
Spel v/d week, 24 mei 2022 
          

Spel 2 sprong er, wat mij betreft, uit. Een mooi groot slem had 
geboden kunnen worden maar werd door alle paren gemist.  
Wat ging er mis? 
We gaan eerst eens kijken hoe het bieden kan gaan zonder 
tussen bieden van noord.  

In een eerdere bijdrage van het 
“spel v/d week” heb ik al eens 
wat commentaar geleverd op 
het “sprong bijbod”. Sommige 
raden het af omdat het te veel 
biedruimte wegneemt maar ik 
ben van mening dat, in een 

aantal gevallen, je het “sprong bijbod“ moet handhaven. 
Waar moet zo’n “sprong bijbod” (2♠ van west) aan voldoen? 
1 Minimaal een 6 kaart met 3 top honneurs. 
2 Een goede opening, minimaal 14/15 punten. 
Uitleg van het bieden zoals in het bovenstaande diagram. 
3♠ is sterker dan direct 4♠. 4♠ zou ik geboden hebben met een zwakke opening. 
4♣, 4♦ en 4♥ zijn “gemengde” controlebiedingen, dat wil zeggen, een aas of heer of een singleton of 
renonce, deze worden alleen geboden in de “zijkleuren”, een must om verantwoord slem te bieden. 
4SA is vragen naar het aantal “keycards” (RKC), m.i. moet het oost zijn die het aantal keycards gaat 
vragen omdat hij het beste zicht heeft of het 6 of 7 moet worden. Keycards zijn azen, waarbij 
troefheer ook als een aas wordt aangegeven. De meest gebruikte antwoorden zijn: 5♣ 1 of 4, 5♦ 0 
of 3, 5♥ 2 of 5 zonder troefvrouw en 5♠ 2 of 5 met troefvrouw. 
5♦ belooft dus 0 of 3 keycards. Zou west er 0 kunnen hebben? Nee dat kan niet omdat in de 6 kaart 
♠ de heer zit en dan zou west 5♣ hebben geantwoord. 
Oost moet nu gaan tellen hoeveel slagen er zijn! 6♠, 1♥, 2♦ en minimaal toch 4♣ slagen, deze 
kunnen nog vrij getroefd worden. We tellen dus 13 slagen! 

Hoe kan het gaan als noord tussen biedt, kwetsbaar niet mijn 
voorkeur. Nu moet oost zich afvragen ” wat heeft mijn partner voor 
honneurs nodig om slem te bieden”? ♥ of ♣ aas zou al voldoende 
zijn. Oost zal dus ook nu het aantal keycards gaan opvragen en 
met wat telwerk ook tot 13 komen. Als zuid nog 5♥ zou bieden 

moet je speciale afspraken hebben hoe of je nu 3 keycards aangeeft, als je die niet bezit zou ik toch 
6♠ geboden hebben. 
Er is zo te zien nog werk aan de winkel, mooi voor een regenachtige dag. 
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N     O     Z     W 

      1♣     P     2♠ 

P      3♠     P     4♣ 

P      4♦     P     4♥ 

P      4SA    P     5♦ 

P      7♠     AP      

N     O     Z     W 

      1♣     P     2♠ 

4♥     4SA    P     5♦ 

P      7♠     AP       


