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Spel 1, niemand kwetsbaar
Noord
1♣
3♣
Pas
Pas

Oost
1♠
Pas
3♥

Zuid
1ZT
Pas
Pas

West
2♥
Dbl
Pas

Noord

Oost

Zuid

West

1♣

1♠

1ZT

2♥

3♣

Pas

Pas

Dbl

Pas

Pas

Pas

Bieding:
Noord begint de bieding met 1♣. Oost heeft een normaal volgbod van 1♠. Nu is het
de beurt aan Zuid.
Die heeft 2 opties hier: Pas of 1ZT. Stel dat Zuid past, en zijn partner houdt de
bieding open met Dbl, dan zal hij niet afpassen op 1♠X (te slechte troeven), hij zal
1ZT bieden, maar dit belooft minder punten dan 1ZT direct.
Daarom gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar 1ZT over Oost’s 1♠ bod. West biedt
op zijn beurt 2♥.
Noord kan passen over het 2♥ bod, in teams lijkt dit zeker de gezonde actie, maar in
paren met deze mooie kleur en het feit dat je niet kwetsbaar bent zou ik 3♣
proberen, hopelijk wordt ik maar niet gedubbelt .
Oost heeft zin om 3♥ te bieden, maar hij heeft er maar 2 en beslist normalerwijs dus
te passen. Zuid past ook.
Nu is West terug aan de beurt en deze heeft zeker geen zin om dit zomaar af te
geven.
Hij kan het best kiezen tussen 2 opties: 3♥ bieden of Dbl
Het nadeel van 3♥ bieden is dat dit een beetje gokken is, je hebt wel een degelijke
kleur, maar partner hoeft er geen 2 mee te hebben en bovendien kan je nog een
ruitenfit mislopen.
Ik denk dat Dbl het beste/meest flexibele bod is. Als partner hierop 3♦ of 3♥ biedt,
ben je tevreden en zul je in de fit spelen. Als partner past, ben je ook tevreden, je
hebt immers 2 azen, singelton schoppen, en bovendien controle over de gift met
troef aas.
West bied dus het best Dbl. Noord zal passen met een bang hart.
Nu is de actie terug over naar Oost. Hij heeft ook 2 opties hier: Pas of 3♥ bieden.
Aan beide biedingen zijn voor- en nadelen verbonden.
Het lijkt safe om 3♥ te bieden, je hebt immers een mooie kaart voor partner, dame
dubbel in harten en 2 azen, maar als partner singelton schoppen heeft, heb je nog
geen 9 slagen gemaakt.
Passen op doublet lijkt ook aantrekkelijk met 2 zekere slagen, maar dit kan gevaarlijk
zijn, zonder de troefcontrole, en zonder echte controle van de ruitenkleur.
Ik ben persoonlijk iets meer naar 3♥ geneigd, maar passen op doublet is ook zeker
een goede optie.
Spelen:

- 3♥ (OW): Het lijkt erop dat West in dit contract 3 ruitenslagen, een hartenslag, en
een klaverenslag zal afgeven. Misschien als tegenpartij slecht verdedigt dat hij dit zal
halen, maar normaal gezien tegen een goede tegenpartij zal hij downgaan. Als hij op
een bepaald moment ruiten begint te spelen, om de vierde ruiten in dummy met
hartenvrouw te troeven, volstaat het dat Zuid op een bepaald punt troef inspeelt,
dan kan de leider niets meer doen, en zal hij altijd 3 ruitenslagen afgeven.
- 3♣x (NZ) : Oost zal tegen dit contract uitkomen met hartenvrouw. Als West deze
slag zakt, zal dit contract op gemakkelijk wijze 2 down gaan. OW zullen van top hun 4
azen maken, + een schoppenaftroever, + een hartenaftroever, want Oost kan het
derde rondje harten van West troeven met klaveren tien, waarop dummy niet kan
boventroeven. Dit zal leidden tot 2 down en een ongetwijfelde topscore voor OW.
Resultaat:
3♥ (OW) -1
3♣x(NZ)
-2

+ 50
- 300

Spel 2, NZ kwetsbaar
Noord
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

Oost
Pas
1ZT
2ZT
4♦
5♦

Zuid
1♣
Pas
Pas
Pas
Pas

West
1♠
2♣(*)
3♦
5♣
Pas

Noord
Pas
Pas
Pas
Pas

Oost
Pas
1ZT
2ZT
3ZT

Zuid
1♣
Pas
Pas
Pas

West
1♠
2♣(*)
3♦
Pas

Bieding:
Oost begint de bieding met pas, dan is het aan Zuid en die opent met de 6-4 hand
1♣. Nu is het aan West:
In sommige partnerships zijn er misschien afspraken over een specifieke ♠/♦ bicolor,
indien deze er niet zijn zal West beginnen met een natuurlijk 1♠ volgbod. Noord past
en Oost heeft een perfect 1ZT bod.
Zuid zal normaal gezien passen, zijn klaverenkleur is te slecht en partner heeft
ste
immers gepast de 1 ronde.
West is terug aan de beurt en heeft geen makkelijk bod. Hij kan 3♦ bieden, maar hij
wil niet dat partner past, en bovendien pakt dit bod veel ruimte weg, hij kan nog een
schoppenfit hebben als partner er 2 heeft.
Hij begint het best met 2♣(* = dit belooft gewoon een sterke hand), daarna zal hij
zijn ruiten bieden.
Oost zal op het 2♣ bod van partner 2ZT bieden. Dit is veel beter dan 3ZT, omdat dit
veel meer plaatst laat aan partner. West heeft immers altijd een kleur die hij zal

willen bieden, indien hij een gebalanceerde hand met veel punten had, zou hij
natuurlijk inviteren met 2ZT of met genoeg punten 3ZT bieden.
West bied zijn ruitenkleur en dus 3♦ op Oost’s 2ZT bod, dit is absolute forcing
gevolgd na het 2♣ bod.
Nu heeft Oost een moeilijk bod, hij heeft 2 opties: 3ZT bieden of 4♦ bieden.
Mij lijkt het best om 3ZT te bieden, je hebt immers een zeer goede klaverenstop, en
indien partner maar 4 ruiten heeft, heb je 5♦ nog niet gewonnen. Als je 3ZT biedt,
zal West passen en zal je hier mogen spelen.
Er zijn zeker ook argumenten om 4♦ te bieden. Als partner geen mooie schoppen
heeft, speel je natuurlijk best in ruiten, want daar kan je enkele aftroevers maken,
terwijl je in 3ZT niet veel schoppenslagen zal maken.
Indien je 4♦ biedt, zal West een kleine poging doen om eventueel slem te spelen en
5♣ bieden.
Oost is nu veel te licht om deze poging aan te nemen en zal doodgewoon 5♦ bieden
en dit contract spelen.
Spelen:
- 5♦ (OW): Dit is een zeer goed contract, maar zal in praktijk op deze lay-out
waarschijnlijk down gaan.
Noord zal uitkomen met een kleine klaveren, voor de boer, vrouw, en getroeft. Nu
zal de leider proberen de schoppen te troeven, maar omdat deze 5-1 achter zitten
zal het heel moeilijk worden dit contract te halen.
De beste start voor de verdediging is eigenlijk een klein troefje, wat zeker vindbaar is
met de Noord hand, omdat hij alle schoppen achter de leider heeft. Normaal gezien
gaat de leider met correcte verdediging 1 down.
- 3ZT(OW): Het lijkt erop dat er 8 slagen zijn voor de leider. 5 ruitenslagen, 1
schoppenslag, 1 hartenslag en 1 klaverenslag. Op een kleine klaverenuitkomst door
Zuid (wat normaal lijkt), heeft de leider echter een mogelijkheid om het contract te
winnen (met open kaarten).
Hij neemt de klaverenuitkomst me de tien en speelt een kleine harten naar de vrouw
(Zuid moet klein leggen, anders laat hij OW 2 hartenslagen maken).
Nu trekt hij schoppen aas mee, speelt ruiten aas en een ruiten naar de vrouw.
Hiermee stript hij Zuid van al zijn schoppen/ruiten. Nu gaat Zuid eruit met klaveren
heer of boer. Zuid neemt de slag en is nu verplicht om ofwel een harten/klaverenslag
te brengen naar Oost, wat de negende slag geeft. In praktijk zal de leider down gaan.
Resultaat:
5♦(OW) - 1 + 50
3ZT(OW) - 1 + 50

