
Spel van de week: Week 4 

“Wie probeert wie nou eigenlijk uit te nemen hier??” 

Afgelopen dinsdag kregen we een behoorlijk aantal grillige en lastig biedbare verdelingen 

voorgeschoteld. Deze rubriek heet echter ‘hét spel van de week’ en niet ‘een selectie van de beste 

zestien spellen van onze kaartavond’ en bovendien zitten jullie niet op een novelle van acht kantjes te 

wachten. Kortom, ik beperk me tot spel 6. 

 

 

 

Oost mag starten en heeft zowaar een opening: 1♣. Ik (zuid) sta gelijk voor de keuze: 1♥ als volgbod of 

optimaal storen met 2♥ (zeskaart en een opening). Ik besluit tot 1♥, omdat de hartenkleur niet 

denderend is. Daarnaast (Forumwijsheid): hoe minder biedruimte je wegneemt, des te sterker moet je 

ziin. Daar voldoet deze hand ook wel aardig aan. West geeft een negatief doublet (wat een vierkaart 

schoppen aangeeft of een vijfkaart met weinig punten). Noord ziet een fit en biedt 2♥. Ik weet nu 

bovendien, dat mijn partner minder dan 10-11 punten bezit. 

Ook OW hebben een fit gevonden en Oost biedt 2♠. Mijn volgbod beloofde (minimaal) een vijfkaart. Ik 

heb echter zes hartens en ga het deelscoregevecht (bij scrabble 3x woordwaarde) aan met 3♥. Oost 

biedt vervolgens 3♠ (meen ik, kan ook west geweest zijn) en ik ben weer aan de beurt. ‘Niet kwetsbaar 

tegen kwetsbaar is alles geoorloofd’ gaat de zegswijze. Mijn gevoel zegt, dat 3♠ er wel inzit. In dat geval 

mag 4♥ drie down voor een goed resultaat (of één down indien gedoubleerd). 4♠ kan er volgens mij 

niet inzitten. Verhogen naar 4♥ lijkt me dus een juiste keuze. West ‘hapt’ en biedt nog 4♠. Noord en 

oost passen. Durf ik te doubleren op basis van mijn schoppens en verdeelde punten? Partner kan 

desalniettemin zwak zijn en gesteund hebben om te storen (dat doet ie tenslotte wel vaker 😉). Laten 

we dat doublet dus maar niet doen.1 

Het afspel? Ik start in onze kleur met een kleine harten. Maat neemt met de aas en kan maar beter 

switchen (er liggen geen hartens meer in de dummy). In de dummy liggen daarentegen wel vijf klavers. 

Zijn maat heeft klaver geopend en geen vier hartens. Dus oost zal minstens drie hartens hebben en 

waarschijnlijk zelfs vier. Klaverterugkomst geeft dus een goede kans op een introever. Ik ben met 

schoppen aas en schoppen vrouw nog in het bezit van twee slagen. Na het klaverterugspel gaat 4♠ dus 

                                                           
1 In praktijk kan de bieding best anders verlopen zijn. Zie het als dichterlijke vrijheid. @Ruud/Hans: ik ben op zich 

wel benieuwd indien de bieding anders liep, hoe het dan wel ging.  



zeker down. We eisen ook nog een ruitenslag op; 4♠ gaat dus twee down. Jammer dat ik niet 

gedoubleerd heb, maar dit moet toch wel een goede score zijn! 

Vier harten zit er echter in (schoppen snijden en vervolgens de derde schoppen introeven in de dummy) 

en zelfs vijf harten is maakbaar als je de ruitenkleur goed afspeelt! Gelukkig zijn er niet zoveel 

hartencontracten afgespeeld, dus de schade is deze keer te overzien... 

Specifieke forum takeaways (spreek uit als teekuwees) 

 Wie volgt er met 1♥? Liever sprong naar 2♥ bij intermediate sprongvolgbiedingen? 

 Was een doublet op 4♠ te overwegen of toch te risicovol? 

Nou, omdat jullie zo aandringen toch nog een tweede potje voor het voetlicht (een leuke variant op drie 

spellen aankondigen en vervolgens twee bespreken 😉). 

“Soepeltjes uitbieden...!?” 

 

 

 

Wat open je met deze zuidhand? 22 punten en geen evenwichtige hand. 2SA zou nog wel een optie zijn 

met een singleton aas. Vrouw-klein in harten weerhield me hier echter van. Dus toch maar sterk met 

2♣. OW zwegen in ons geval (en terecht, zo lijkt me). Partner bood 2♦ (relay). Ik verkoos te vervolgen 

met 3♦. Partner bood nu harten (minimaal een vijfkaart en minder dan 8-9 punten). Dít was voor mij het 

moment om aan te leggen in 3SA. Ik wilde echter onderzoeken of we nog een schoppenfit hadden 

(naïef?). Die was er niet en daarmee was de kans op een SA-contract verkeken, partner verhoogde naar 

4♦. 5♦ was het eindcontract en dat zat er ook in. 

Gelukkig was dat lood-om-oud-ijzer voor dit spel, aangezien er bij een (logische) klaverstart geen 

overslag meer in zit. 

Specifieke forum takeaways (uitspraak is duidelijk, toch?) 

 Hoe bied je zo’n zuidhand nou soepeltjes uit? 

Ik heb altijd al eens Berry W willen quoten. Dus ik besluit met een tekst waarmee hij zijn 

bridgekalenderraadsels (nog een keer 3x woordwaarde!) besloot: Lief forum, ‘take it from here!’ 

Groet, Sander 


