
Spel van de week 27 augustus 2019 

 

 

Wij OW hadden de volgende bieding. 

N  O  Z  W 

      1rui 

2kla  2sch  pas  3rui 

4kla  a.p. 

4kla gaat voor contract. 

Misschien vind ik hier een nieuwe conventie uit….. Als west opent met 1 rui 

en je hebt in Noord een dichte 8 kaart klaveren (of ruiten) bied dan 3SA. 

Dit is een niet bestaand bod en zou hetzelfde kunnen betekenen als de 

“gambling 3 Sans”.  Aan partner zuid nu de taak om in te schatten om 3 Sans 

in te laten of “weg te lopen” naar 4 kla. Het mooie is, dat als de uitkomer 

besluit om met sch.boer te starten, voor de H voor de Aas. Oost sch.V nog kan 

meenemen en dat de 10 van zuid n stop is. 

Ik verwacht n hoop comment hierop, maar ik vond het wel leuk verzonnen😊 

 



 

 

Wij zitten NZ 

N  O  Z  W 

      1Sa 

2kla(dont) 2ha  pas  2sch 

a.p. 

mijn 2 kla. Bod toont 4krt. kla + een 4krt. in hogere kleur. Na het 2 ha bod, 

pas bij partner , en west 2sch , gaat mijn partner “alsnog” vragen of het 2ha 

bod niet gealerteerd had moeten worden. Wat er daarna gebeurde weet de 

arbitragecommissie. Echter, wat wij dienen te onthouden is, dat als je past na 

het 2ha. bod en de persoon achter je al geboden heeft; heb je jezelf het recht 

ontnomen om nog vragen over de bieding te stellen. Óf er valt niets te 

vragen, óf er valt wel iets te vragen omdat je als zuid in het bezit bent van n 

5krt. harten en je wilt weten of het 2 ha bod: zwak is om te spelen; of jacoby 

is. Dus vragen staat vrij, maar alleen op het moment dat je aan de beurt bent. 

Als je op dat moment vraagt wat 2 ha betekent en je krijgt de uitleg dat het 

Jacoby is, dan kan je doubleren met de betekenis partner ik heb lengte 4+ krt 



in harten. Dan kan maat meebeslissen of er nog 3 harten geboden moet 

worden als zijn 2e kleur harten is. 

 

 

N  O  Z  W 

1rui  pas  1sch  pas 

? 

Ik heb 17 punten met een “dichte 6 krt.rui” Partner biedt sch. dus vanaf 6pnt. 

Samen al 23 punten. Ik Noord bezit ha. Aas en ook in kla. heb ik mogelijk met 

V10x nog n stop. Dus niet 3 rui. Bieden, daar kan partner niets mee. Houd het 

vaag en bied in 1x : 3 Sans. 



 

 

Liet Relou 