Spel 3, OW kwetsbaar
Noord Oost Zuid
1♣
Pas
1♠
1♥
2♠
Pas
Pas

West
Pas
Pas
Pas

Bieding:
Zuid opent de bieding met 1♣. West kan het best passen hier, hij is kwetsbaar tegen
niet kwetsbaar en heeft een zeer slechte ruitenkleur, met bovendien maar net 9
punten, geen reden dus om 1♦ te volgen.
Noord biedt 1♥, Zuid biedt 1♠ en Noord verhoogt dit bod op zijn beurt uit
beleefdheid naar 2♠.
Nu kan Zuid een poging voor de manche doen.
In viertallen lijkt dit zeker een juiste actie, maar hij is niet kwetsbaar en speelt in een
groot parentoernooi, dan is het beter om te passen en met zekerheid in jouw kolom
te schrijven. Hij past dus het best op 2♠.
West zou nu de bieding kunnen openhouden met 2ZT(mineurs), maar hij is
kwetsbaar en onzeker van een fit, bovendien weet hij dat partner veel harten heeft.
Het lijkt dus het best om te passen en NZ in 2♠ te laten spelen.
Spelen:
Het spelen kan alle kanten opgaan in dit spel. Normaal gezien zal West uitkomen
met zijn singelton harten, en lijkt het erop dat Zuid zeker 2 schoppen en 2 ruiten zal
afgeven, maar met een goede verdediging zal hij waarschijnlijk nog een slag afgeven.
Zo niet, dan heeft hij het goed gedaan en ongetwijfeld een super resultaat.
Resultaat :
2♠(NZ) + 1

+ 140

2♠(NZ)

+ 110

=

Spel 4, Iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
3♥
Pas
Pas
3♠
Pas
4♠
Pas
Pas Pas
B ieding:
West mag beginnen bij iedereen kwetsbaar. In teams zou ik zeker kunnen leven met
een agressieve 4♥ opening, maar in een groot parentoernooi is het beter de
‘normale actie’ te ondernemen en zoals de meerderheid van de mensen 3♥ open te
doen.
Noord past, Oost heeft zin om zijn klaveren te introduceren, maar 4♣ met singelton

harten lijkt net iets te gek. Zuid houdt de bieding open met 3♠, West past.
Noord is aan de beurt en die heeft maar 6 punten, maar wel 5 troeven en een aas en
verhoogt dus naar 4♠.
Hierop kan niemand nog een bod verzinnen, en zal Zuid dus 4♠ afspelen.

Spelen:
Deze keer alle spotlights op West, want zijn start bepaald het contract.
- Harten aas uitkomst laat het contract halen, want na de hartenaftroever hebben
OW nog maar recht op 1 klaverenslag. Op harten heer kan de verliezende ruiten van
de leider weg.
- Een kleine ruitenuitkomst laat het contract halen, omdat de leider nu de
ruitenkleur kan oprapen voor 0 verliezers, hij zal 2 harten en een klaveren afgeven.
- Een kleine klaverenstart laat Noord-Zuid down gaan: Oost neemt de slag en speelt
harten erdoor, OW zullen 2hartenslagen maken en op het 3de rondje harten van
West kan Oost de schoppen negen van dummy boventroeven met de boer.
Resultaat:
4♠(NZ) =
4♠(NZ) -1

+ 620
- 100

Spel 5, NZ kwetsbaar
Noord
Oost Zuid

West

1♦

Pas

1♥

Dbl

Rdbl(*)

2♣

3♥

Pas

Pas

Pas

Bieding:
Noord mag de bieding openen en heeft 11 punten, niet ideaal om kwetsbaar de
bieding mee te openen, maar deze hand, met 4-3 majeur waarvan 2 azen en een
degelijke ruitenkleur om de bieding mee te beginnen zou ik toch voor een lichte 1♦
opening opteren.
Oost past en Zuid biedt 1♥, daarna is het aan West en die heeft een normaal
negatief doublet.
Noord biedt Rdbl (*RDBL = 3 kaart harten of sterk), Oost kan nu gratis op 2niveau
zijn klaverenkleur bieden.
Nu is het aan Zuid en die heeft geen makkelijk bod.
Hij zou kunnen beginnen met Dbl, en daarna hopen 3♥ te kunnen bieden, maar
partner zal niet goed weten wat dit juist vraagt, bovendien zal je niet veel extra

informatie kunnen verzamelen door een negatief doublet.
Hij kan in mijn ogen dus het best voor een natuurlijk 3♥ invite bod gaan.
In een viertallentoernooi zou hij eventueel 4♥ kunnen proberen vanwege de dubbele
fit.
Maar 3♥ lijkt me het meeste correct omschrijvende bod met de Zuidhand.
West zou eventueel 4♣ kunnen proberen in paren, maar met vrouw-boer sec in
harten lijkt dit niet echt de aangewezen actie. Hij zal dus passen.
Nu is het aan Noord en deze kan met maar 11 punten onmogelijk het 3♥ invite bod
van partner aannemen, en zal dus passen, waarmee de bieding ten einde komt.
Spelen:
Het spelen op dit spel lijkt redelijk simpel. Omdat schoppen heer-vrouw geplaatst
zijn, zal de leider 1 schoppenslag, 1 hartenslag, en 1 ruitenslag van top afgeven.
Het komt er dus allemaal op neer of hij ruitenboer zal vinden voor de overslag.
Normaal gezien zal hij ruitenboer over de niet-doubleerder (eerder lang) snijden en
dus een overslag maken.
Resultaat:
3♥(NZ) + 1

