
Spel vd Week  11 februari 

 

 

 
Allereerst wil ik spel 5  bespreken. 7 schoppen zat er in, 7 sans zelfs. Maar hoe bied je dat? 

 

Tijdens de nazit bleken er veel varianten te bestaan. Ik nodig het Forum uit te reageren. 

 

Noord en Zuid passen steeds 

Oost biedt 1 sch, West 2 kl,  Oost 3 kl 

En dan? 

1ste Variant: West biedt 3sch. Wat betekent dit bod? 

a) Sterk bod, sterker dan 4 sch, forcing. 4sch zou betekenen: eindcontract 

b) Schoppen steun, driekaart, 10-11 punten. Met minimale hand mag Oost passen 

 

2de Variant: West biedt 4 sch. Oost denkt: we hebben een dubbele fit, dus we zijn sterk. Ik ga 

Azen vragen 

 

3de Variant: West biedt 3 ha. MF ha stop, ontkent rui stop. Oost heeft 4kaart harten al ontkend 

door na 2 kl 3 kl te bieden ipv 2 ha, dus dit kan niet tot een misverstand leiden. Oost heeft rui 

top dus biedt na 3 ha 3 SA. Na 3 Sa kan Oost dan 4 sch bieden met de boodschap: ik heb 3 krt 

sch en ben te sterk om na 3 kl direct 4 sch te bieden (dat zou barrage zijn). Wil hiermee 

partner aan de praat houden. De vraag is nu: Heeft Oost na het bieden van West (via deze 

omweg naar 4 sch) genoeg om door te bieden naar slem? 

 

Ik ben benieuw naar de reacties. 

 

 



 
Verder nog even iets over spel 7: 

Wij boden daar op ons gemak 3 kl en maakten dat + 2. we dachten dat dat een slechte score 

zou opleveren, maar wat bleek: ons nevenpaar (Liet en Ilonka) hadden 5 schoppen 

uitgeboden. Zo zie je maar hoe belangrijk de verdeling is, ze hadden  slechts 15 punten . Een 

compliment voor hen! 

 

 
Spel 29  

Zuid opent 2 kl: Dit kan betekenen Een sterk spel, of: zwak voor de hoge kleuren. 

West heeft wel punten, maar juist de hoge kleuren en past voorlopig. 

Noord heeft een lange klaverkaart en zegt 3 kl. 

Oost past, zuid ook. 

West denkt: het is dus een zwak bod, ik heb geen klaveren, wel wat in de hoge kleuren, dus: 

Doublet. (Eigenlijk was dit doublet niet verstandig, want als Zuid de hoge kleuren heeft, 

welke kleur kan maat dan alleen nog maar kiezen…dat zou dan ruiten moeten zijn. Dat blijkt 

ook wel aan de score aan de andere tafel…: 4 sch was te hoog en ging 3 down) 

Noord past. Hij denkt: nou, dat gaat goedkomen met die prachtige klaverkaart van mij…Oost 

zal wel gaan bieden! 

 

Maar Oost (Joke)  denkt na en past ook! Heel goed : het contract gaat twee down (had een 

gekund).  

 

Groet, 

Karen 


