
Spel van de week 16 maart 2021 
 
Gisteravond geen slem en ook geen preemptief biedingen op 3-, 4- of 5-nivo waar we de tips 
van Arjan van vorige week konden gebruiken, maar een avond met saaie spellen. Afgelopen 
zaterdag speelde ik met Arjan de Gemengde Paren en daar bleek aan de lopende band 
preemptief te worden geboden. Onze biedingen konden maar zelden mooi opgebouwd 
worden. Ons systeem waar we tijd aan hadden besteed hebben we bijna niet nodig gehad. 
We zouden van mijn systeem de Zwakke 2 spelen. In de 42 spellen is dat niet één keer 
voorgekomen. Ik kwam er wel achter dat onze zwakke 2 ook weinig voorkomt, omdat het 
meestal een 6-kaart moet zijn en dan moeten er ook nog de juiste plaatjes bij zitten. 
Misschien is het toch beter om dit wat te wijzigen zodat we vaker de bieding van de 
tegenstanders kunnen verstoren. 

 
Spel 20 
 
Gelukkig lukte het gisteravond bij spel 20 wel. Onze 2-opening is sterk, maar heeft ook een 
zwakke variant met de beide hoge kleuren met daarin minimaal een 5-4 of 4-5 verdeling. Dit 
komt gelukkig wel regelmatig voor, vooral omdat de verdeling belangrijker is dan de plaatjes. 

Liet opende daarom spel 20 met 2 en Willem paste eerst maar een rondje met zijn 

sanshand. Toen hij weer aan de beurt was wist hij het niet meer en doubleerde de 2, want 

2SA met 2 kleine  was onaantrekkelijk. Irma wist niet wat ze met zijn doublet aanmoest en 
paste maar. Gelukkig gingen we gedubbeld slechts 2 down en dat was toch een mooie score 
omdat Willem en Irma 3SA gemist hadden. Het de tegenpartij lastig maken, ook op 2-nivo, is 
dus echt lucratief in het bridgen. 
 

 
 
 



 
Spel 16 
 
Door ons systeem openen we heel vaak 1. Ik heb altijd moeite om te passen met < 5 pnt 
en 2 of 3 krt klaver, zoals met de volgende hand gisteravond op spel 16  
 

 
Na een pas links opende partner (Liet) met 1, gevolgd door een pas rechts. Ik heb toen 
toch maar gepast, overeenkomstig onze afspraken, en gelukkig liep dit redelijk goed af, en 
dat ondanks dat we in de gevreesde 3-2-fit verzeild raakten.  

Mijn vraag: zouden jullie altijd passen op 1 met < 5 pnt en slechts 2 of 3 krt klaver? 
 
Het volledige spel: 
 

 

N.B. Liet was de enige in het veld die in 1 terechtkwam omdat op alle andere tafels west 

met 12 punten 1 heeft geopend. Het lijkt erop dat Ria een conservatieve opvatting heeft 
over de vereiste openingkracht en minimaal 13 punten wil hebben. Het kan ook zijn dat ze 
twijfelde en niet heeft geopend wegens de korte schoppens. 
 
Ilonka 