+ 170

Spel 6, OW kwetsbaar
Noord
Oost
Zuid
1♠
Pas
Pas
3ZT(*)
Pas
Pas

3♥
4♥
5♥
Pas

Pas
5♦
6♦
Pas

West
2♥

Noord

3♠
Pas(*)
Dbl

Pas
3ZT(*)
Pas
Pas
Pas

Oost
1♠
3♥
4♥
5♥
6♥

Zuid
Pas
Pas
5♦
6♦
Pas

West
2♥
3♠
Pas(*)
Pas(*)
Pas

Bieding:
Oost opent de bieding met 1♠. Zuid zou eventueel niet kwetsbaar tegen kwetsbaar
een 3♦ bod kunnen proberen, maar hij heeft 6 schoppen tegen en als partner geen
fit heeft loopt dit slecht af. Hij past dus.
West biedt op zijn beurt 2♥. Noord zou hier eventueel 2ZT (mineurs) kunnen bieden,
maar hij weet dat partner de schoppen achter heeft, en is niet zeker met een 4kaart
harten, dat tegenpartij een fit zal hebben.
Noord zal dus passen en Oost verhoogd op zijn beurt naar 3♥(forcing). Zuid past nog
maar eens een rondje.
West heeft nu een mooie hand gekregen, en vermits 3♥ bij partner ongelimiteerd is,
is een slem dus zeker nog niet uit het vizier, hij zal dus 3♠ controle bieden, om te
horen of partner ook geïnteresseerd is in een slem.
Op dit punt is het terug aan Noord en die heeft ondertussen heel wat informatie
over de bieding.

Hij weet dat partner de schoppen achter heeft, maar ook met zijn 4 kaart harten dat
partner er 1 of 0 heeft.
Hij heeft dus echter zeer grote kans op een (eventuele grote) fit ergens in 1 van de
mineurs.
Omdat tegenpartij kwetsbaar is en wij niet zullen zij dus vrijwel altijd 4♥ spelen.
Noord kan dus gratis 3ZT (* = mineurs) bieden en testen of partner zowel dan niet
een grote fit mee heeft, om niet kwetsbaar een eventuele goede redding te vinden.
Oost heeft wel mooie kaarten, maar toch 5422 met 13 punten, en bovendien geen
controle in de mineurs.
Hij zal dus gewoon 4♥ bieden. Nu is het terug aan Zuid en die heeft opeens een
monsterhand gekregen.
Hij heeft 6kaart ruitenfit met partner. Hij zou eventueel 6♦ kunnen bieden, maar
weet daarna niet goed wat hij moet doen als tegenpartij 6♥ gokt. Het lijk me beter
deze hand in een groot parentoernooi te ‘slowplayen’ en gewoon te beginnen met
5♦, als tegenpartij naar 5♥ gaat, zal ik zeker 6♦ bieden.
West is terug aan de beurt, vanuit zijn perspectief, als partner wat harten punten
heeft, en zeker als partner kort is in klaveren, wil hij wel 5♥ of 6♥ spelen. Hij kan best
pas (* = forcing, en wil zeggen dat hij zin heeft om verder te bieden over het bod van
tegenpartij,((Dbl zou een minimale hand zijn)).
Noord zal op dit bod met zijn hand altijd 5♥ (eventueel 6) bieden. Hij weet dat
partner kort moet zijn in ruiten, anders had hij Dbl geboden op 5♦. Hij heeft dus
zeker zin om verder te bieden.
Nu is het aan Zuid en die zal zoals gezegd met zijn superfit hierover gaan en 6♦
bieden.
West heeft nu 2 opties: een forcingpas te bieden, waarmee hij interesse toont om 6
te spelen.
Of Dbl waarmee hij gewoon liever 6♦x zou verdedigen. Persoonlijk zou ik Dbl bieden,
omdat ik al genoeg gedaan heb, en bovendien als partner 2 klaveren heeft, moeten
al de harten en schoppen dicht zijn.
Indien West past, zal Oost normaal gezien 6♥ bieden met de 3 hoogste troeven. En
zal hierin spelen.
Indien West Dbl biedt, zal Oost passen en NZ zal 6♦x spelen.
Spelen:
- 6♦x(NZ): De leider zal van top klaverenaas en ruitenaas afgeven. Hij zal van zijn
6kaart schoppen er 1tje kunnen weggooien, en er 3 kunnen troeven in de dummy.
Hij zal dus nog 2 bijkomende schoppenslagen afgeven voor een totaal van 4 slagen.
In totaal 3 down dus.
- 6♥ (OW): Het lijkt erop dat de leider maar 1 klaverenslag van top zal afgeven op dit
spel. Maar omdat alles bijzonder slecht zit op dit spel, is het onmogelijk voor de
leider om dit contract te maken.
Hij zal een bijkomende schoppenslag moeten afgeven en dus 1tje downgaan.

Resultaat:
6♦x(NZ) - 3
6♥ (OW) - 1

- 500
+ 100

Spel 7, iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1♠
Dbl
Pas
Pas 2ZT
2♦
Pas
3ZT
Pas Pas
Pas

Bieding:
Zuid opent de bieding met 1♠, hij heeft toch 11 punten en een degelijke 6kaart.
West heeft 21 punten en begint zijn hand te omschrijven met Dbl.
Noord past, en Oost biedt het best zijn langste kleur met maar 7 punten en dus 2♦.
Zuid past over 2♦, hij heeft maar 6322 met geen geweldige schoppenkleur en maar
11 punten.
West biedt 2ZT, zijn range van punten (Dbl op een opening, gevolgd door ZT belooft
18mooie tot 21 punten).
Noord past en Oost kan met zijn 7 punten tellen dat dit genoeg is voor de manche en
doet er dus 1tje bij.

Spelen:
Noord zal met schoppen 3 uitkomen, en normaal gezien zal een goede leider 12
slagen maken.
Als hij de punten telt, weet hij dat klaverenvrouw bij de openaar zit en zal deze dus
makkelijk vinden.
Hij weet ook door de uitkomst dat Zuid 6 schoppen heeft voor zijn opening, wanneer
deze dus 3 keer volgt in harten en 2 keer in klaveren, weet de leider 100% dat Zuid
ruiten heer dubbel heeft.
Hij zal dus een ruiten naar de boer spelen, gevolgd door ruiten aas, waardoor hij 12
slagen zal maken.
Resultaat:
3ZT(OW) + 3

- 690

Spel 8, niemand kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
Pas
Pas
Pas
Bieding:
Dit keer geen ingewikkeld biedverloop.
West heeft een te slechte hand om 1♠ te openen, maar zijn hand is ook niet ideaal
om 3♠ open te doen met 4 harten ernaast en een middelmatige schoppenkleur.
Het best lijkt me te passen en zien hoe de bieding verder verloopt, hopelijk zal je nog
eens kunnen bieden.
Noord heeft ook absoluut geen bod en past.
de
West zou in 3 hand 1♣ kunnen opendoen, maar niemand is kwetsbaar en zijn
klaverenkleur lijkt te slecht dus hij zal normaal gezien passen.
Zuid zou de bieding ook kunnen openhouden met een mooie ruitenkleur en 11
punten, maar in paren is het statistisch het best om te passen met dubbelton
schoppen, hopend dat tegenpartij hierin een fit heeft.
Resultaat:
Rondpas
Spel 9, OW kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
Pas
1♦
2♥
Dbl
Pas 4♠
3♥
Pas
Pas
Pas
Bieding:
Noord past voor, dan is het de beurt aan Oost en die heeft een normale 1♦ opening.
Zuid is niet kwetsbaar tegen kwetsbaar, met een voorgepaste partner. Het lijkt dus
een goed idee om de bieding van tegenpartij te verstoren met een zwak 2♥
tussenbod.
West zit op het randje van een negatief doublet, maar kwetsbaar is het beter om te
passen, als partner geen 4 schoppen heeft, heb je immers nog geen contract
gewonnen.
Noord is onzeker of tegenpartij wel een manche/fit heeft met zijn hand, en kan dus
best niet 4, maar wel 3♥ bieden om te bieden nog wat extra te verstoren.
Nu is het terug de beurt aan Oost. Die zou eventueel kunnen passen, maar met
singelton harten en 4 topslagen + wat steun voor de ongeboden kleuren, bied het
best Dbl.
Zuid past, en nu is het terug aan West. Die heeft ondertussen wel een mooie hand
gekregen.
Zijn partner heeft kwetsbaar gedubbelt op 3♥, wat ongeveer 15+ punten zal beloven,

