
Spel van de week 14 december 

Spel 5: 

 

Hoe in dit spel op een goede manier slem te bereiken? 
Zo boden wij: 

 

Beter is dat de zuidhand azen gaat vragen,want die hoorde van partner: 
4rui bod= splinter in ruiten +schoppens bevallen , + punten. Zelf heb je rui Aas +sch Aas. 

N  O  Z  W 

1ha  pas  1sch  pas 

4rui  pas  4sans  pas 

5rui(0/3) pas  5ha(troefvr?)pas 

6kla(ja+kla H)pas  6sch.  

 

Spel 9: 

 



 

Stomme beslissing van mij om met zo’n prachtige hartenkaart slechts met 2 

harten te volgen. Kwetsbaar + 7 kaart is gewoon 3 harten volgen en dan heeft 

partner geen moeite er eentje bij te plakken. 

Spel 18: 

  

Niet bij alle o/w spelers wordt er ruiten tussengeboden;dan is het voor zuid 

geen enkel probleem om sans te herbieden en heb je ineens een dubbele 

ruitenstop te pakken. 

Mijn bod in Noord van 2 sans is fout!! Ik heb slechts 9 punten en beloof 

10/11….maar eigenlijk normaal gesproken is het handiger om het alleen met 11 

pnt. te doen , dan kan de partner er met 14 punten vanuit gaan dat we naar de 

manche kunnen. 

Iedereen zal zich achter de oren krabben waarom ik niet direkt op de klaveren 

af ben gegaan, ik ging er bijna zorgeloos vanuit dat west=de 2 ruiten volger 

…harten aas zou hebben. Als dat zo zou zitten en hij komt dan ruiten na, heb ik 

nog een stop in de ruitens. 

 Dus dan had ik moeten spelen: 

Ruiten Aas + 5 klaverenslagen = 6 



Dan op de hartens af, helaas zit die bij oost en die speelt ruiten door zuid heen. 

Krijg ik 4 ruitens om de oren; daarna schoppen aas en schoppen door voor HB= 

1 down voor ons. Tsja beter dan -4 

Dus leerschool: met noordhand niet 2 sans bieden met maar 9 punten; maar 

3 klaveren. 

 

Liet 

 


