
Spel van de week – week 8 (18-02-2020) 

 

Deze week twee onderwerpen: slem bieden en verrassende uitslagen. Van de slemwaardige spellen 

bekijken we spel 1, 11 en 24. 

 

 

 

Spel 1: Ons nevenpaar bood 4 harten (+3), onze tegenstanders 6 harten (+1), kosten: 11 impen. Zij boden 

als volgt: 1 ruiten – 1 harten – 2 ruiten – 4 SA (!) – 5 harten (2 azen) – 6 harten. Het 4 SA bod vind ik 

moedig en wij zouden net als ons nevenpaar vermoedelijk in 4 harten zijn blijven steken. Ik vind het 

moeilijk om als west na 2 ruiten een goed bod te vinden en ben benieuwd naar suggesties. 

 

Spel 11: Hier kwamen we zelf op 4 harten (+2), en aan de andere tafel kwamen de tegenstanders tot 

dezelfde score. Ons biedverloop: 1 harten – 1 schoppen – 4 harten – pas. West wil na 1 schoppen de 

manche forceren, en als Oost had ik vermoedelijk op basis van punten door moeten bieden: West belooft 

(bij ons) 19 punten en ik heb er 12 bij. Door de forse sprong van West had ik minder vrees moeten 

hebben voor mijn singleton harten, maar ik dacht: bij viertallen alleen slem bieden als je er behoorlijk 

zeker van bent dat je de manche niet verspeelt. Opnieuw zijn biedsuggesties welkom. 

 

Spel 24: Hier boden wij 4 schoppen (+1), onze tegenstanders 3 SA (+2). Biedverloop (volgorde West-

Noord-Oost-Zuid): pas – 1 ruiten – 2 harten (!) – 2 schoppen – pas – 3 SA – pas – 4 schoppen – allen 

passen. Het harten volgbod stoorde ons danig, anders was het bieden (alleen Noord-Zuid) vermoedelijk 

als volgt gegaan: 1 ruiten – 1 (misschien 2) schoppen – 3 SA – 4 klaver (azen vragen) – 4 SA (bij ons 3 

azen) – 6 schoppen. En weer ben ik benieuwd naar biedsuggesties. 

  



Tot slot twee verrassende uitslagen waar onze tegenstanders zich zeer sportief toonden: spel 19 en 20. 

 

 

 

In spel 19 gaan wij in 3 schoppen gedubbeld 3 down (-500) en de tegenstanders wrijven zich al in de 

handen. Wat blijkt: aan de neventafel speelden de tegenstanders 4 schoppen gedubbeld -4 (-800) en dat 

levert ons 7 impen op. De tegenstanders kunnen er hartelijk om lachen. In vrolijke stemming gaan we 

door met spel 20, maar door de algehele hilariteit vergeet mijn partner met 17 punten te openen zodat 

we rond passen. Een beetje sip vul ik de pas score in, maar … ons nevenpaar blijkt 2 schoppen gedubbeld 

+3 te hebben gespeeld (+1270) zodat we 15 impen scoren. Ook nu zien onze tegenstanders er weer de 

humor van in. Net als Hans Saarloos (zijn “spel van de week 5”) kunnen ook wij zeggen: “Zo komen 

wij aan onze punten.” 
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