
 

Lekker storen met een preëmptief bod, maar niet altijd!! 

 

Noord  opent  preëmptief met 3 klaver.  Oost 3 ha en zuid speelt de Law en biedt met 10 troeven gelijk 5 klaver. 

West zit nu in de problemen en besluit met 9 pnt toch maar 5 ha te bieden.  

5 Ha gaat 1 down en de Law heeft zich weer bewezen.  

Bij het spelen is het altijd van belang om op partners signalen te letten. Wij spelen romeins lavinthaal en dat 

proberen we zoveel mogelijk toe te passen en niet alleen bij niet bekennen. Zuid start met kl vrouw en noord heeft 7 

klavers en kiest ervoor om klaver 8 te spelen. Ze wil dus dat ik met een hoge kleur verder ga. Schoppen Aas en een 

kleintje voor de aftroever voor -1.  

Tip: Probeer altijd te signaleren en niet alleen bij niet bekennen!! 

 



 

Bij dit spel kan het preëmptief bod van 2harten (muidenberg) Oost juist helpen om makkelijk in een ruitenslem te 

komen. Na dbl. van oost laat west horen dat hij minimaal 4 ruitens en geen 4 schoppens heeft.  

2ha-dbl-pas-3ru 

pas-4sa-pas-5kl 

pas-5ha-pas 5sch 

pas en nu 6 of 7 ru 

Oost kan gelijk met 4 sa Azen vragen, want de troefkleur ruiten staat dan vast. Als West 1 Aas heeft kan er nog naar 

troef vrouw gevraagd worden met 5 ha. De 5sch van west ontkent ruiten vrouw. Oost moet nu gokken of hij met 

minimaal 9 troeven groot slem gaat bieden. Of het voorzichtig aandoen en voor klein slem gaan.  

Als hier niet preëmptief geopend wordt kan je in de problemen komen.  

Oost opent met 2 kl. West wijst af met 2 ru. Oost moet nu met 3 ruiten aangeven dat ruiten zijn sterke kleur is. West 

4 ruiten en dan kan oost azen vragen en weer kiezen tussen klein of groot slem in ruiten. West had ook 4 of 5 kleine 

schoppen kunnen hebben en dan mist je zo een slem in een hoge kleur.  

Deze keer kwam het preëmptief bod goed van pas. Bij ons aan tafel werd daar gelukkig geen gebruik van gemaakt.  

 Het spelen van dit spel moet geen probleem zijn. 

 



 

  

Het is niet moeilijk om 6 sch te bieden. Wie lukt het om met open kaarten dit te kunnen maken? Arjan heeft de 

oplossing gevonden.  

 

Ilonka 

 

  

 



 

 


