
Spel v/d week, 8 februari  2022 
          

Voor het lees gemak is het spel een kwartslag gedraaid. 
Het bieden gaat als volgt: 

 Op het bieden zal wel het een en 
ander op te merken zijn maar wat 
er mogelijk anders had gekund 
laat ik aan de biedexperts over. 
Nu de analyse van het spel na dit 
biedverloop.  

Het 1SA bod van oost belooft 6-10 punten met een ♠-dekking. 
Gezien mijn AH in ♠ heeft noord een matig ♠-volgbod gehad.  
Om met mijn 16 punten nu te passen vond ik wel erg slapjes, 
ondanks de singleton ♥, inviteer ik met 2SA.  
Na de 3♥ van noord biedt oost toch 3SA.  

Daarmee belooft hij 8-10 punten en ik hoop ook wat in ♥. Nu komt zuid tot leven en biedt 4♥. Of 5♣ 
er in zit is “natte-vinger”-werk en ik besluit dan ook maar te doubleren. Wat kun je nu opmaken uit 
het biedverloop van N-Z? Hoe zitten de punten verdeeld?  
Na mijn 2SA biedt noord toch nog 3♥, waarschijnlijk een 5/5 ♠/♥ met een punt of 10-12.  
Zuid zal dus een punt of 3-5 hebben en toch biedt ze nog 4♥ !  
De conclusie is dat zuid op verdeling 4♥ heeft geboden!.  
De kans is nu wel heel groot dat zuid een renonce ♠ heeft met zeker een 4 kaart ♥. 
O-W moeten nu proberen om noord zo min mogelijk ♠ te laten troeven door met troef uit te komen 
maar is onder ♥H uitkomen in dit geval wel verstandig? Oost besloot toch maar om met ♣T te 
starten die ik over nam en ♥ na speelde, genomen met het aas. Noord laat nu een ♠ troeven in zuid. 
Een kleine ♦ naar de heer genomen met het aas. Nu moet oost ♥H en ♥ na spelen dan gaat het 
contract 3 down. Oost speelde ♣7 na en het gaat 2 down.  
Nog geen slechte score omdat 3SA er niet in zit maar dat was het wel geweest als 3SA erin had 
gezeten. 
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