
Spel van Week 6.        Met twee keer een rondpas aan onze tafel en geen slem geboden lijkt het een saai 

avondje bridge. Maar niets is minder waar. Voor de rondpas in spel 4 (andere tafel opps in 2SA -1) en in spel 

18 (nevenpaar in 1SA +1) kregen we 6 Impen! Voor het eerst het blauwe kaartje XX gebruikt voor een 

supportredoublet, de regel van 15 toegepast in de 4e hand. Op zoek naar juiste spellen tussendoor veel 

gelopen ( altijd leuk, toch Karen). En bij de gezellige nazit anekdotes gehoord over wat er goed ging  

(en fout natuurlijk). “Het spel van de week” is spel 16 

 

Na 1 SA opening van de tegenstander is het lekker om te kunnen storen om opps. uit het juiste contract te 

houden. Storen dus, maar de mogelijkheid om zelf naar de manche te gaan…..nog niet zoveel ervaring mee. 

Een zwakke 1 SA (11-14 ) en dan zelf in 3 SA moeten zitten, daar kan ik me iets bij voor stellen omdat dat 

laatst een keer ergens voorkwam op een drive. Daarbij is de verdediging weer net even iets anders dan bij 

gewone 1 SA. Bij mijn weten speelt niemand bij De Gaech 1 SA (11-14).  

Enfin, na 1 SA opening door tegenstander dan uiteindelijk zelf in 3 SA terechtkomen…... Wij waren aan onze 

tafel benieuwd hoe dat kon. De twee verschillende conventies die elk paar speelt, dat lijkt me geen discussie. 

Wij gaan ons leuke systeem niet omgooien vanwege spel 16 of vanwege viertallen.  

 

Eerst de andere tafel, daar ging het zo: 

 

Uitkomst: Lastig. Links van je heeft beide hoge kleuren belooft en rechts van je biedt SA. Maat heeft met 1 SA 

15-17 punten belooft en je hebt er zelf 4! Dus opps zitten in 3 SA met 21-20 punten. Dat moet down zou je 

zeggen……Uitkomst in klaver of ruiten beter dan harten 2?  

Tegenspel: West vermoedt een 5 kaart schoppen, door het biedverloop, dus schoppen Aas 2 keer ophouden? 

Komt leider niet meer in de dummy en mist heel wat schoppen slagen. 

 

Biedverloop is niet correct blijkt bij het nakaarten. Zo zou het moeten gaan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

W N O Z 
1SA pas pas 2 ♣, Landy 5-4 hoog 
pas 2 ♦, geen voorkeur 

met 2 doubletons 

pas 2 ♠, ♠ beter dan ♥ 

pas 2 SA, goede hand pas 3 ♠, wil geen SA 
spelen 

pas 3 SA a.p.  

W N O Z 
1SA pas pas 2 ♣, Landy 5-4 hoog 
pas 2 ♦, geen voorkeur 

met 2 doubletons 

pas 2 ♠, ♠ beter dan ♥ 

pas 2 SA, goede hand pas 4 ♠, ik heb 6 kaart 
a.p.    



Aan onze tafel (wij NZ ) ging het zo: 

 

 

DONT: 4 -4 of 4-5 in twee kleuren nu dus in ♣ én in ♦ of ♥ of ♠.   

Tegenstander van nevenpaar in 3 SA Contract. Wij in 2 ♠ + 2.  

Alleen Thea en Ina zitten in het optimale contract van 4 ♠. Goede gedaan dames! 
 
 

Spel 8 Door Noord wordt verkeerde keuze gemaakt. Door eerst schoppen 
te bieden wordt er onnodig biedruimte weggenomen en Noord komt in de 
problemen bij het tweede bod en moet de handdoek in de ring gooien met 

een herbieding van 5 kaart schoppen! Zuid belooft wel 10+ punten, 3 ♣ 

wordt een MF bod maar Noord durfde het niet te bieden. Zo blijft de 6 
kaart klaver ongeboden. De fit wordt gemist en de manche.  

Wellicht beter na opening van opps. en dan als eerste ♠ volgbod en dan ♣ 

bieden. Bij Ghestem worden beide kleuren duidelijk gemaakt overigens. 

 

 

Zo ging de weinig succesvolle bieding: 

W N O Z 

pas 1 ♠ pas 2 ♥ 
pas 2 ♠ a.p.  

 

Zo komen beide kleuren aan bod: 

W N O Z 
pas 1 ♣ pas 1 ♥  
pas 1 ♠ pas 2 ♦ 4e kleur 
pas 2 ♠, 5 krt ♠  

en langere ♣ 

pas  3 ♣  

pas 4 ♣  pas 5 ♣ 

4e kleur is RF als openaar op 2 niveau kan bieden. 2 ♠, openaar ontkent 3 kaart harten en geeft verdeling 

aan. Antwoorder biedt 3 ♣ en maakt het nu MF. Stop in ruiten kan volgens mij nog een keer gevraagd wordt 

door 4e kleur te herhalen door 3 ♦ te bieden, maar dat is nu niet aan de orde. Openaar kiest voor 4 ♣, 

sleminteresse in ♣, geen controle in ruiten. 5 ♣ eindcontract. Optimaal is ook 4 ♠, maar weet niet hoe te 
bieden. 
Kortom, 4e kleur vraagt in 1e instantie om 3 kaart in de kleur van antwoorder, dan verdeling en dan stop in 
geboden kleur. (of laatste 2 in omgekeerde volgorde. Forum? ) 

En, hoe zat dat dan met regel van 15 in 4e hand? Noord heeft ♠HV42 ♥AH9 ♦1097 ♣984  

Spel 14 Noord 8 verliezers, geen regel van 20 ( 12 HP + 4 + 3 = 19), wel 2 vaste slagen. Deze hand zou niet 

geopend worden door Noord. Echter, eerst 3 x pas en in 4 e hand met deze noord hand regel van 15 

toegepast: 12 HP + 4 krt ♠ = 16 en dat is meer dan 15 dus openen. Bij twijfel nooit openen in 4e hand als je 

daarna in contract komt waarbij je zelf down gaat, ooit gehoord. De regel van 15 neemt twijfel weg .  

Wij NZ: pas, pas, pas, 1 kl, pas, 1 ha, x, pas*, 1 sch, 2kl, pas, 2 ha a.p. 2 ha door Zuid Contract.  

Nevenpaar OW: pas, pas, W 1 ru, pas, O 1 SA, a.p. Deelscore leverde 6 impen op.  

Na de opening zou Noord op alles passen wat Zuid biedt. Maar na 1 harten van maat kwam een doublet en 

dan is het gewoon doorgaan met hand vertellen, ook als iedereen heeft voorgepast. Daarom is pas* niet 

juist! Meteen 3 krt ha melden met support redoublet. Met pas krijgt maat verkeerde info en kan 5 krt ha niet 

herhalen. Pas moet gealerteerd worden: minder dan 3 kaart steun. Dat blauwe kaartje als support redoublet 

is later op de avond bij een bieding wel gebruikt. Voor het eerst…… 

Jacqueline bedankt voor het invallen! 

Joke     ♣ ♦ ♥ ♠ 

W N  O Z 
1SA 2 ♣ DONT  pas 2♠ 6 krt eigen kleur 
a.p    


