
Spel van de week 22 2019 

 

Hoe ging het biedverloop aan onze tafel: 

Oost Zuid West Noord 

pas 1♥  pas 2♥  

pas pas pas  

 

Hier heb ik het achteraf met mijn partner over gehad, omdat we nu 0% scoorden. 

Mijns inziens heb je in dit spel 2 mogelijkheden om in een 2 schoppenbod te komen: 

1. Na het 1♥ -openingsbod van zuid, als west zijnde met doublet te volgen (belooft in ieder geval 

een 4krt schoppen en openingskracht). 

Na 2♥  van noord, kan oost 2♠  bieden. 

2. Balancen in de uitpas positie door west met een 2♠ -bod. 

Voor degene die het “Balancen” niet kennen: 

Balancen (zitten de punten ca. 20-20): 

Zij een fit → Wij een fit. 

Als het bieden op laag niveau uitsterft, EN zij hebben een fit, dan: 

• Zitten de punten ca. 20-20. 

• En als zij een fit getoond hebben, dan hebben wij dus 20 punten EN ook een fit. 

• We gunnen hen niet te goedkoop het contract en we halen hen uit hun voorkeurscontract. 

• Dus Balancen in de uitpas positie. 

• Dat doe je maar 1x! 

• “Put them to three and let them play” (want je gaat uit van een 8-krts fit). 

 

 



 

 

 

 

 

Hoe ging het biedverloop aan onze tafel: 

Zuid West Noord Oost 
2♥  pas 4♥  pas 
pas 4♠  pas pas 
pas    
 

Bij dit spel ging het biedverloop wel heel apart. 

Zuid opende met 2♥  (6krt ♥  en 7 pnt en 8 verliezerhand) preëmptief, west pas, noord 4♥  (5krt mee, 

12 pnt, 6 verliezerhand in ♥ ), oost pas, zuid pas, west 4♠  (kwetsbaar en niet bekend met pnt 

partner)?! 

 

Waarom bood west na de 2♥ -opening in 1e instantie niet 3♠  (7krt ♠ , 8 pnt en 7 verliezerhand). De 

4♠  wordt gemaakt door de renonce in ♥ . Noord heeft nog de overweging gemaakt om 5♥  te bieden 

(samen 11 ♥ : The Law), maar dit helaas achterwege gelaten. Gedachtegang: 12 pnt in noord en 6-

10 pnt bij zuid: oost-west maximaal 22 pnt, dus waarschijnlijk . gaat 4♠  down en zij zijn kwetsbaar. 

 



 

 

 

 

 

Gerald 


