
Spel v/d week, 13 april 2021. 
 
Het spel is een kwartslag gedraaid           

Dit keer heb ik voor twee spellen gekozen waarbij de vraag is 
“passen of bieden”? Maurice heeft er, dacht ik, wel eens een thema 
avond aan besteed maar dit is net weer anders. Het eerste spel is 3 
waarbij het bieden als volgt gaat: 
 
N     O     Z    W 
           1SA   P 
P     Dbl    P    ? 
  
Een aantal paren heeft wel een verdediging tegen een 1SA opening 
maar die treed in werking “direct” na de opening maar niet in de 4e 
hand. Er gaan ook stemmen op om een dbl. na een 1SA opening 
als “informatie dbl” te spelen maar dit zal lang niet “ingeburgerd” 

zijn. Het dbl. van oost belooft nu dus 15-17 punten en een SA verdeling met de “boodschap” als je 5 
of meer punten hebt maak er dan een strafdoublet van en pas. 
West heeft wel 5 punten maar de vraag is gaat 1SA down?  
De 6 kaart ♣ kan slagen opleveren maar dan moet oost wel op tijd in west kunnen komen. 
Uiteindelijk heb ik voor bieden (2♣) gekozen met in mijn ogen één overweging en dat is dat oost 
vóór de 1SA opening zit. Dat maakt de kans op down spelen m.i. kleiner.  
Als oost achter de 1SA opening had gezeten dan had ik gepast. Mee eens of….. 
 
Spel 3                                    Spel 16 
 

           
 

Het biedverloop: 
 
N    O    Z    W 
               1♦ 
3♥    P    ?  
 
Het 3♥ volgbod van noord is preëmptief en heeft dezelfde betekenis 
als een 3♥ opening. 
De vraag is past zuid of wordt nog 4♣ geboden?  
N-Z zijn niet kwetsbaar en O-W wel en dan kan het 3♥ bod van 
noord wel eens zwakker zijn als in een kwetsbare positie.  
Gezien de degelijke tot sterke ♣ kleur besloot Ik 4♣ te bieden.  
Met deze hand zou iedereen toch met 1♣ geopend hebben.  

Na 4♣ is het aan noord, past hij of wordt nog 4♥ geboden?  Noord moet zich afvragen waarom past 
zuid niet? Om de eenvoudige reden dat zuid 0 ♥ heeft. Als zuid 1 ♥ gehad zou hebben wordt 
natuurlijk gepast tenzij het 4♣ bod “forcing” is. De vraag: is 4♣ forcing of moet noord passen? 
Ruud 

Spel 3    ♠ 9843 

Z/OW     ♥ T953 

        ♦ 974 

        ♣ HB 

        

♠ B5       N    ♠ A762 

♥ B4     W   O  ♥ HV62 

♦ VB6      Z     ♦ AH2 

♣ 765432         ♣ T9 

        ♠ HVT 

        ♥ A87 

        ♦ T953 

        ♣ AVB 

 

 

 

 

 

Spel 16    ♠ VT 

W/OW    ♥ HB86542 

        ♦ 832 

        ♣ V 

        

♠ A432      N    ♠ 975 

♥ T97     W   O  ♥ AV3 

♦ AHVT7     Z     ♦ B65 

♣ 8             ♣ 5432 

        ♠ HB86 

        ♥ - 

        ♦ 94 

        ♣ AHBT976 

 

 

 

 

 


