
Spel v/d week, 51 2021 
          

Na 3 keer pas is zuid aan de beurt. Wat open je deze hand?  
Laten we eens met 1♦ beginnen. W en N passen en oost? 1♦ laten 
spelen levert meestal geen goede score op, daarnaast kan partner 
best nog wel wat punten hebben, maar na de 1♦ opening niets kan 
bieden. Een doublet, om partner te beschermen, lijkt opgelegd, 
maar niet iedereen zal dit doen en dan kun je zo maar 3SA missen. 
2♣ openen en na 2♦ van noord als zuid 3♦ bieden, daar vind ik de ♦ 
te zwak voor. Een verdedigbaar alternatief is om de zuidhand met 
2SA te openen, geen standaard SA-verdeling maar bij gebrek aan 
iets beters? Lijkt mij dit een aanvaardbaar alternatief.  
Na de 2SA opening zou ik met de noordhand 3SA bieden.  
Je hebt geen korte kleur en dus geen aftroef waarden, dan zijn 9 
slagen sneller gemaakt dan 10. West komt uit met ♥4 genomen in 

zuid met ♥A/H. Als ♣A in west zit kan zuid oversteken naar noord en in ♦ snijden. Zuid speelt ♣6, 
als west nu de regel hanteerd “2e hand laag” dan is 3SA gemaakt, maar als de ♣ direct genomen 
wordt en west speelt ♥ na gaat 3SA down. Ik geef toe, het zitsel voor N-Z is wel erg gunstig, maar 
als alles tegenzit zul je nooit een contract maken. 

   
 
          

Hoe loop je een slechte score op? 
West past en noord besluit om met 2♣ te openen. Dit betekent bij 
ons, zwak in ♦ (6k), SF/MF of een 23-24 SA. Na een pas van oost 
wat bied je nu met de zuidhand? Is 2SA 100% ronde forcing of is er 
een alternatief? Ik besloot uiteindelijk om 3SA te bieden en dat ging 
3 down voor 0%. Ik zou met de noordhand geen 2♣ geopend 
hebben, ik vind hem te mager, en er zit een 4 kaart hoog bij, wat 
vinden jullie? 
 
 
 
 
 

 
Ruud 
   

Spel 8    ♠ T543 

W/N      ♥ T62 

        ♦ BT2 

        ♣ H73 

        

♠ B62      N    ♠ H987 

♥ V9874  W   O  ♥ B53 

♦ 94       Z     ♦ HV5 

♣ A92           ♣ B54 

        ♠ AV 

        ♥ AH 

        ♦ A8763 

        ♣ VBT6 

 

 

 

 

 

Spel 16    ♠ H854 

W/OW    ♥ B 

        ♦ T98632 

        ♣ 84 

        

♠ 732      N    ♠ B 

♥ V53    W   O  ♥ 97642 

♦ AB5      Z     ♦ V7 

♣ ABT2          ♣ H9765 

        ♠ AVT96 

        ♥ AHT8 

        ♦ H4 

        ♣ V3 

 

 

 

 

 


