
Spel van de week 14 januari 2020 

 

Bridgen is een denksport, maar er komt ook altijd een portie geluk bij kijken om hoog te 

kunnen scoren. Een preëmptieve opening stoort altijd enorm en daar komt dan een 

geluksfactor bij kijken of een goede keuze gemaakt gaat worden. Zo ontspoorde bij ons het 

bieden van spel 21 volledig nadat de tegenstanders met 3 ♣ openden. En op spel 24 toen wij 

preëmptief met 2 ♥ openden hadden onze tegenstanders geen geschikt bod. Zij pasten terwijl 

ze samen 25 punten en dus enorm geluk hadden, want de meeste spelers gingen in de manche 

down. 

 

 
Op spel 11 kon er gelukkig niet preëmptief geboden worden en het verbaast mij dat er in de A 

lijn slechts 2x en in de B lijn slechts 1 x klein slem is geboden. Terwijl er zelfs groot slem in 

zit .  

 

Hoe zou de bieding moeten gaan bij spel 11:  

Zuid past, west 1♣ , noord 1 ♥, oost 1 ♠, zuid is nu aan de beurt en weet dat NZ samen 10 

harten hebben en zal dus 2 ♥ of 4 ♥ bieden. Nu is west aan de beurt en heeft slechts 4 

verliezers en weet nu ook dat OW samen 9 schoppen hebben. Dus onderzoek naar slem is wel 

erg interessant geworden. Na het 2 ♥ bod van Z is 3 ♥ voor west een cuebod en dus een 

forcing bod. Oost biedt nu 4 ♦ en west kan nu met 4 sa azen vragen. Je hebt zelf sch H, dus 

geen probleem als Oost nog niet zeker weet wat de troefkleur is. Als west 2 azen hoort en dus 

♥ 10 weg kan op ruiten aas is klein slem in schoppen al bijna zeker. Groot slem was ook nog 

een mogelijkheid geweest. Oost heeft met 5 ♥ 2 azen en geen troef vrouw aangegeven. Er is 

nog kleine kans dat oost wel troefvrouw heeft, maar ik durfde het niet aan en wist ook niet 

hoe ik dat moest vragen en ik vond 6 ♠ ook al een mooi bod. 

Na een 4 ♥ bod van zuid is volgens mij 4 sa azen vragen met schoppen als troef. En dan kom 

je ook in 6♠.  

 

Het spelen is eenvoudig oost speelde en sloeg met 9 troeven de heer en het aas en zo werd er 

makkelijk 6♠ +1 gehaald. 

Zo zie je maar weer dat je met slechts 4 verliezers niet meteen genoegen moet nemen met de 

manche. Vooral met ♠ als troefkleur kan je na het azen vragen makkelijk nog in 5♠ eindigen 

als je slechts nul azen krijgt te horen.  

Bij dit spel zat er met slechts 23 punten 7 ♣, 7 ♠ of 7 sa in. 



 
  

Ilonka  

 


