
 

Deze week wil ik drie spellen bespreken. Allereerst spel 13. Hoe te bieden. 

West Noord (Arjan) Oost Zuid (Maurice) 

--- Pas Pas 1♠ 

Doublet ?   

 

Welke keuzes heb je? 4 punten met Harten Heer singleton. Je mag niet twee punten bijtellen voor 

deze kaart, dus blijft je puntenaantal laag. Je hebt echter wel 5 troeven mee. Volgens de ‘law’ is het 

goed om op 4-niveau te spelen als je 10 troeven samen hebt. Als 4♠ er niet in zit, is het zeker 4♥ voor 

de tegenpartij en mogelijk meer (slem!). Het is tactisch slim om het de tegenstander zo lastig 

mogelijk te maken hun optimale contract uit te bieden door veel biedruimte weg te nemen. 

In dit spel is het zelfs 6♥ voor Oost West. 

Ik bood daarom 4♠. 

West Noord (Arjan) Oost Zuid (Maurice) 

 4♠ Pas Pas 

Doublet Pas 5♥ Allen pas 

 

Oost deed het uitstekend door 5♥ te bieden. 4♠ zou maar 1 down zijn gegaan. Maar 6♥ is buiten 

beeld gebleven. 

 



 

Nu spel 15: 

 

West Noord (Arjan) Oost Zuid (Maurice) 

--- --- --- Pas 

1SA ?   

 

Wat doe je als Noord na de 1SA opening? Passen en hopen na ruitenstart dit contract down te 

spelen, als het al bij 1SA blijft? 2 Ruiten volgen kan, maar dat zal bij veel paren conventioneel zijn 

(b.v. de Multi als onderdeel van Multi Landy). 3 Ruiten? Dat komt zeker in aanmerking. Je mag wel 

van 7 slagen uitgaan zonder dat partner iets meebrengt. Ik bood dan ook 3 Ruiten en mocht dat 

spelen. Na Ruiten start voor het Aas en ruiten na blijft het bij 10 slagen. Ik kreeg echter harten 5 uit 

en kon nu twee harten in Zuid troeven en op klaver Aas een schoppen lozen. 

 



 

 

Tot slot spel 16. 

 

Hoe bied je verantwoord 6 Schoppen uit als Oost West? 

Eerst hoe het bij ons aan tafel ging. 

West Noord (Arjan) Oost Zuid (Maurice) 

1♦ Pas 1♠ Pas 

4♠ (? Belooft 18-19pt) Pas 4SA Pas 

5♦ (0 of 3 keycards) Pas 5♥ (vraagt troefvrouw) Pas 

5♠ (uitgelegd als geen 
troefvrouw …) 

Pas Toch 6♠ Allen pas 

 

Tja, ik kan me voorstellen dat Oost uitging van 3 keycards en 7♠ had geboden als West schoppen 

vrouw wel had aangegeven… 

  



Mijn suggestie hoe het bieden ook had kunnen gaan. 

West Noord (Arjan) Oost Zuid (Maurice) 

1♦ Pas 1♠ Pas 

4♣ splinter Pas 4♦ Pas 

4♥ Pas Nu is oost niet meer 
bang voor een ♣ lek 
4SA 

Pas 

5♦ Pas 5♥ Pas 

5♠ Pas 6♠ (geen 7♠, 
troefvrouw ontbreekt) 

 

 

Alternatief 

West Noord (Arjan) Oost Zuid (Maurice) 

1♦ Pas 1♠ Pas 

4♦ (schoppenfit met 
ruitenlengte) 

Pas Wow, superfit in 
schoppen EN ruiten 
4♥ 

Pas 

5♣ (eerste controle) Pas 5♦ (eerste controle) Pas 

5♠ (genoeg gedaan) Pas 6♠  

 

 

 

Arjan 


