
Spel v/d week, 8 december 2020. 
 
Ik heb de spellen zelf niet gespeeld en dan kijk je er toch wat anders tegenaan. 
Dit keer een kort verslag, volgende keer beter. 
 
Het spel is een kwartslag gedraaid           

Zuid opent preeëmptief 3♣, in dit geval kan dat ook een 6 kaart zijn. 
West heeft de keus tussen, pas, 3♠/4♠ of doublet.  
Pas is te passief en valt af. 4♠ bieden is wel erg gokken, partner kan 
heel weinig punten hebben, dus valt ook af. 3♠ is een optie, dit kan 
een 5 kaart zijn, vanaf een punt of 14. Als oost niet zo sterk is mis je 
misschien wel een en dan manche. 
Hoe sterk is de west hand? West mag na de 3♣ opening er vanuit 
gaan dat oost toch wel minstens een twee kaart ♠ mee heeft er is 
dus een “fit”. West mag voor de singleton 2 punten bijtellen en heeft 
er dan 17 en dan begin je met een doublet.  
Een goede afspraak is om na een preeëmptieve opening, een 
doublet niet als straf maar informatief te spelen. 
Arjan begon dan ook met een doublet, misschien niet om dezelfde 

reden. Nu de oost hand? Maurice weet als geen ander dat je van twee vierkaarten met de laagste 
begint maar wat als west geen 4 kaart ♥ heeft maar wel een 4 kaart ♠! Het zou mooi zijn als er een 
oplossing is om beide 4 kaarten ♥ en ♠ in één bod te kunnen aangeven. Die is er! Oost antwoord is 
dan 4♣! Hiermee worden beide 4 kaarten hoog aangegeven en zo bood Maurice dan ook.  
Dit geld ook als er 3♦ wordt geopend maar dan wordt met 4♦ beide 4 kaarten hoog aangegeven..  
Op dit spel werd 3 keer met 1♣ geopend en telkens gevolgd met 2♠ en 4 keer een pas. 
Allen scoren op dit spel 650 voor O-W. 
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