
Spel van de Week nr 47 

 

Sander had het vorige week over een regen van slemspellen; afgelopen dinsdag was er maar 

één slem te bieden (spel 23), verder was het een strijd om de deelscores 

 

Voorbeelden van strijd om de deelscore (voor hen die het nog niet weten; ook wel eens 

leuk): 

1. De sandwich- conventie 

Spel 16:  

 

Joke opent 1 ♣, ik 1 ♠. Sander stoort met het sandwichbod : je biedt dan de twee 

ongeboden kleuren: ruiten en harten. 

 In dat geval is dan: 

Doublet  =  twee vierkaarten 

1 SA        =  5+krt ♦  en 4 krt ♥ 

2 ♣         =  4 krt ♦   en 5 krt ♥ 

2 ♠       =  twee (minstens)vijfkaarten 

Joke gaf een supportdoublet. Ik besloot dit te laten staan: ik wilde wel 1 SA gedoubleerd 

tegenspelen. Sander vluchtte in 2 ♦ . Joke bood toen nog 2 ♠. Eigenlijk had ze moeten 

passen: ze had haar hand al verteld. Ik had 3 ♠  moeten zeggen! (Invite) 



 

2. Informatiedoublet en cue 

Spel 19:  

 

Joke doubleert na 1♣, ik spring naar 2 ♥. Dit belooft 8-11 ptn en een vijfkaart  (met een 

vierkaart tm 9 punten niet springen). Als ik 12 ptn heb, is het handiger om een cue te 

geven: 2 ♣. Dit geeft kracht aan . Dit voor het geval Joke een eigen, sterke kleur heeft 

(meer biedruimte). Je kunt dit ook zien bij Bridge TV, afl. 6 

3. Bieden volgens The Law 

Volgens The Law bieden: je kan spelen op het niveau waarop je samen troeven hebt, dus 

9 troeven = 3-niveau 



Spel 21:  

 

Hier zie je, dat ik 3 ♠ mag bieden, omdat we samen negen troeven hebben. Helaas 

speelde Emmy en Cees heel goed tegen en was het niet te halen 

 

Nu een vraag aan de betere bridgers over Spel 22.  

 

 



Het ging hier bij ons helemaal fout. Ik had na 2♣ een supportdoublet moeten geven, vergat 

dat . Fout van mij. Ik dacht dat we toch goed zouden scoren, omdat Ina en Menny naar 4 ♥ 

gingen en 2 down gingen, maar wij hadden de ♠-manche gemist. Ik heb bij de anderen 

gekeken, maar kon er niet achter komen wat nu de juiste bieding is…. 

Wim: wat betekent jouw 2 ♦ ? 

 

Karen 

 