hij kan eventueel 3♠ bieden, maar dit zou hij ook doen indien hij 0 punten heeft, wat
hier zeker niet het geval is.
Anderzijds zou hij het technische bod van 4♥ kunnen doen ‘pick a game’ (kies een
manche tussen 4♠/5♣ /5♦). Maar 5 mineur lijkt misschien toch net iets te ver met
zijn hand.
Ik zou 4♠ bieden en hopen daar te mogen spelen, indien partner er maar 3 heeft zal
ik mijn best moeten doen en proberen het contract binnen te halen.
Spelen:
Noord zal uitkomen met hartenvrouw. Als de leider goed speelt, is hij in staat om 11
slagen te maken.
Hij neemt de uitkomst met het aas en speelt schoppen boer, hij trekt de troef in 3
rondjes.
Nu zakt hij een ruiten uit voor NZ, en die kunnen niets anders doen dan hun
hartenslag incasseren.
De leider zal 5 ruitenslagen maken, 4 schoppenslagen, harten aas en klaveren aas. 11
slagen dus.
Deze lijn is natuurlijk zo vanzelfsprekend, want als Noord 4 schoppen tegenheeft, zal
hij troefkort worden en veel downgaan via deze lijn.
Indien de leider een andere lijn volgt zal hij niet meer instaat zijn het contract te
maken en dus down gaan.
Resultaat:
4♠(OW) + 1 - 650
4♠(OW) - ?? + ??

Spel 10, iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid
West
Pas
Pas
1♣
1♠
Dbl
Rdbl(*) 2♥
3♠
Pas
Pas
Pas
Bieding:
West opent in 3de hand de bieding met 1♣, Zuid volgt op zijn beurt met 1♠.
Oost heeft een normaal negatief doublet.
Zuid bied Rdbl (*Rdbl = Honeur x in Schoppen(AKQ) of punten (of beide)).
West heeft hartenfit, je zou met deze hand 3♥ kunnen bieden, op zich niks mis mee
met singelton schoppen wanneer je weet dat tegenpartij fit heeft, maar het lijkt me
normaler om met 12 punten toch maar 2♥ te bieden, over 2♠ van tegenpartij zal je
zeker nog eens 3♥ bieden.
Het is terug aan Noord en die heeft opeens een mooie hand gekregen, hij kan 7
schoppenslagen tellen en waarschijnlijk 1 (of misschien 2) van zijn koningen die

achter de aas zitten.
Het lijkt me best om een invite te doen voor de manche.
Beginnen met Dbl en daarna schoppen bieden brengt misschien niet de juiste
boodschap over naar partner, het lijkt me dus best om een natuurlijk 3♠ invite bod
te doen.
In een jolige bui zou je eventueel 3ZT kunnen proberen.
Oost past, en voor Zuid is het onmogelijk om op 3♠ een ander bod dan pas te
produceren, West past en hiermee eindigt de bieding.
Spelen:
Het spelen op dit spel gaat vanzelf, de 3 azen + ruitenvrouw zijn geplaatst. 10 slagen
dus.
Resultaat:
3♠(NZ) + 1

+ 170

Spel 11, niemand kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1♣
1♥
1♠
Pas
1ZT Pas
Pas
2♠
Pas
2♥
3♣
Pas
3ZT Pas
Pas
Pas
Bieding:
Zuid mag dit keer beginnen en opent de bieding met 1♣.
West heeft geen al te mooi 1♥ volgbod, maar toch 10 punten en een 5kaart, genoeg
om te volgen dus.
Noord bied op zijn beurt 1♠.
Nu zou Oost eventueel 3♥ preemptief kunnen bieden, hij heeft immers 4 troeven
mee met partner en ook nog een singelton, maar met 1 punt lijkt dit net iets ze
agressief, hij kan dus best passen.
Zuid is opnieuw aan de beurt en biedt met 4333 en dubbele hartenstop 1ZT.
West past, en Noord biedt 2♥ (cue), om meer informatie over partners hand te
krijgen.
Oost past ook, en Zuid biedt op zijn beurt 2♠ om te vertellen dat hij er 3 heeft.
Noord kent nu een schoppenfit, maar is in paren niet zeker of 4♠ een beter contract
is dan 3ZT.
Hij heeft immers ook een hartenstop, en bovendien een lelijke schoppenkleur.
Het best kan hij 3♣ bieden om te kijken wat partner hierop biedt.
Nu is het terug aan Zuid en die ziet met zijn hand niet echt een ander contract zitten
dan 3ZT.
Noord weet nu dat Zuid een dubbele hartenstop heeft voor zijn 3ZT bod.
Hij heeft zelf ook nog een hartenstop, en bovendien een zeer degelijke ruitenstop.

Het lijkt er dus op dat 3ZT een beter contract zal zijn dan 4♠, en hij past dus het best
op 3ZT.
Hiermee eindigt dan ook de bieding.
Spelen:
West zal waarschijnlijk uitkomen met een kleine harten, of met harten boer.
Maar eigenlijk maakt dit niet uit, zolang hij niet met een kleine klaveren uitkomt, zal
de leider op dit spel 10 slagen bij elkaar rapen. Indien hij met een kleine klaveren
start maakt de leider 11 slagen.
Het volstaat om een schoppenslag af te geven aan OW.
Zo zal de leider in totaal 4 schoppenslagen, 3 hartenslagen en 3 ruitenslagen maken.
Resultaat:
3ZT(NZ) + 1

