
Spel van de Week 14 juni 

 

Blij dat we weer gezond en wel om de tafel konden zitten, hebben we een leuke avond gehad met 

veel interessante spellen. 

De eerste, die ik wil bespreken is spel 5 en wel het signaleren  

 

De bieding ging bij ons zo: Zuid 1♣,  Noord 1♦, Zuid 1♥, Noord 2♠* (vierde kleur; vraagt om de 

schoppenstop en heeft punten) . Die stop heb ik (Zuid) niet, dus ik bied 3 ♦. 

De tegenpartij hoort dat wij geen schoppenstop hebben, dus een Sanscontract zou down gaan: ze 

komen dan met schoppen uit….. 

Bij ons ( 3 ♦) komt Oost met KlaverAas uit. Bij ons vraagt dat om een plaatje (liefst de vrouw) in die 

kleur. Dan sein je aan: oneven. Heb je die niet, dan gooi je een even kaart. Toen de Dummy open 

ging, bleek dat  niet meer relevant, want de Vrouw en de Boer van klaveren lagen er. West kan dan 

overgaan op het signaleren van de kleur die hij eventueel wel heeft (bijv: hoge kaart: Schoppen). Nog 

handiger is het als Oost uitkomt met de Heer: die vraagt de verdeling. Gooit West dan de 10, dan 

duidt dit op een even aantal kaarten, wschl een doubleton. (Overigens: er zijn ook spelers, die alleen 

met de Aas uitkomen als ze Aas/Heer kaal hebben, anders altijd met de Heer, maar dit terzijde). 

Als Oost weet dat West een doubleton heeft, kan hij , na Heer en Aas te hebben gespeeld,  een hoge 

klaver doorspelen voor de introever met de boodschap: ik ben te bereiken in Schoppen. West troeft 

dan dus in en speelt Schoppen na: Oost weer klaveren en dan heb je weer een introever (en : extra 

mooi in dit geval: Schoppen Heer is  hoog). 

Gelukkig ging het bij ons niet zo, dus we gingen maar 1 down. We dachten dat dit een goede score 

was, omdat 2 sch er in zat voor Oost/West 

 



 

Spel 6 

 

Na drie keer pas opent Noord (Liet) met 1♦ 

Vraagje aan het Forum: wie antwoordt hier in Zuid met 1♥? Ik bood “stop 2 ♥”: dat betekent bij 

ons: 0-5 punten en een zeskaart. Als ik 1♥ had gezegd, waren we gemakkelijk in 4 ♥ gekomen (via 

2 sa, 3 kl etc), maar nu ging het anders. West bood na mijn 2♥ nog 2♠. En nu komt het: Liet heeft 

nu twee mogelijkheden: 2 sans bieden of direct 3♥. 2 Sans betekent bij ons: ik wil wel op 3-niveau 

spelen, maar ben minimaal. Ik zeg dan verplicht 3 ♣, en dan zegt Liet 3 ♥. Liet bood echter direct 

3♥. Ik had toen met mijn maximale hand (vijf punten) er alsnog 4 ♥ van kunnen maken. 

 

Tot volgende week!   

Karen 


