
Spel van de week 49 

 

Maurice was zo vriendelijk om bij het vorige “Spel van de week” te memoreren dat Ria en ik 
(fortuinlijk) als enigen een slem uitboden. Deze week kwamen we weer met beide voeten op de 
grond door te eindigen als achttiende – in  een veld van achttien. We wisten al dat er voor ons nog 
veel te leren valt, en ik wil kijken naar het bieden bij spel 6 en 9. 

 
In spel 6 kwamen de meeste paren in 4-5♥, mooi als dat gedoubleerd werd. Volgens de “Double 
Dummy Solver” is 6♣ het beste contract. Alleen Joke en Karen waren op de goede weg, omdat 
Joke direct met 3♣ volgde waarna Karen haar partner volgde. Aan de andere tafels paste Zuid en 
bood Noord 3-4♥.  

 
Mijn vraag is of er een logisch biedverloop is waarbij Noord-Zuid het ♣ slem kunnen uitbieden.   
 

 

  



Bij spel 9 zijn volgens de “Double Dummy Solver” de volgende manchecontracten haalbaar: 4SA 
(alleen in Oost, in West maar 2SA), 4♥ (alleen in Oost), en 5♣ en 5♦ (beide zowel in Oost als 
West). Zelf opende ik 2♦ (multi, inclusief 8-10 slagen in ♣ en ♦), omdat bij ons 2♣ mancheforcing 
is en ik mijn hand daarvoor niet voldoende sterk vond. We eindigden helaas in 4♦, nog wel met 
twee overslagen gemaakt.  

 
De opening aan de andere tafels was 1♦ (dat eindigde meestal in ♦ en soms in SA) of 2♣ (dat 
eindigde meestal in SA). Ik vind het knap als SA gevonden wordt.  

 
Mijn vraag is hoe je kunt communiceren dat er opvang is voor ♣ in West en voor beide hoge 
kleuren in Oost. Maurice en Arjan boden bijvoorbeeld als volgt (de tegenpartij paste steeds): 2♣ - 
2♦ - 3♦ - 3SA. Mooi gedaan, maar hoe weet West dat de hoge kleuren gedekt zijn? 

 
Tot slot, vrij uniek dat een contract dat maar liefst 6 down gaat toch een score van 50% oplevert!  
 

 

 
Christiaan 