+ 430

Spel 12, NZ kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1♣
Dbl
Pas
1♠
1♥
Pas
Pas
Dbl
2♦
Pas
Pas 2♠
2♥
Pas
Pas
Pas
Bieding:
West mag beginnen en opent het best 1♣, deze hand is niet geschikt voor 1ZT
opening, met 5-4 waarvan bijna alle punten in de 2 kleuren.
Noord heeft geen ideaal doublet, maar toch 14 punten en steun in alle 3 ongeboden
kleuren, dus lijkt het toch het best om Dbl te bieden, zo is hij er meteen vanaf.
Oost past en Zuid bied rustig 1♥, hij heeft nog tijd om later zijn ruiten te
introduceren.
Nu is het terug aan West en die biedt 1♠ zodat hij zijn 2 kleuren heeft kunnen
bieden.
Noord heeft alles al gezegd en bovendien geen 4kaart harten, en past dus over het
1♠ bod.
Oost heeft maar 3 schoppen, maar ook maar 2 klaveren en dus niet echt een
aantrekkelijk bod, hij zal passen.
de
Zuid laat dit zeker niet zomaar spelen en bied dus zijn 2 kleur met 2♦.
West heeft wel al zijn 2 kleuren geboden, maar heeft ook zeer veel punten, hij heeft
geen zin om te passen, want als dit allen pas gaat, is hij niet echt gelukkig.
Hij biedt het best Dbl, om overwaarde in puntenkracht aan te tonen.
Noord weet niet goed wat er gebeurt, welk partners langste kleur nu eigenlijk is,
maar we spelen paren dus hij corrigeert normaal gezien naar 2♥. Oost past en Zuid

past ook.
Op dit moment is het terug aan West, en hij heeft nog altijd geen zin om dit zomaar
af te geven.
Partner heeft gepast op 1♠ en heeft er dus 3 (waarschijnlijk geen 4) mee.
2♠ zal dus zeker speelbaar zijn vanuit zijn standpunt.
Het probleem is misschien echter dat als hij nog eens een bod doet, hij zich veel
sterker voordoet dan hij eigenlijk is. Maar dit is niet erg. Partner heeft niet anders
gedaan dan gepast en zal dus nooit meer verder bieden op dit spel. Ik zou dus nog
maar eens 2♠ bieden hier en hopen dat iedereen past.
Iedereen zal passen op dit 2♠ bod en West zal hier mogen spelen.
Spelen:
Noord zal normaal gezien uitkomen met een kleine ruiten (lijkt beter dan harten aas
uitkomst).
De leider zal dus van top 2 schoppen, 2 harten en ruiten aas afgeven.
Het probleem is echter dat hij ook een verliezende klaverenslag heeft, en dat als hij
deze probeert te troeven in dummy, dat Zuid dan kan boventroeven.
Hij zal in praktijk dus altijd 6 of misschien 7 slagen afgeven, afhankelijk van hoe het
spel loopt.
In principe zal hij met 1 of 2 down een degelijke scoren noteren, want NZ kunnen 2♥
maken.
Resultaat:
2♠(OW) - 1
2♠(OW) - 2

+ 50
+ 100

Spel 13, iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
1♥
2♦
2♥
Pas
3♦
3♥
4♦
Pas
Pas
Bieding:
Noord begint de bieding met pas. Oost heeft een doodnormale 1♥ opening.
Zuid, heeft op zijn op beurt een normaal 2♦ volgbod.
West heeft zin om zijn schoppen te bieden, maar dit is helaas niet mogelijk.
Hij heeft te weinig punten voor een 2♠ forcing bod, dit belooft immers 10+ punten.
Hij kan eerst Dbl en daarna schoppen bieden om een zwakkere hand met lange
schoppen aan te tonen, maar op deze manier verliest hij de hartenfit. Hij heeft toch
3 harten mee waarvan de heer en biedt dus best 2♥.
Noord heeft 5 kaart ruitensteun voor partner, maar bied best toch maar 3♦ in plaats
van 4♦.

Hij wil 3ZT nog zeker niet uitsluiten als eindcontract indien partner veel punten en
een hartenstop heeft.
Oost is terug aan de beurt. Hij heeft wel slechte harten, maar toch een mooie hand
aangezien partner steun heeft in de hartenkleur. Hij bied dus het best een
competitief 3♥ bod.
Zuid is waarschijnlijk de laatste die gaat bieden en heeft 2 opties: 4♦ bieden of 3ZT
Indien hartenboer bij de openaar zit, heeft hij een harten stop en kan daarmee als
partner ruiten aas meeheeft (wat zeer waarschijnlijk is) 9 slagen tellen in 3ZT.
Als hij verder nadenkt is het probleem hiermee echter dat tegen een goede
tegenpartij dit niet zal lukken.
De tegenpartij kan al schoppen uitkomen, waardoor hij maar 8 slagen kan tellen, en
als tegenpartij geen schoppen, maar harten uitkomt, zal Oost de heer of de aas
nemen, en deze kan nu switchen naar schoppen.
3ZT bieden lijkt dus geen goed idee.
Je weet immers dat partner 1 of 2 harten zal hebben en dus 4♦ altijd zal winnen.
Zuid bied dus 4♦ en eindigt daarmee dan ook de bieding.
Spelen:
Het spelen gaat vanzelf op dit spel. De leider zal 2 harten slagen en 1 klaverenslag
afgeven.
Klaveren heer vrouw is immers geplaatst, en anders kan er een klaveren weg op
harten vrouw.
De leider zal 10 slagen maken.
Resultaat:
4♦(NZ) =

+ 130

Spel 14, niemand kwetsbaar
Noord Oost
Zuid West
1ZT
Pas 2♥
Pas
2ZT (*) Pas 3♦
Pas
Pas 4♦
3♥
Pas
Pas 4ZT
4♥
Pas
5♥/♠
Pas 6♠
Pas
Pas
Pas
Bieding:
Oost opent de bieding 1ZT. West heeft een mooie hand en begint met een transfer
2♥ bod.
Oost bied een conventioneel 2ZT bod (*2ZT = maximaal en een 4kaart schoppen).
West is nu geïnteresseerd in een eventuele slem, en zal dus laag beginnen met een
3♦ bod (waarden in ruiten). Oost bied op zijn beurt 3♥ (waarden in harten).
West vervolgt de bieding met 4♦ controle bod (ontkent klaveren controle).

Hierop bied Oost 4♥ (bevestigend dat hij klaveren controle heeft).
Dit alles volstaat nu voor West om azen te vragen met 4ZT.
Oost kan 5♥ of 5♠ antwoorden, hij heeft 2 azen en niet troefvrouw (dus 5♥), maar hij
kan eventueel troefvrouw erbij liegen omdat hij heer boer heeft en negenkaart fit
kent.
West heeft nu genoeg azen maar is onzeker of 6ZT wint en kan best in een groot
parentoernooi 6♠ bieden.
Als hij slem biedt en maakt zal hij al een goede score hebben.
Oost weet ook niet genoeg van partners hand om met zekerheid te kunnen zeggen
dat 6ZT maakt en zal dus passen op 6♠.
Spelen:
In dit spel valt er niet veel te spelen. De hartensnit zit mis, maar hierdoor kan op de
de
3 harten een klaveren weggegooid worden in dummy. Er zijn dus altijd 12 slagen.
Resultaat:
6♠(OW) =

