
Spel van de Week 1 mei: het sandwich-bod 

 

Deze week een leerzaam spel voor ons vieren en hopelijk ook voor de lezer. 
Vooral omdat we alle vier een fout maakten. 
 

 
 



Je ziet de bieding: ik opende met 1 rui, Joke zei 2 kl. So far,so good. 
Nu de misverstanden 
1.Liet zat in de sandwich :  
-een doublet betekent in dit geval:: ik heb twee vierkaarten in de overige twee kleuren 
- 2 rui betekent: ik heb een vijfkaart in de laagste, overige kleur, in dit geval harten en een vierkaart 
in de andere 
- 2 sa betekent: ik heb een vijfkaart in de hoogste overige kleur, in dit geval schoppen,  en een 
vierkaart in de laagste: harten dus 
- 3 kl betekent: ik heb twee vijfkaarten in de overige twee kleuren 
Voor een sandwich-bod moet je wel wat punten  in die kleuren hebben,  een opening. Verder had 
Liet dus 2 sa moeten zeggen ipv 3 rui. Ze legde  wel wat ze had uit via de chat. Een andere 
mogelijkheid was voor haar geweest: direct 2 sch bieden. Maar ze wilde twee mogelijkheden open 
houden 
 
Ik was sterk (goede kaart in rui), dus bood 3 rui 
2. Joke zag een manche zitten en bood 3 ha. Dit betekent: ik heb een stop in harten en zoek nog n 
stop in schoppen. Zij had zelf een schoppen stop, dus had ze zelf 3 sa moeten bieden 
3. Ik begreep het bod verkeerd, dacht dat Joke ook een vierkaart harten had, had geen stop in sch en 
ging daarop in. Joke besloot toen maar naar 5 kl  te gaan 
4. Ilonka zag ons misverstand, dacht dat Liet een vijfkaart harten en punten  had (zij kan de uitleg in 
de chat niet lezen) en doubleerde. Liet had al voorgepast… 
We hebben 5 kl x  gehaald, maar dat scoorde alleen dankzij het doublet. Het had natuurlijk 3 sa +3 
moeten zijn. 
Dit alles leverde weer een dagje appen met elkaar op en we hebben er weer van geleerd 
 
Karen 


