
Spel van de week 3 dec 2019 

 

Gisteravond hadden we de gezellige Sinterklaasdrive. De opkomst was hoog, dat is leuk. 

Graag wil ik twee leermomenten behandelen, die op deze avond voorkwamen en altijd goed 

zijn om weer even onder de aandacht te brengen. 

 

West opent met 1 sa en oost biedt 2 harten (Jacoby). Zuid doubleert. Dit betekende: ik had 

harten willen bieden 

Mag West nu toch 2 sch zeggen? Ja, dat kan, maar met de volgende afspraak geef je meer 

informatie: 

Wij hebben deze afspraak: 

West mag alleen 2 sch zeggen, als hij een stop heeft in ha (Aas of Heer) EN een driekaart 

steun in sch. Zo niet, dan past hij. Deze pas moet worden gealerteerd. Oost kan nu kiezen, als 

hij wel een stop heeft: zelf sch bieden, of redoublet= herhaalde transfer. Dan weet West waar 

hij aan toe is 

Als West wel een driekaart steun heeft, maar geen stop, dan zegt hij redoublet. Dan kan het 

contract in de hand van de Jacoby-bieder komen, mogelijk heeft hij wel een stop. 

Maar bij Spel 8 was er niets ingewikkelds aan de hand. West bood 2 sch. Oost had 3 rui 

moeten bieden, waarna West met 3 sch vervolgt. Via controlebiedingen wordt dan 6 sch 

bereikt. 

 

Tweede leermomentje: bieden na 1 sa met 8 punten 

Dat hangt ervan af, hoe je verdeling is. Zie spel 6.  



 

West heeft geopend met 1 sa. Oost kan 2 kl zeggen: interesse in een troefcontract (singleton).  

En heeft een 2sa rebid achter de hand. 

 

Bij spel 14 opent Oost met 1 sa. West heeft een verdeelde hand. Bij een verdeelde hand ( een 

4333-hand) moet je er eigenlijk 1 punt aftrekken. Dit is wel een verdeelde hand, maar niet 

4333. Omdat de kans op 16 of 17 punten bij openaar iets groter is dan de kans op 15 

punten,kun je de bieding open houden via 2 kl: de Stayman-invite: je biedt als West 2 kl, Oost 

zegt wat en dan bied je 2 sa 

Dat doe je dan alleen als je de afspraak hebt dat een direct 2 sa-bod een andere betekenis heeft 

(bv transfer voor ruiten), anders kun je direct 2 sa bieden. 

 

 

Karen 

 