- 980

Spel 15, NZ kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1♠
1♦
Pas
Pas 3♠
3♦
Pas
Pas
Pas
4♦
Pas
Pas
Bieding:
Zuid opent de bieding met 1♦, met 4441 is het beter te beginnen met 1♦, omdat je
later nog je klaveren kan bieden zonder 5-4 te beloven. West is te sterk voor een 3♠
volgbod en begint dus met 1♠.
Noord springt op zijn beurt naar 3♦, dit belooft ongeveer 6-9 punten met minimum
4kaart ruiten.
Oost heeft hier veel zin om 3♠ te bieden, hij heeft immers een aas en drie troeven
van de boer mee.
Het is in mijn ogen echter beter te passen en hopen dat partner nog eens terugkomt
op 3♦.
Het gevaar van 3♠ te bieden is dat partner dikwijls 4♠ zal bieden en je hierin zal
downgaan.
Oost past dus en Zuid ook. Nu is het terug aan West en die zal uiteraard in dit geval
3♠ bieden.
Noord past, en Oost zal ook passen, zijn aas en drie troeven zullen immers niet
genoeg zijn om 4♠ te maken.
Zuid heeft het laatste woord op 3♠ en deze kan met singelton schoppen en een

degelijke hand het best 4♦ proberen, hopelijk mag hij daar spelen en gaat
tegenpartij niet naar 4♠.
Nu zal zowel West als Oost normaal gezien passen op het 4♦ bod van tegenpartij.
Beide zijn ze onzeker van hoeveel down 4♠ zal gaan.
Indien het 1 down gaat is het prima, indien het 2 down gaat is het een ramp.
Normaal gezien als ze niet gokken zullen ze beiden passen en 4♦ laten spelen.
Spelen:
Alle kaarten zijn nog maar eens geplaatst voor de leider op dit spel.
Hij zal 1 schoppenslag en 1 hartenslag afgeven, zijn verliezende klaverenslag kan
immers weg op een goede harten. Hij zal dus zonder problemen 11 slagen maken op
dit spel.
Resultaat:
4♦(NZ) + 1
+ 150
Spel 16, OW kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
3♣
Dbl
Pas
Pas Pas
Bieding:
Dit vond ik persoonlijk het moeilijkste spel om commentaar op te geven, omdat de
bieding op dit spel alle kanten op kan. Ik heb dus maar gekozen voor een simpele,
maar plausibele bieding.
West mag starten en kan om te beginnen al passen, omdat dit misschien net iets te
weinig is voor een kwetsbare 3♣ opening.
Maar hij heeft er toch 7, met een heer ernaast en een singelton, hij opent dus toch
3♣.
Noord heeft op zijn beurt een perfecte take out Dbl.
Oost past op zijn beurt.
Zuid is aan de beurt en heeft geen makkelijk bod, hij heeft 2 opties: pas of 3ZT
Hij heeft maar 8 punten, en indien partner minder dan 17 heeft is hij niet zeker 3ZT
te winnen.
Tegen 3♣ heeft hij toch 2 defensieve slagen, met nog een kleine steun in harten en
schoppen.
Het lijkt me dus best te passen op 3♣x en hopen dat dit 1tje down gaat.
Indien partner zeer veel punten heeft, zal hij 3ZT kunnen maken, maar zou dit
weleens 3 down kunnen zijn.
Spelen:
Noord zal uitkomen met een hoge ruiten, en hierin de eerste 2 slagen oprapen.
De leider heeft echter een kans het contract te maken.
Noord mag eender welke kaart na spelen die hij wil.

Stel dat Noord ruiten naspeelt, dan troeft de leider deze slag.
Nu speelt de leider harten naar de vrouw, gevolgd door een klaveren naar de heer.
Om het spel te winnen, zal de leider zichzelf moeten inkorten nu.
Hij vervolgt met een schoppen naar de aas, en een schoppen getroeft.
Vervolgens speelt hij harten heer, en harten naar het aas van dummy.
Nu hij in dummy is speelt hij terug schoppen die hij troeft in zijn hand.
De leider heeft dus nog 3 kaarten over, 109x van klaveren, en Zuid heeft AB8 van
klaveren.
Hij speelt dus nu klaveren tien, en Zuid, die in alle kleuren heeft moeten volgen tot
nu toe, zal dus klaveren 8 moeten brengen naar de 9 van de leider, waardoor dit
contract gehaald zal worden.
Indien de leider een andere speellijn kiest, zal hij 1tje downgaan.
Resultaat:
3♣x(OW)
=
- 670
3♣x(OW) - 1 + 200
Spel 17, Niemand kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1ZT
Pas
Pas 2♣(*)
2ZT
Pas 3♦
2♦
Pas
3♠
Pas 4♦
Pas
Pas 4♠
4♥
Pas
Pas
Pas
Bieding:
Noord opent de bieding bij deze kwetsbaarheid en met 5 kaart ruiten AKQ het best
met 1ZT.
Oost en Zuid hebben hierover allebei geen bod.
West houd de bieding open met conventioneel 2♣ bod (*♣ = majeurs)
Noord kan passen hier, maar in paren lijkt het goed om je mooie 5 kaart kleur maar
eens op 2niveau te bieden.
Oost heeft een mooie hand gekregen hier, maar is niet zeker van manche, want
partner kan immers licht zijn.
Hij zal 2ZT bieden (niet natuurlijk, gewoon algemeen forcing) gevolgd door 3♠, wat
een inviterende hand met schoppenfit beloofd. Dit bod neemt minder plaats weg
dan bijvoorbeeld 3♦.
Als je 3♦ bied en partner bied 3♠, weet je niet of je 4♠ moet bieden of niet.
Via deze weg beschrijf jij een limiethand met schoppen en neemt partner het
initiatief.
Zuid zou nu in de bieding kunnen komen met 3♦, hij heeft er immers 6 mee met
partner, maar hij zal de bieding nooit kunnen winnen en bovendien heeft hij 0
punten met 6322, hij kan dus best passen.

West, op zijn, beurt heeft een hele mooie hand nu hij weet dat partner fit heeft. Hij
zal de kleur van tegenpartij bieden, om een mooie hand aan te tonen.
Oost bied nu 3♠, waarmee hij zijn hand omschreven heeft.
West ging met zijn hand na 2ZT al zeker de manche spelen, maar er lijkt een kleine
kans om misschien wel slem te winnen met zijn hand. Hij vervolgt met een 4♦ bod
(korte ruiten, slemintresse).
Oost heeft niet veel punten verloren in ruiten, maar zeker niet genoeg (vanwege zijn
klaverenbezit) om azen te vragen, hij zal dus 4♥ controle bieden, omdat de
schoppenfit immers al vaststaat.
West heeft denk ik al genoeg gedaan, en is bovendien niet zeker een slem te winnen,
omdat hij niet weet wat partners klaverenbezit is. Hij zal dus passen en OW zullen 4♠
spelen.
Zo zie je maar dat niet elke maakbare slem te bieden valt (zeker niet als tegenpartij
1ZT opendoet).
Spelen:
Het spelen op dit spel gaat vanzelf. De leider geeft gewoon klaveren aas af en claimt,
12 slagen.
Resultaat:
4♠(OW)
+2

- 680

Spel 18, NZ kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
Pas 1ZT
Pas
Pas 2♥
2♦
Pas
Pas
Pas
Bieding:
Oost mag beginnen en past. Zuid heeft zeer slechte 11 punten en zal dus ook passen.
West is hier in een ideale positie om met 14 punten 1ZT open te doen.
Hij is niet kwetsbaar en bovendien, als hij niet met 1ZT zou beginnen, zou hij 1♦
opendoen, wat niet zo’n mooie kleur is om open te doen. 1ZT lijk dus zeker de beste
optie met zijn hand.
Noord past en Zuid vervolgt de bieding met een transfer 2♦ bod.
Zuid past en West bied 2♥.
Hierop kan niemand aan tafel nog een bod verzinnen, en dus eindigt de bieding hier.

