
Spel van de Week (4) 

Deze week de start van een wekelijkse bespreking. 

Ik koos voor spel 4, niet omdat het een zwart resultaat voor ons heeft opgeleverd, maar vooral 

omdat ik vind dat wij er zelf weinig schuld aan hebben. 

Het is het bieden (of juist niet) waar ik mij over verbaas en graag over “bijgeschoold” wil worden. 

De opening va 1♣ van Noord  is vanzelf sprekend. Maar dan? 

Met een doublet beloof je tenminste een driekaart in de ongeboden kleuren óf een hand die te sterk 

is voor een gewoon volgbod. Aan geen van beide criteria voldoet de hand.  

Berry Westra predikt zelfs dat je met een 3-5-3-2 , de (goede) 5-kaart biedt. 

Dus 1♥   lijkt een normaal volgbod 

Als er daarna wordt gepast en jij (West) aan bod bent, kijk je tegen een probleem aan. 

Voor 1SA (op een volgbod) ben je te zwak. Het bieden van een eigen kleur belooft een eigen (goede) 

5-kaart en 10+ pt. De enige 5-kaart die je hebt is echter in de openingskleur.  

Een bod daarin zal ongetwijfeld door partner worden geïnterpreteerd als 10+ met een ♥ fit. 

Kortom met lood in het hart pas je (wanneer je toch ♠ biedt, is dat achteraf bezien een schot in de 

roos!). 

Dat brengt het bieden terug bij de openaar. Die zal zich afvragen waarom partner niet biedt als de 

tegenpartij duidelijk weinig punten bezit. In de uitpas positie is het dan toch wenselijk te doubleren 

om partner de gelegenheid te geven het in een strafdoublet om te zetten. 

(Ook dit pakt echter weer goed uit omdat het partner de gelegenheid geeft 1♠ te bieden) 

Kortom ik zit met de volgende vragen: 

1. Bied je 1♥ of doubleer je in de 2e hand 

2. Bied je nog na een pas rechts van je (en welke betekenis heeft dat bod dan?) 

3. Geef je als openaar een beschermend doublet of pas je? 

Lezers van het Forum: licht mij voor! 

 

 

Maurice 


