
Spel van de week 15 december 2020 
 
Deze dinsdag waren er niet veel bijzondere spellen om te bespreken. Ik heb 2 spellen eruit 
gehaald omdat ik daar zelf wat vragen over heb. 
 
Het eerste spel is spel 3. 

 
De biedverlopen liepen bij bijna iedereen anders. Ik zag hele vreemde biedingen, die dan 
toch ook in 3 sa terecht kwamen. Wat is wijsheid? Na de 2 sa opening van Liet gaf ik met 3 
sch mijn 6 krt klaver aan. Liet bood 3 sa en gaf daarmee aansluiting in klaver aan. Ik besloot 
daarop toch maar te passen, want vond het een gok om het beterverdiende sans voorbij te 
gaan en dan in 5 klaver te moeten blijven steken, als slem er niet in zou zitten. Met butler of 
viertallen was dat voor mij wel een optie geweest. 
Oost moet uitkomen en slechts 1x (Teun) wordt er met de goede kaart uitgekomen. West 
kan niet veel hebben. In paren is het daarom belangrijker om een zekere slag veilig te stellen 
en daarom met ha H uit te komen. Er werd 5 x met een kleine sch van de 6 krt uitgekomen 
en toen waren alle slagen voor N/Z. Terwijl bij de uitkomst van ha H slechts 3 sa gehaald kan 
worden. 
 

 



Het andere spel is spel 22 waar ik het over wil hebben. 

 
 
Liet en ik zijn samen met Peer en Joke de “Amersfoortse” gaan spelen. Op Bridgetv nr 2 van 
3 april verteld Tim Verbeek heel enthousiast over deze conventie. Het lijkt op “ Montreal” 
alleen zonder de grote nadelen van Montreal. 
Doordat wij nu de “Amersfoortse“ spelen hebben wij het 1kl bod (3+) moeten wijzigen. Bij ons 
kan 1 klaver nu ook een 2 kaart zijn, wat de meeste spelers spelen. Maar wat doe je nu als je 
inverted minors speelt en je hebt 6-9 pnt met een 5 krt klaver. Een aantal vinden dat je 
gewoon 3 klaver moet bieden. Bij spel 22 deed ik dat dan ook, maar dat liep helaas slecht af 
bij ons. Ik had toch 1 sch ( geen hoge vierkant) moeten bieden en dan waren we in 1 sa door 
N geëindigd en dat was het beste contract. (Nb. ik kon geen 1 ru bieden, omdat dat bij ons 
een 4 of 4 + ha aangeeft) 

Ik heb nu een vraag voor het forum. Wat bieden jullie na 1 kl (2+) met de conventie “inverted 
minors” en je bezit bv 2-3-3-5 verdeling met 6-9 pnt? 

Ik ben erg benieuwd naar jullie reactie. 

Tot volgende dinsdag op StepBridge en ik wens jullie alvast prettige kerstdagen en een 
gelukkig, gezond en coronavrij 2021! En ik hoop jullie volgend jaar weer snel aan de 
bridgetafel te zien. 

Ilonka. 
 