Spelen:
Het spelen lijkt redelijk simpel op dit spel.
Als de leider een beetje oplet, zal hij enkel 3 troefslagen, 1 schoppenslag en 1
klaverenslag afgeven.
Het beste lijkt me om de ongetwijfelde ruitenboerstart te winnen met het aas, en 3
rondjes klaveren spelen.
Noord zal nu aan slag zijn maar zal niet kunnen verhelpen dat de leider 8 slagen bij
elkaar raapt.
Dit komt mede door het feit dat Zuid maar 2 ruiten heeft, en zij de leider dus niet
troefkort kunnen maken.
Het contract zal dus gemaakt worden.
Resultaat:
2♥ (OW) =

- 110

Spel 19, NZ kwetsbaar
Noord Oost Zuid
1♣
Pas
2♣
1♥
Pas
2♦
3♦
Pas
3♠
3♥
3ZT
Pas
Pas

West
Pas
pas
Pas
Pas
Pas

Bieding:
Zuid opent de bieding 1♣.
West heeft te weinig punten voor een tussenbod en past dus.
Noord begint met 1♥.
Zuid heeft een ongeschikt 1ZT-rebid, en biedt dus 2♣.
Noord kan hierop 3ZT bieden, wat in paren misschien niet zo gek is.
Het probleem is dat als hij de hand begint uit te bieden, hij de tegenstander zal
vertellen dat ze schoppen moete uitkomen.
Langs de andere kant, als hij 3ZT biedt, en partner heeft singelton schoppen, dan
moest hij echt wel 5 of misschien wel 6♣ spelen.
Het lijkt mij het best om je hand zo normaal mogelijk proberen uit te bieden.
Daarom zal Noord beginnen met een 2♦ bod (algemene forcing).
Zuid biedt op zijn beurt 3♦, waarmee hij 5-4 of 6-4 aantoont aan zijn partner.
Vanuit Noord zijn perspectief kan Zuid nu zeker nog een singelton schoppen hebben.
Hij is dus niet echt zeker op dit moment wat hebt beste contract is.
Hij kan het best de bieding vervolgen met 3♥, wat gewoon waarde in harten
aantoont en naar het beste contract zoekt.

Zuid is nu terug aan de beurt, en die zou het liefst met 5422 3ZT willen spelen.
Het probleem is echter dat hij geen schoppenstop heeft.
Hij zal dus 3♠ (vierde kleur) bieden en partner naar een schoppenstop vragen.
Noord zou op dit 3♠ bod eventueel voorbij 3ZT kunnen gaan, maar hij weet nu dat
partner 2 of 3 kaart schoppen heeft, het best lijkt dus met zijn hand om in een
parentoernooi in 3ZT te besluiten.
Hopelijk zal hij in 3ZT meer slagen kunnen maken dan in 5 mineur.
Spelen:
Vanwege de bieding, zal Oost ongetwijfeld de schoppenuitkomst vinden.
In principe is de meest technische lijn voor de leider een kleine klaveren naar het aas
proberen, om te kijken of vrouw boer sec is, en als dit niet het geval is de ruitensnit
te nemen.
Deze kans is echter zo marginaal, dat het mij het best lijkt om onmiddellijk de
ruitensnit te nemen.
Deze zit goed, dus de leider heeft nu exact 9 topslagen: 4 ruitenslagen, 2
klaverenslagen, 2hartenslagen en schoppen aas.
Het probleem is echter dat hij niet meer van slag mag, want dan zal hij downgaan.
Normaal gezien zal de leider dus 9 slagen maken.
Indien OW enkele schoppen weggooien op de winnende ruiten van de leider, dan zal
deze misschien durven om de hartensnit, of eventueel de dubbele klaverensnit te
nemen.
In dat geval zal hij meer slagen maken natuurlijk.
Resultaat:
3ZT(NZ) =
3ZT(NZ) + ???

+ 400
+ 4??

Spel 20, iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
Pas
1ZT Pas
1♥
Pas
2♠
Pas
2♥
3ZT
Pas
Pas Pas
Bieding:
West begint de bieding met pas. Noord zou een zwakke 2 in schoppen kunnen
opendoen, maar dit is niet goed.
Zijn schoppenkleur is van zeer slechte kwaliteit, en bovendien heeft hij de hoogste
kleur en zal dus hoogstwaarschijnlijk nog een kans krijgen om zijn schoppen te
bieden, hopelijk op 1 niveau. Hij zal dus passen.
Oost zal de bieding openen met 1♥. Zuid heeft een normaal 1ZT volgbod.
West past en Noord bied een transfer 2♥ bod om zijn schoppen te bieden.

Oost kan hierover 3♣ bieden, maar hij is niet bijzonder sterk. Bovendien heeft hij
tijd, want als de bieding uitsterft in 2♠ pas pas, kan hij echter nog beslissen om te
wekken met 3♣.
Het nadeel hiervan is dat als tegenpartij naar 3ZT gaat, partner harten zal starten in
plek van klaveren, maar dit hoeft nog niet erg te zijn.
Zuid heeft 4 schoppen mee, maar is kwetsbaar en speelt een parentoernooi, niet
echt het moment voor een super-accept dus. Gewoon 2♠ bieden lijkt het beste idee.
West past en Noord heeft een keuze hier.
Hij heeft genoeg punten voor de manche, maar weet niet of 4♠ of 3ZT het beste
contract is.
Naar mijn mening kan hij het best 3ZT bieden.
Hij heeft een redelijk gebalanceerde hand, en zal snel 5 of 6 schoppenslagen kunnen
produceren in 3ZT. Bovendien heeft hij een waarschijnlijk entree met ruiten heer bij
zijn schoppenkleur, en ook zal hij waarschijnlijk hartenstart krijgen en hij heeft toch
harte vrouw mee voor zijn partner.
Nu is het opnieuw de beurt aan Zuid.
Deze heeft 4333 en dus lijkt zijn hand aantrekkelijk om te passen op 3ZT, ondanks de
9 kaart schoppenfit.
Bovendien, als partner schoppen heer heeft, kan hij waarschijnlijk 3 ruitenslagen, 5
schoppenslagen en een hartenslag tellen, waardoor 3ZT al gemaakt lijkt vanuit zijn
hand.
Zuid past dus best op 3ZT en NZ zullen met 10 schoppen in lijn in 3ZT spelen 
Spelen:
Op dit spel hangt alles ervan af of Oost de juiste verdediging zal vinden.
West zal normaal gezien uitkomen met een kleine harten.
Oost moet nu opstappen met de aas, en een kleine klaveren switchen.
Hierdoor hebben OW recht op 5 klaverenslagen + harten aas en zal de leider dus 2
down gaan.
Indien Oost de eerste slag aan Zuid laat, of na harten aas geen kleine klaveren speelt,
zal de leider 10 makkelijke topslagen maken in 3ZT. Alles hangt dus van de
verdediging af.
Merk op dat de verdediging in 4♠ vanzelf gaat en dit contract dus 1 down zal gaan.
Resultaat:
3ZT(NZ) + 1
3ZT(NZ) - 2

