
Spellen van de week 13, 15,23 
Biedproblemen 
 
Het eerste spel van de week veroorzaakt al meteen een biedprobleem. 

 
Noord opent met 3♠ , Meteen staat Oost voor de beslissing 4♥ bieden of doubleren. 

Bij ons besloot Oost tot doublet, waar, na passen van Zuid, West 4SA bood. 
Welke betekenis moet je aan 4SA toekennen, volgens mij is de geldende opvatting dat dit partner de 
keus laat te kiezen uit ♣ / ♦ Helaas niet zo opgevat, waardoor 5♥ het eindcontract werd . 

Het spelen vergt nog de nodige behendigheid om er maar met 1 down van af te komen. 

In tegenstelling tot de A-lijn, speelt men in de B-lijn uitsluitend ♠ contracten 

(Wordt overigens mijn opvatting over 4SA gedeeld?) 

 

Wordt er wel 4♥ geboden, dan biedt Jack 4SA (azen vragen voor ♥). Het antwoord is 5♠ (2 Azen + 

troef Vrouw), waarna Jack de spijker op de kop slaat met een 6♣ bod! 

 
 



 
Ook hier een probleem voor oost als partner open met 2♦ (multi) of 2♥ (zwak). 

Het enige forcingbod dat Oost heeft is 2SA. In zijn  reactie geeft West (afhankelijk) van het 

gehanteerde biedsysteem zijn kracht aan (hier maximaal ). Het biedverloop na een multi kan dan zo 

gaan: 

2♦  2SA 

3♠         (maximaal met 6-kaart ♥) 

Moet er nu ondanks de singleton harten toch voor 4♥ worden gekozen of toch maar voor 3SA (de 
uitspraak volgend “als 3SA één van de mogelijkheden is, bied het dan”). Kies je voor SA, dan kun je 
zelfs 6 maken! Ben je echter bang dat de zwakke hartenkaart gevuld is met bv ♥AHxxxx, dan zijn er 
geen entree’s te verwachten om die kleur ten volle te benutten , en moet het 4♥ worden. Dat 
contract is alleen succesvol af te ronden wanneer je van uit Oost de ♥V voorspeelt (speel het maar 
eens na). In A en B slaagde geen van de 4♥ spelers het contract binnen te halen. 

 
 



 
In spel 23 wordt bieden problematisch als West na de 1♣ opening van Zuid, met 1♠ volgt. 
Hoe breng je als Noord nu de 5-kaart ♥ over tafel. Voor 2♥ heb je toch 10+ punten nodig. 

Het “boekjesbod” is doublet (negatief 4+), als Oost nu tam met 2♠ komt, zijn NZ gered: Zuid kan een 
support doublet geven waarna 4♥ wel wordt bereikt. Maar na 3♠ is zuid uitgepraat: doublet is nu 
voor straf (met een score van +500).  
Bij ons redeneerde Wim zich naar een direct 2♥ bijbod, waarna het eveneens 4♥ werd. 
Geluk of inzicht? 

 
 
Maurice 
 


