
Spellen van de week 22 oktober 2019 

Thema wat ik wil bespreken hoe je in 3SA kunt eindigen als de tegenpartij opent met een normale of 

zwakke opening, of als je partner opent met een zwakke 2.  

Op spel 1 was het gelijk raak 

 

. 

 

Bij ons aan tafel ging het als volgt: 

West Noord Oost Zuid 

--- 1♠ Pas Pas 

Doublet (te sterk voor 
een volgbod) 

Pas 2♥ 

 
(1SA is een alternatief, 
dat biedt Jack) 

Pas 

3♦ (sterke hand met 
min. 5 Ruitens) 
 
 
Jack biedt 3SA na 1SA 
in Oost 

Pas 3SA (dubbele 
schoppenstop en 
goede aansluiting in 
Ruiten; partner moet 
met zijn sterke hand 
ook wel iets in Klaver 
hebben) 

Pas 

Pas Pas   

 

Door de pas van Zuid hebben we genoeg ruimte om uit te zoeken wat het beste contract is voor 

Oost-West. We blijken als enige 3SA te hebben uitgeboden. 

Het wordt al veel lastiger als Zuid met 2♠ gaat steunen. 

West Noord Oost Zuid 

--- 1♠ Pas 2♠ (welismaar maar 4 



punten, maar door de 
extra troef en een Aas 
moet je je steun laten 
horen, je ziet welke 
problemen Oost-West 
nu hebben 

Doublet (partner, kies 
een kleur) 

Pas 3♥ (hartens betalen 
beter dan klavers in 
een Parenwedstrijd) 

Pas 

Pas 
(partner moet bieden 
en kan veel minder 
dan 7 punten hebben) 

Pas   

 

Alternatief: 

West Noord Oost Zuid 

--- 1♠ Pas 2♠ (weliswaar maar 4 
punten, maar door de 
extra troef en een Aas 
moet je je steun laten 
horen, je ziet welke 
problemen Oost-West 
nu hebben 

Doublet (partner, kies 
een kleur) 

Pas 3♣ (het alternatief, dat 
geeft de ruimte aan 
partner om met een 
sterke hand nog 3♦ of 
3♥ te bieden) 

Pas 

3♦ (sterk 17+ met 5 of 
meer Ruitens) 
 
n.b. Jack past hier 

Pas 3SA (dubbele 
schoppenstop en 
goede aansluiting in 
Ruiten, zie eerste 
biedserie hierboven) 

Pas 

Pas Pas   

 

 



Op Spel 8 wordt ons het leven zuur gemaakt door een zwakke opening. 

 

West Noord Oost Zuid 

2♣  
(zwak met 5♠/4♥ of 
4♠/5♥ of een sterk 
spel). 
 

Pas 2♦  
(geen voorkeur voor 
een harten- of 
schoppencontract) 

Doublet 
(Als je zelf sterk bent, 
moet je uit gaan van 
een zwakke opening 
bij de tegenstanders, 
en in de bieding 
komen) 

2♥ 
Langere hartens dan 
schoppens, zwak spel 

2SA 
Dekkingen in harten en 
schoppen, 10-12 
punten 

Pas 3SA 
Moet kans hebben 
tegenover min. 10 
punten 

Pas Pas Pas  

 

Toch nog 3SA bereikt. Nu nog even maken. 

Oost komt uit met harten 7 (1e/3e/5e in de geboden kleur van de partner). West neemt Harten Aas en 

speelt een kleine harten terug. Je telt nu 8 vaste slagen (4♠, 1♥, 1♦ en 2♣ slagen). Op routine speel ik 

de 10 bij wat niet goed is. Ik weet uit het bieden dat West 5 hartens heeft en Oost dus 4. Er blijft 

communicatie tussen Oost en West in Harten. Als ik van slag moet, dan ben ik 1 down, omdat ze dan 

4 hartenslagen maken en de slag in de andere kleur die ik afgeef. Ruiten Heer zal dus goed moeten 

zitten om in ieder geval een extra slag in Ruiten te maken voor mijn contract. 

Stel je neemt dus Harten Heer in de tweede slag. Nu Ruiten Vrouw voorgespeeld. Oost doet er nu 

goed aan om niet te dekken. Dekt hij wel, dan gaat de rest vanzelf, omdat in de volgende slag Ruiten 

10 naar beneden komt. Als Oost Ruiten Heer dus niet dekt, dan moet je vervolgen met Ruiten Boer 

om de 10 te pinnen, maar dat blijft dan een keuze, omdat Ruiten Heer ook in de dubbelton kan 

zitten. De kans hierop is niet zo groot, omdat West al 9 kaarten in Harten en Schoppen heeft en 

vanuit de kanberekening dus minder plaats heeft voor 3 Ruitens. 

Maar bij de goede keuze maak je dus zomaar 5 ruitenslagen, 4 schoppenslagen, 1 hartenslag en 2 

klaverslagen. 



Hulde aan de winnaars van deze herfstdrive die deze scherpe 6SA hebben geboden en gemaakt! 

 

Ik ben wel benieuwd hoe Andrea en Sonja het contract hebben geboden, misschien kunnen ze 

hierover in het forum een bericht achterlaten. 

 

Arjan 

  



Nog een spel (10), waar we wederom in 3SA zijn geëindigd, nu na een zwakke opening van mijn 

partner. 

 

West Noord Oost Zuid 

--- 
 

--- --- 2♣ 
 
Zwakke 2 in Ruiten of 
een sterk spel 

Pas 2SA 
 
15+, vraagt de hand 
van Zuid op 

Pas 3♦ 
 
Zwakke 2 in Ruiten, 
moet een goede kleur 
zijn volgens afspraak, 
omdat we kwetsbaar 
zijn 

Pas 3SA 
 
Goede aansluiting in 
Ruiten en op het oog 
stoppers in alle 
kleuren; ik ging uit van 
6 ruitenslagen en 1 
slag in iedere andere 
kleur 

Pas Pas 

Pas    

 

Het spel zou down gespeeld moet worden. Oost kwam uit met Harten Aas (een zogenaamde kijk Aas, 

kan ik sympathie voor opbrengen), er werd goed schoppen geswitched en genomen met het Aas(!) in 

West. Als West nu een kleine schoppen had doorgespeeld had ik het waarschijnlijk fout gedaan door 

niet de Vrouw te leggen…. 

Ik was ervan uit was gegaan dat West niet Schoppen Heer zou hebben, omdat het vrij normaal is om 

van een Aas Heer bezit met de Heer te nemen (om aan je partner te laten weten dat je ook het Aas 

hebt). Het Aas was dus een prima false card om mij als leider op het verkeerde been te zetten. 



(mijn geluk was dat West klaver vervolgde die ik kon laten doorlopen naar de 9, omdat de Schoppen 

Vrouw nu beschermd is als Oost aan slag komt). 

 

Arjan 


