
Spel v/d week, 22 maart 2022 
          
Spel 16 was een lastig spel om te bieden. 

Eerst wat is het doel van het bieden? 
De meeste weten het wel maar soms gaat het toch mis. 
1 De speelsoort en leider vaststellen. 
2 Bepalen hoeveel slagen er gemaakt moeten worden. 
3 Aangeven wat de verdeling van je hand is, SA-verdeling, 
1-kleuren,- of 2 kleurenspel.  
Het bieden bij ons aan tafel gaat als volgt:  

Je zou misschien denken dat je 
de westhand met een zwakke 2 
kan openen maar dat is met 4 of 
meer ♥ er naast af te raden 
omdat je zomaar een ♥ contract  
kunt missen. Is de noordhand 

met 12 punten en een 3-4-3-3-verdeling een opening waard? Deze verdeling is de slechtste 
verdeling van een hand en er wordt aangeraden om geen 12 punten maar 11 punten te rekenen, 1 
punt aftrek dus.  
Wat kunnen we, tot nu toe, uit het biedverloop opmaken? 
3♦ van oost belooft een 1-kleuren spel (6+-kaart) en van 15-17 punten, is niet forcing, partner mag 
hierop passen.  
West kan nu geen 3♥ bieden omdat een nieuwe kleur op 3-niveau manche forcing is en die hand 
heeft hij niet.  
Passen met een 6-kaart ♠ is meestal niet verstandig, met een 2-kaart ♠ mee in oost kan het zomaar 
4♠ worden. 
Maar wat nu na het 3SA bod van oost? Is passen met de westhand wel verstandig?  
Wat kunnen we nu nog meer opmaken uit het bieden van oost, of wel, wat is de verdeling van zijn 
hand? Zou oost nog een 4-kaart ♣ kunnen hebben? 
Die kans is klein omdat hij deze bij de herbieding wel aangeboden zou hebben om zo doende een 
2-kleurenspel aan te geven. De kans is groot dat zijn verdeling als volg is: 1♠ - 3♥ - 6♦ - 3♣. 
Het ligt dan ook meer voor de hand dat west nu 4♥ gaat opteren i.p.v. te passen op 3SA! 
In mijn ogen goed geboden en 4♥ wordt, volgens mij, gemaakt als de troeven 3-2 zouden hebben 
gezeten. Het leven van een bridger is hard.  
Of de redenatie zo ook bij ons aan tafel heeft plaats gevonden weet ik niet omdat Arjan oost zat en 
Maurice west. 
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