
Spel van de week 15 
 
Op het moment van schrijven van dit spel van de week, gaat De Gaech bijna starten met de 1e online 
competitie op BBO. Wat we voor drie a vier weken terug niet voor mogelijk hadden gehouden. In een 
relatief korte tijd is er een plan bedacht en 42 leden gaan het experiment aan. Hoe leuk is dat! We 
hopen dat de eerste competitieronde vooral veel leuke spellen oplevert en veel speelplezier.  
Vanochtend heb ik de tweede aflevering bekeken van LIVE BRIDGE TV van de NBB, een aanrader! 
Geïnspireerd door het panel van topspelers, en hun deskundige uitleg/toelichting op vragen van 
bridgers, kwamen er twee spellen in mijn gedachten op. Allebei met Peer gespeeld bij de Gemengde 
Paren begin van dit jaar. 
 
 

Gemengde Paren Den Haag, 1 maart 2020 
Spel 5 Wij Noord Zuid. 

Biedverloop: Noord opent 2♥ (≥ 6 krt (5) ♠ of SF ♣/♥ of 
26/27SA).  
Oost past. Als Zuid denk ik dat het om een zwakke 6 kaart ♠ gaat 
dus spring ik naar 3♠, barrage (met deze 5 kaart kan ik een 
sprong maken om zodoende te proberen de tegenstanders uit 
de bieding houden, West past, Noord 3SA. Oeps denkt Zuid; 
door de barrage is biedruimte weggenomen. Zonder barrage 
had Noord in mijn optiek dus 2SA willen bieden, nu 3SA, dat 
belooft nu 26/27 punten. 26 punten en 10 punten is slem. Maar 
wat zijn de afspraken na 3SA? Nooit eerder bij de hand gehad. 
En toch gaat het vervolg in het bieden vrij vlot. Ik doe net of er 

2SA geboden is, dan gaat Niemeijer in, dat vraagt naar 5 of 4 kaart hoog. Ik bied dus 4♣ en ga dus 3SA 
voorbij. Het is ons 2e spel aan de eerste tafel, begrijpt maat mij zo vroeg in de ochtend? Er komt 4♥ 
en dat belooft een 5 kaart ( een 4 kaart hoog wordt aangegeven met 4♦ ). Vervolgens 4SA azen 
vragen door Zuid. Noord antwoord met 5♠ (2 azen met troefvrouw). Ik mis 1 Aas en besluit 6SA te 
bieden. Contract. 6SA, Score 92 %, sommigen zitten in 6♠, 3SA + 4 of 4♥ +2 door Noord!  
 
De 2♥ opening van Noord is zeker discutabel. Wat is naast Niemeijer bod op 4 niveau (4♣) nog meer 
aan de hand? Kijkend naar de Noord hand; SA verdeling maar geen 26/27 punten! Als de hand met 
2♦ wordt geopend (24/25SA, puntje gesmokkeld! ) dan biedt maat als eerst relay waarschijnlijk 2♥. 
Dan 2SA, dan Niemeijer en dan 3♥! De kans zit erin dat ♥ eindcontract wordt en dan zit het in 
verkeerde hand. Door puntje te smokkelen en 2♥ te bieden, speelt Noord het mogelijke ♥ contract en 
niet Zuid. Mooie, sterke hand komt niet op tafel!  
 
 

Gemengde Paren Delft, januari 2020 
Spel 1 Wij Oost West 
Noord past, Oost opent 1♠ zuid past, West ( ik ) spring 4♣. Belooft 
4 kaart steun 12-15 punten en splinter in ♣. Kijkend naar West hand 
kom ik op 10 honneur punten en singelton is samen 12. Aantal 
verliezers: 7. Maat opent ook met 7 verliezers of minder dus 
manche zit erin. Dus na het waarderen van de kaart is 4♣ oké.  
Oost 4♦ = controle in ♦. Ik (west) 4♥ = controle in ♥. Nu Oost azen 
gaat vragen krijg ik het wel een beetje warm. Het is wel heel krap 
op het randje van 12 en dan toch splinter bieden met 12-15 
punten…. Na 4 SA vraag is het antwoord: 5♥ = 2 Azen zonder troef 
vrouw. Oost springt naar 6♠ contract; Score 90 %  

  
Er is iets opmerkelijks toe te voegen aan de bieding van Oost. Wat is daar zo bijzonder aan? West 
belooft een splinter en de afspraak is dan dat de openaar in het verdere biedverloop geen splinter 



meer gaat bieden. Anders kan het gebeuren dat zowel West als Oost een singleton geboden hebben 
en zijn er dus mogelijk 2 azen buiten boord. Oost doet dat met reden en biedt toch 4♦. Wat wil hij 
namelijk horen van West, of West ♥ controle heeft, en wel de ♥ Aas! De eventuele ♦ Aas is niet van 
belang tegenover singelton ♦ 3. Als West al splinter in ♣ heeft geboden dan is de ♥ controle de Aas 
want Oost heeft immers zelf de Heer. Oost wil dus ♥ controle horen van West. Slaat Oost ♦ controle 
over en biedt hij 4♥ (controle voor ♠) dan mist hij een kans om de ♥ controle te horen.  
 
Tot binnenkort online, Joke 


