
pel v/d week (47)           
Als o-w geen Muiderberg spelen (2♥ opening 5♥ en 4+ ♣ of ♦) 
dan kan het bieden gaan: 

2♠ is een opening met een 6+ kaart. 
3♥ belooft een 5-4 in ♦/♥. 4♦ zet de 
troefkleur vast, is dit ook zo of is het 
een controle met ♥ als troef? . Na het 
4♠ bod moet zuid de azen vragen.  
Ook na het, alleen, aangeven van 
twee azen met 5♥ kan zuid uittellen 
dat er 13 slagen zijn. 6♠, 1♥, 5♦ en1♣.   
Als o-w Muiderberg spelen wordt het 
een ander verhaal, dan kan het 
bieden gaan: 

Als noord bang is dat west zijn 2e kleur misschien ♦ is dan 
past noord, maar om dan nog slem te bieden wordt heel lastig. 
Het 3♠ bod van zuid is dat 100% forcing?. Als dat zo is is 4♦ 
de enige optie? Als 3♠ forcing is wat biedt zuid dan met de 
volgende hand? ♠HVBTxx, ♥xxx, ♦-, ♣Hxxx. Zou het niet beter 
zijn als zuid begint met 3♥ een manche forcing bod? Ben 
benieuwd. 

 

  
 
 
 

Spel 4    ♠ A 

W/AL     ♥ 9543 

       ♦ HVT84 

       ♣ A43 

        

♠ 87       N    ♠ 9652 

♥ HB872   W   O  ♥ VT6 

♦ 52       Z    ♦ 63 

♣ HVB9         ♣ T852 

       ♠ HVBT43 

       ♥ A 

       ♦ AB97 

       ♣ 76 

 

 

 

 

 

N   O   Z   W ① 
         P 
1♦  P   2♠  P 
3♥  P   4♦  P 
4♠*  p   4SA p 
5♦*  p   5♥*  p 

5SA* p   7SA ap 
4♠: controle 
5♦: 2 azen met troef H 
5♥: vraagt naar troef V 
5SA: bezit troef V 

N   O   Z   W        ② 
         2♥ 
3♦  p   3♠  p 
4♦?  P   4♥* p  * controle 
4♠*  p   4SA zie verder diagram 1  



Zuid past en west opent met 1♥. Is de noord hand met deze 8 
kaart ♣ een 4♣ volgbod waard? De noord hand telt 7 verliezers. 
3♠, 1♥, 1♦ en 2♣. Dit betekend dat noord gedubbeld 4 down gaat 
als partner niets mee brengt en zelfs 3 down (-800) is al te veel 
tegen een 4♥ contract in o-w! Noord heeft zelfs geen enkele 
zekerheid dat er voor o-w 4♥ in zit. Toch zijn er 7 paren die daar  
anders over dachten! De frequentiestaat spreekt voor zich. 

Hoe loopt het af als er geen 4♣ wordt 
tussen geboden? 
Na het 2♥ bod van oost doet west nog een 
manche poging door 3♥ te bieden. West 
heeft tenslotte 15 honneur en 3 extra 
punten voor de renonce ♣. Hiermee vraagt 

west aan oost om met 8-9 punten 4♥ te bieden en anders te passen. Zelfs 3♥ is zonder een ♣ 
uitkomst niet te maken. Je verliest 2♠, 1 of 2♥ en 2♦.  
 

.

 
 
Ruud 
 

Spel 23   ♠ B86 

Z/AL     ♥ 7 

       ♦ H 

       ♣ VBT98654 

        

♠ A97      N    ♠ T532 

♥ AVB64   W   O  ♥ 853 

♦ A7653     Z    ♦ T92 

♣ -            ♣ AH7 

       ♠ HV4 

       ♥ HT92 

       ♦ VB84 

       ♣ 32 

 

N   O   Z   W 
      P   1♥ 
P   2♥  p   3♥ 
ap 


