en oost biedt 6♠.  
Een slecht contract met A en H♥ buiten boord. Kan het beter? 
Ja, als je controlebiedingen speelt en daarnaast een wat 
aangepaster biedsysteen hanteert, Bergen raises.  
Dit speel je na een 1♥/♠ opening.  
Het direct bieden van 3 of 4 is dan zwak, zeg maar preëmptief. 
2SA betekent troefsteun met 10-11 of 16+ punten. 3SA 12-15. 
Met de westhand gaat mijn voorkeur uit naar 2SA, ik denk dat 
west niet sterk genoeg is voor 3SA. Oost weet niet of het 10-11 
of 16+ is maar wat hij wel weet is dat er minimaal de manche 

geboden moet worden. Oost biedt nu een controle, 4♣ of, als 4♦ een singleton of renonce aangeeft, 
4♦. Een controle is een aas, heer of singleton in de geboden kleur. Controles vinden meestal op 4 
niveau plaats en is manche forcing. Het doel hiervan is, aan je partner kenbaar maken, dat de 
tegenstanders geen twee slagen in die kleur kunnen oprapen! West biedt nu 4♠. Hiermee geeft hij 
aan geen ♥ controle te hebben. 
 

 
 
 

Spel 13   ♠ V9 

N/AL     ♥ H8543 

       ♦ 4 

       ♣ V9642 

        

♠ BT872     N    ♠ AH643 

♥ B2     W   O  ♥ V76 

♦ AHT8      Z    ♦ V 

♣ 75           ♣ AHBT 

       ♠ 5 

       ♥ AT9 

       ♦ B976532 

       ♣ 83 

 

Z      W    N   O    
              1♠ 
P     2SA   P    4♦ 
P     4♠    AP   
   
 

 

 

 

 

 

 



Na twee keer pas open je de oosthand met 1♠ of een zwakke 
twee? De hand voldoet aan de regel van 20 en in de derde hand 
mag je wat lichter openen. Maar, een manche voor O-W is vrijwel 
uitgesloten, met een gepaste hand van west!  
Zuid heeft zeker punten en om het N-Z wat moeilijker te maken 
gaat mijn voorkeur uit naar het openen van een zwakke twee. 
Zuid heeft nu een paar opties: 

1. ♥ bieden 
2. 2SA. 
3. Dbl. 

Direct ♥ bieden geeft 13-16 punten met een goede 5+ kaart aan. 
Zuid is hier te sterk voor, dus 1 valt af. 
2SA, 16-18 met een dekking in de geopende kleur en een SA 
verdeling.  
De punten heb je wel, maar de SA verdeling niet, de twee ♣ tjes 
zijn wel erg zwak, dus 2 valt ook af. 
Blijft over, dbl, 12-15 punten met een verdeelde hand of een 
sterkere hand 17+  punten.  

Begin handen met 17 of meer punten, na een opening van de tegenpartij, eerst met een dbl.  
Het beste wat noord nu kan bieden is, denk ik, 2SA. Dit geeft 7/8 punten aan met een opvang in de 
geopende kleur. Als er 2♦, multi, is geopend geeft dit zowel een ♥ en ♠ stop aan.  
Zuid 3♥, 17+ punten en een goede 5+ kaart, noord maakt er 4♥ van.  
Met dit zitsel wordt 3SA zelfs met een overslag gemaakt, maar om het te bieden?  
Niet alleen met het openen op 3 niveau maar ook met een zwakke twee is het voor de tegenpartij 
vaak lastig om in het juiste contract te komen.  
Het valt op dat alle 7 resultaten van de B groep anders zijn. 
 

 
 
Ruud 
 

Spel 20   ♠ B432 

W/AL     ♥ H92 

       ♦ 8652 

       ♣ HB 

        

♠ 6        N    ♠ AV9875 

♥ 653     W   O  ♥ T8 

♦ 9743      Z    ♦ V 

♣ A8743         ♣ V962 

       ♠ HT 

       ♥ AVB74 

       ♦ AHBT 

       ♣ T5 

 

N    O    Z    W  
              P 
P     2♦/♠   Dbl   P 
2SA   P     3♥   P 
4♥    AP 

 

 


