
Spel(len) van de week 

Een nieuw kwartaal is aangebroken om weer met een serie “spellen van de week” te starten. 

Beinvloed door ons eigen resultaat , zag ik weinig vreugdevolle spellen om na te bespreken. 

Maar goed, dan toch twee er uit geplukt. 

Spel 15. 

Op één Zuid na werd er geopend met 3♣ Dit spel deed mij denken aan het spel dar Ruud op 

8 december heeft besproken. 

 

Oost kent geen probleem en geeft een informatiedoublet. Het probleem ligt bij West. 

Omdat partner na een doublet op 3- of 4- hoogte moet antwoorden, zijn de eisen aan het 

doublet stringenter dan een doublet op 1-niveau. Gebruikelijk is om te doubleren met een 

goede hand, vanaf ca 15 punten. De vraag voor west is of hij een forcingbod moet doen of 

niet. Aannemend dat de openaar minstens één vierkaart hoog heeft, telt west 7 fitpunten. 

Daarnaast weet west dat noord (heel) weinig in ♣ bezit. 

De voorzichtige West zal besluiten tot 3♥. Dat hoort eigenlijk ook het eindbod te zijn, want 

dat bod doe je ook met 0 punten. Twee van de drie doubleerders passen dan ook, alleen Liet 

biedt onvervaard 4♥ : maar waar is dat op gebaseerd? 

Als je toch wat wilt ondernemen, moet je kiezen ut 4 in de hoge kleur, maar welke? 

De goede lezer van Ruud’s spelbespreking, weet dat hiervoor het cuebod (4♣) gebruikt moet 

worden. Maar misschien heeft Peer gelijk en wordt er niet goed gelezen: alleen Wim en 

ondergetekende komen met dat bod op de proppen en wordt er 4♥ bereikt.  

Dat moet dan natuurlijk nog wel even gemaakt worden en is erg afhankelijk van de uitkomst. 

Met ♣ uit en ♠ na moet de leider heel nauwkeurig laveren. 

 

 

 



Spel 18 

Dit spel is vooral interessant in verband met de te kiezen opening. 

Het merendeel van de spelers opent 1♦ , om na het antwoord naar 3♦  te springen. 

Vanwege de ondersteuning die partner heeft wordt dan wel het eindcontract van 5♦  

gevonden. 

De vraag is wanneer een kleur goed genoeg is voor een sprongherbieding. Ik zou denken dat 2 

van de drie tophonneurs of 3 van de 4 honneurs wenselijk zou zijn. 

Deze 6-kaart met alleen VB aan top voldoet dan niet. 

Een oplossing die vaak gekozen word is om na partners antwoord naar 3SA te springen: 15-17 

hp en van af ca 7 speelslagen., met lange lage kleur. 

Nadat al geruime tijd  het bieden van 1SA met een hoge 5-kaart is geaccepteerd, wordt 

tegenwoordig ook het openen van 1SA met een 6-kaart ♣/♦  geprefereerd als de 6-kaart 

onvoldoende kwaliteit heeft zoals hierboven aangegeven (zie bijvoorbeeld “Berry 5 voor 

clubspelers”, door Gerrit de Wit). 

Arjan en Dirk zijn duidelijk aanhangers van deze opvatting. 
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