
SVDW 03-05-2022 

Ietwat onverwacht ben ik deze keer aan de beurt, daar de geplande auteur met vakantie is. 

Spel 24 trok mijn aandacht ( tuurlijk weer een slem…) 

 

Er zijn volgens Jack 6.0 (dank aan Maurice) twee aanvaardbare biedverlopen.  

1♣   2♦ 2♥ (=stop)  3♦(=mf) 4♦(=mf)  5♦  6♦ 

of 

1♣   1♦ 1♠  2♥(=4e kleur)  2SA(=stop ♥)   3♦ (=mf)  4SA (=azenvraag)    5♥    6♣ 

 
Het 2e biedverloop spreekt mij overigens meer aan dan het eerste. 
 

Bij mij aan tafel ging het nog iets anders omdat mijn  gelegenheidspartner 2♥ als 4e kleur 
niet herkende (jammer genoeg) en ook vanwege zijn singleton harten Aas niet durfde om 

2SA neer te leggen en bood 3♣. Nu had ik als oost een probleem, dat ik via 4 SA probeerde 

op te lossen, waarna ik in 6♦ belandde. 
Het spelen was geen probleem, maar ik wil graag van jullie de betere manier van bieden (die 
zal er vast zijn) horen in genoemde situatie. 
 

 

 



 
Ook op spel 3 een vraag:  

Na 1♠ van zuid, 1SA (15-17 met dekking) van west en 3♣ van Noord was ik aan de beurt, na 
het antwoord op mijn vraag wat dat betekende kreeg ik te horen 6/7 punten en een 4 kaart 
schoppen (Bergen Raises lijkt mij). Mijn kaart was zodanig dat ik een doublet gaf. Volgens mij 
is dat een uitkomstdoublet omdat het op een conventioneel bod is gedaan. Klopt dat ook 
nog volgens de experts? Of vinden jullie dat onzin en had ik dat niet moeten doen (het 
gevolg was natuurlijk dat we in een onhaalbaar contract terecht kwamen omdat partner 
mijn doublet anders had begrepen). 
 

 

 
 
Overigens hadden mijn partner en ik 2 records deze week: één tafel van 0 (nul) % en één 
tafel van 100%. Was mij nog nooit overkomen, al hoop ik wel dat die 100% tafel nog ooit 
eens zal voorkomen. 
 
Teun 
 


