
 
Twee spellen, het eerste spel uit de serie van 24-04 

 
Het biedverloop: 
  
West 1♦, Oost heeft voldoende punten, en 
de verdeling, om eerst zijn ♣ te bieden en 
later de ♠. 
Dit mag vanaf 12 punten met een 5-4 
verdeling.  
Met zwakkere handen is het beter om eerst 
♠ te bieden.  
Na 2♣ komt erbij oost 2♦, hier kan nog een 
4 kaart ♠ bij zitten.  
De hand van oost is dan te zwak om 2♠ te 
herbieden, hiervoor zijn 18-19 punten 
nodig. Ook de herbieding van 2♦ hoeft niet 
per se een 6 kaart te zijn, maar is wel zwak 
(12-14).  
 

Na 2♠ mag west niet passen, is dit “ronde forcing of manche forcing”?  
Het wordt ook wel “reverse in de antwoordende hand” genoemd.  
West 3♦ dit beloofd nu toch wel een 6/7 kaart.  
De vraag is, zou slem ♦ mogelijk zijn? Het is mogelijk als west b.v. AHV  6/7e en ♣H of het zitsel 
zoals bij dit spel. Hoe groot is die kans? Die kans is waarschijnlijk niet zo groot maar je kunt die 
kleine kans toch onderzoeken, als 5SA in je biedsysteem geen speciale betekenis heeft, en op 5SA 
gepast wordt. Oost mag nu beslissen en koos voor 3SA i.p.v 5♦.  
Je hebt eerder 9 dan 11 slagen. Zouden jullie ook voor 3SA gekozen hebben? 
Tegen 3SA komt zuid uit met ♥3. Je hebt van top af 9 slagen, dus het contract is niet in gevaar.  
De tweede vraag is, zou zuid onder HV zijn uitgekomen? 
Dat zou kunnen, dus wordt de ♥B bijgespeeld, noord de H, en west, “duiken of nemen”? 
Ik besloot te nemen. Toch denk ik dat direct nemen niet goed is. Twee keer duiken en eventueel 
een ♦ weggeven als zuid klein legt heeft meer kans op meer dan 9 slagen. 
Maar zonder geluk kom je op dit spel niet aan 93%.  
 
Het tweede spel uit de serie van 28-4 
 

Wat moet oost bieden na 1♥ van west? 
Op 3♦ mag west passen, en besloot om 
3SA te bieden in de hoop dat partner iets in 
♠ zou hebben of dat de ♠ 4-4 zitten. 
Mee eens? 
De eerste 4 slagen in ♠ zijn voor N-Z. 
Ga je voor 1 down door ♦A en ♦V na te 
spelen of is er nog een kans om het 
contract te maken? 
Ik besluit om voor een maakkans te gaan 
door op ♣V te snijden, tenslotte heb je 50% 
kans.  
In slag 5 wordt ♥ gespeeld die ik neem. 
♣A en bij noord wordt ♣T bijgespeeld, dan 
♣4, B en ♣V in noord.  
Voor een score van 0% op het spel. 
Kan het beter?  
 

 
Ruud  


