
Gisteren waren er een aantal interessante spellen waarin preemptief geboden kon worden. Om te 

beginnen spel 4. 

 

Er zijn paren die met 11 punten openen, maar het gros zal dit toch niet doen. West is na Pas aan de 

beurt en opent met 1♦. Daar zit je dan als Noord. Een 8-4-0-1 verdeling met 3 verliezers. Het is 

praktisch om te bieden wat je denkt te kunnen maken, 4♥ is in die zin een goed bod, het maakt het 

voor de tegenstanders lastig om nog in 4♠ te eindigen, hoewel je met een geschikte hand een 

negatief doublet kunt geven (met openingskracht uiteraard).  

In dit spel is dat niet aan de hand, dus komt de bal bij mij te liggen. 4♥ komt mij preemptief over en is 

in het algemeen gebaseerd op 7 of 8 slagen met 7 of 8 hartens. Ik tel mijn mogelijke slagen erbij op, 

maar kom met geen mogelijkheid tot 12, dus pas ik. Ik heb weliswaar een mooi hartenfit, die kleur zit 

wel dicht, maar in de overige kleur heb ik veel verliezers, en ik weet dat er een opening achter me zit. 

Alternatief is om te beginnen met doublet met de Oost hand, vanwege het feit dat je 10 slagen in 

handen hebt (een erg sterke hand). Nu heeft zuid (niet kwetsbaar!) de mogelijkheid om zand in de 

biedmachine van Oost-West te strooien. En mooi preemptief bod van zijn hand zou 4♦ zijn. Ik heb 

dan geen goed biedbare kleur. De vierkaart ♠ is alles behalve zeker, net als een vijfkaart ♥. Ik zou dan 

een teruggekaatst doublet geven. Dat is goed nieuws voor mijn partner. De kans dat ik tegen zit in ♦ 

is niet groot na een preemptief bod in ♦, ik moet werkende punten in de overige kleuren hebben. 

Klaver Aas of Heer is al genoeg voor slem, in de wetenschap dat de hartens nu ook dicht moeten 

zitten nu ik impliciet lengte (3+) in harten heb aangegeven met mijn doublet. Op deze manier zou 6♥ 

bereikt hebben kunnen worden.  

In de praktijk is het niemand gelukt, drie paren zitten nog wel in 5♥. 



Volgend spel is spel 11. 

 
Ik open 1♠ en daar komt W (Hans) om de bocht zeilen met maar liefst 4♦. Schitterend bod wat de 

druk vol op Maurice zet. Hij moet wat, vierkaart steun en een Aas in handen, en biedt toch maar 4♠. 

Dan nu Oost, ook niet bang, biedt nog eens 5♦. Ik heb geen idee waar mijn partner 4♠ op heeft 

geboden en hij kan nog wel wat verdediging tegen 5♦ in handen hebben. Ik heb zelf geen fraaie 

vulling in harten en schoppen en bied maar geen 5♥ of 5♠, dat kon wel eens te hoog zijn. Ik pas wat 

in deze situatie forcing is, partner kan 5♠ bieden of doubleren, ik laat het aan hem over.  

Partner dubbelt met 2 slagen in handen, ik zal er toch wel min 1 of 2 maken met mijn 

openingskracht. Met Noord komt 5♠ natuurlijk niet in aanmerking, 4♠ was al in nood geboden. 

Een mooi gevecht om uiteindelijk +300 te halen (5♦ X -2), waar +420 mogelijk is in 4♠ met open 

kaarten. 

Als west zou volstaan met 3♦, is het makkelijker om 3♠ te bieden met de Noord hand, oost biedt 4♦ 

ga ik van uit en zuid met de renonce ruiten biedt nu 4♠. West heeft aardig wat verdedigende 

waarden en biedt nu geen 5♦ meer. 

Zonder weet van het zitsel zul je snijden in klaver, en verlies je 2 schoppens, een harten en een 

klaver. Op een andere dag zit klaver vrouw goed en wordt 4♠ fluitend gemaakt en is 5♦ X -2 een 

matige score.  

Ik dacht ter plekke, Johann en Piet, blijf lekker preempten, het wordt een stuk lastiger beoordelen 

voor de tegenpartij wat nog goed voor hen is. En wat gebeurt er? 



In het volgend spel weer een preemptieve opening tegen ons: 

 

3♠ dit keer. Pas bij Maurice en Piet en nu komt de spotlight op mij. We zijn kwetsbaar. Ik heb een 

opening, mooie 1e controles, maar niet de vereiste 15 punten om in de bieding te komen. Misschien 

niet kwetsbaar dat ik een doublet aandurf, maar nu niet. Ik speculeer ook op een 4-1 zitsel, wat vaak 

voorkomt na een preemptief bod. Dan maar voor de plus score gaan en 3♠ proberen down te spelen. 

Weer een lastige beslissing. Pakt goed uit, 4♥ is kansloos met inderdaad de hartens 4-1 tegen. 

 

 

Wat open je op spel 19 met de westhand als zuid past? Je bent kwetsbaar. Niet meteen verder lezen.  

----------------------------------------------------- STOP ------------------------------------------------------------------------- 

Ik kom in het gunstigste geval tot 9 slagen (de klavers zullen wel vallen  8 slagen en een Aas). Wil je 

in 5♣ gedubbeld worden en eventueel 2 down gaan als partners niets mee heeft?  



Dan scoor je -500 terwijl er maar 420 voor noord zuid te halen valt. Dat is natuurlijk doemdenken, en 

Fred dacht, een slag bij partner leidt dan maar tot 1 down, en dan zoeken noord zuid het maar verder 

uit. 

Hij opent dus 5♣, pas bij Maurice, en dan uw aandacht voor Elma. Ze biedt 6♣! Ze verwacht dus wel 

het een en ander bij Fred en hoopt op ♥Aas bij hem. De rest van de verliezers gaan dan op de (vrij te 

troeven) ruitens weg. Genoeg aankomers met ♣VBT in handen. 

Knap beredeneerd en een verdiende top. 
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