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Wat mij opviel was dat er erg veel tijd werd bijgetrokken, bijna 10 minuten!!! Ik weet niet of daar een 

bijzondere reden voor was ( dat weet alleen ruud als WL), maar vreemd is het. 

Naar aanleiding van spel 19 wil ik het cue bod even bespreken en door spel 23 het signaleren. 
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In spel 19 spelen Gabriel en ik tegen Wim en Dirk. Gabriel opent 1♥ en Wim volgt met 1 ♠, ik zeg 

2♥ ( 6-9 met hartenfit) en Dirk biedt nu 3♥. Dat is een cuebid, zeggende ik heb 10+ met 

schoppensteun partner… Hij alerteert het echter niet…( doe dat nu toch wel Dirk, Ruud had het nog 

gezegd voor aanvang!!) Gabriel biedt nu 4♥ wat ik niet goed vind, want passen is aangewezen met 

12 punten en een zwakke maat, hoewel de renonce ♠ hem triggert… en Wim doubleert nu. Na een 

pas van Gabriel zou Wim ongetwijfeld 3♠ hebben geboden, wat down zou zijn gegaan…. 

Mijn vraag aan jullie vinden jullie het cue bod goed in deze situatie? Zelf twijfel ik daarover. 

 

 

 

 

 

 

https://results.stepbridge.nl/tournament/events/show/53407/TeunHu#begin


Spel 23 

Z/Allen W - Gabriel   

 
 T73   

   VB963   

   H   

Z - SanderBd  VB53 N - PhilipRu 

 V4    HB985 

 HT74    5 

 A987    VB3 

 AT9 O - TeunHu  H876 

   A62   

   A82   

   T6542   

   42   

 

Z W N O 

SanderBd Gabriel PhilipRu TeunHu 

1  1  1  2  

pas pas 3  pas 

3SA pas pas pas 

Na dit biedverloop kom je West uit met ♥3. Oost ziet de singleton op tafel liggen en weet dat west 

een 5 kaart heeft. Je neemt dus de Aas ( 3 -5 – A – 4). Nu komen geleerde feiten weer aan bod: van 

oorspronkelijk 4 kaarten mee in de kleur speel je nu de laagste en van oorspronkelijk 3 kaarten speel 

je de hoogste kaart ! 

Dus nu de 8, de hoogste kaart, dus een 3 kaart mee moet west nu denken/weten? En na de ♥T van 

de leider neem je deze slag met B of V. West weet dus dat de leider nog ♥H7 heeft en moet dus 

switchen, omdat partner door die ♥H7 moet heen spelen. Hier lukt dat via ♠A van oost. Dat zal 

niet altijd lukken, maar het gaat mij om de algemene uitleg in dit spel van de week. 
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