
Spel van de week, 22 juni 2021 

De bedoeling van “spel van de week” is natuurlijk dat je er wat van opsteekt. Nu bleken wij aan het eind van de 

avond, ondanks een goed gevoel, op plek 16 van 16 te staan zodat er voor ons op veel spellen wel wat te leren 

valt. Verder voldeden onze tegenstanders ruimhartig aan mijn vooraf gemelde verzoek om gerust wat 

buitennissigs te doen, wat meestal niet in ons voordeel uitpakte. Het plezier van zo’n avond ligt voor ons dan ook 

(noodgedwongen?) niet zozeer bij de spelletjes als wel bij de tafelchat, waardoor het een genoeglijke avond werd.  

Als thema kies ik voor biedingen, eerst twee gevechten op deelscoreniveau en dan twee (buitennissige?) 

slembiedingen. In spel 6 is het contract harten in west of schoppen in zuid, waarbij iedereen down gaat … behalve 

Rob. Het is lastig kiezen tussen zelf doorbieden of erop vertrouwen dat de tegenstanders down gaan. Wij wilden 

niet meer doorbieden na 3 harten van onze tegenstanders en dat pakte goed uit. 

 

In spel 17 gaat het tussen schoppen in oost-west of harten in zuid. Tegen ons opende noord met 2 ruiten, zuid 2 

harten, oost doublet, west 2 schoppen, waarna iedereen paste. Het is voor ons lastig om ongeschonden uit dit 

soort biedverlopen te komen, al putten we enige troost uit het feit dat anderen er ook niet altijd goed uitkwamen. 

 



Dan twee slembiedingen. Op spel 16 werd tegen ons een slem snel uitgeboden. Noord opende 2 harten (de 7-kaart 

werd per ongeluk aangezien voor een 6-kaart) en zuid volgde met 6 harten. De andere drie kleuren zijn gedekt, al 

lijkt er wel wat risico te schuilen in de hartenkracht, maar dat zit hier helemaal goed. Aan andere tafels is vaak 1 

klaveren geopend door west, gevolgd door 3 harten in noord en 4 harten in zuid. Vermeldenswaard is de keuze 

van 3SA door zuid na een 3 harten opening. Met zelf twee harten voor de communicatie met noord en met een 

mooie zeskaart ruiten is dit een mooi contract dat met 4 overslagen een goede score zou hebben gegeven. 

 

Tot slot spel 3 waar wij zelf mogelijk wat buitennissig boden met aangenaam resultaat. Zuid opende 2 ruiten 

(multi), west 3 klaveren, oost 3 ruiten, west 5 ruiten, oost 6 ruiten. Het biedverloop aan andere tafels vertoont veel 

variatie. Zodra noord-zuid schoppen bieden, wordt een strafdoublet door oost aantrekkelijk. Leerzaam is het grote 

gevolg dat één tussenbod kan hebben. Aan een andere tafel startte de bieding net zoals bij ons met 2 ruiten in zuid 

en 3 klaveren in west, maar nu paste noord niet en bood 3 harten (zuid mag kiezen tussen harten of schoppen). 

Oost bood nu 4 klaveren en de ruiten bleven buiten beeld, waarmee het tussenbod van noord het verschil maakt 

tussen 100% en 0%. 

 

Christiaan. 