+ 630
- 200

Spel 21, NZ kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
Pas
1♠
2♣
Pas
3♣
Pas Pas
Pas

Bieding:
Noord en Oost hebben beide een evidente pas en dus zal Zuid de bieding met 1♠
openen.
West zou hierop Dbl kunnen bieden, maar met zoveel punten in klaveren lijkt het me
beter 2♣ te bieden.
Noord heeft wel schoppensteun, maar veel te weinig punten en zal dus passen.
Oost heeft 8 punten en een klaverensteun en zal dus uit beleefdheid naar 3♣
verhogen.
Het is terug aan Zuid en die is niet zeker of hij nog iets moet bieden of niet.
Hij heeft wel een mooie schoppenkleur, maar toch veel verliezers in zijn hand.
Indien partner een ruitenfit heeft wil hij wel 3♦ of 3♠ spelen.
Indien partner geen ruitenfit heeft, lijkt het beter te passen en tegenpartij 3♣ te
laten spelen.
Als partner schoppenfit zou hebben, heeft hij zeer weinig punten, aangezien hij geen
2♠ heeft geboden.
Zuid kan dus beter niet gokken in een groot parentoernooi en passen op 3♣.
West kan hierop ook niet echt meer iets bieden en dus zal iedereen passen en hij 3♣
spelen.
Spelen:
Op dit spel zou de leider in staat moeten zijn om 10 slagen te maken.
Hij verliest 2 schoppenslagen van top, en harten aas.
Het volstaat dat hij zowel de snit op hartenboer neemt als ruiten vrouw over de
openaar snijdt.
Als hij dit alles doet zal hij een overslag makken in dit contract.
Merk op dat 3♠ in NZ op een correcte verdediging 2 of 3 down zal gaan.
Resultaat:
3♣(OW) + 1

- 130

Spel 22, OW kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
1♣
2♣(*)
2♠(*) 4♠
Pas Pas
Dbl
Pas
Pas Pas
Bieding:
Oost begint dit keer met pas.
Zuid heeft maar 11 punten, maar is niet kwetsbaar en heeft een mooie 6 kaart en
opent dus best 1♣.
West heeft 6-5 majeur, maar wel een heel lelijke hand.
Het probleem is dat pas te passief lijkt, en een 1♥ bod niet echt de juiste boodschap
overbrengt.

Het best is dus de ogen te sluiten, 2♣ (* = majeurs) te bieden, en op het beste te
hopen.
Noord biedt op zijn beurt het best een conventioneel 2♠ (* = forcing met ♦) bod om
een sterke hand met ruiten te tonen.
Oost heeft een heel mooie hand, met 4 troeven van vrouw boer en een aas.
Samen met de dubbelton harten, lijkt dit genoeg om naar 4♠ te verhogen met zijn
hand.
Partner heeft immers kwetsbaar 2♣ gevolgd…
Zuid past en West past ook.
Nu is Noord terug aan de beurt. Deze is onzeker of 5♦ zal winnen of niet.
Hij heeft toch 2 azen en zijn partner heeft opengedaan, hij zal dus normaal gezien
Dbl bieden.
Zuid zou hierop eventueel niet kwetsbaar 5♣ kunnen bieden, maar hij is niet zeker of
partner wel klaverensteun heeft, en hij heeft zelf maar 2 ruiten.
Hij heeft met harten aas een vaste slag in zijn handen, en zal dus passen op de Dbl
van zijn partner.
Hiermee eindigt dus de bieding en OW zullen 4♠x spelen.
Spelen:
Ook in dit contract valt er niet veel te spelen.
OW hebben niet veel punten samen, maar omdat harten aas geplaatst is voor de
leider, zullen zij enkel 1 hartenslag, 1 klaverenslag en 1 schoppenslag afgeven.
Het contract zal dus gehaald worden.
Resultaat:
4♠x(OW) =

- 790

Spel 23, iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
2♥
Pas
Dbl
Pas 3♣(*)
Pas
3ZT
Pas Pas
Pas
Bieding:
Zuid opent de bieding met een zwak 2♥ bod.
Hij heeft er wel 3 schoppen naast, maar hij heeft toch een deftige kleur en
bovendien heeft hij niet de hoogste kleur en is dus onzeker indien hij past of hij zijn
harten nog wel eens zal kunnen bieden.
West past en Noord past ook.
Oost heeft een normale take out Dbl.
Hij heeft 4 kaart in schoppen, geen ideale hartenstop, en bovendien net iets teveel
punten voor een 2ZT bod. Door Dbl te bieden, zal hij te weten komen of partner wel

dan niet wat punten heeft.
Zuid past en West bied 3♣ over partners’ Dbl. (* 3♣ = positief, natuurlijk en 8+
punten).
Noord past en Oost heeft nu een makkelijk 3ZT bod.
Hij kan immers genoeg punten tellen voor de manche, heeft een hartenstop en geen
klaverenfit.
Hiermee eindigt dan ook de bieding.
Spelen:
Een goede leider zal hier 11 slagen bij elkaar kunnen rapen.
Hij neemt de harten heer uitkomst van Zuid en speelt het best direct harten terug.
Als hij nadien ruiten vrouw vindt (wat logisch lijkt in de bieding) heeft hij al 10
topslagen.
Het volstaat op dit moment om een klaverenslag aan Noord af te staan en hierdoor
de
de 5 klaveren te maken.
Alles samen zal dit voor een mooie 11 slagen zorgen.
Resultaat:
3ZT(OW) + 2

- 660

Spel 24, niemand kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
2ZT
Pas
Pas
3♦
Pas
3ZT Pas
3♥
Pas
Pas
Bieding:
West mag beginnen, en indien je geen Muiderberg speelt, zal hij normaal gezien pas
bieden.
Indien hij Muiderberg speelt, is het zeker niet verboden om 2♠ open te doen.
Noord heeft een perfecte 2ZT opening.
Oost past en Zuid bied een transfer via 3♦.
West past en Noord bied hierop 3♥.
Het is terug aan Zuid, en die heeft een gebalanceerde hand met 5 punten en biedt
dus 3ZT.
Noord heeft hierop geen bod meer met dubbelton harten en past dus, waarmee de
bieding eindigt.
Spelen:
Oost heeft geen makkelijk uitkomst, maar in dit soort gevallen is het best passief uit
te komen, en hij zal dus het best schoppen uitkomen.
Als alles goed gaat voor de leider lijkt het dat hij 3 ruitenslagen, 4 hartenslagen (de
harten zitten immers 3-3), 2 schoppenslagen en een klaverenslag zal kunnen maken.

Alles samen lijkt dit op 10 slagen.
De leider moet over ruiten aas en een hartenslag, hij zal dus op een bepaald moment
een schoppenslag moet zakken voor OW, zodat West niet al zijn schoppen kan
maken.
Indien hij een schoppenslag uitzakt aan West, kan deze er klaveren door spelen.
De leider zal dus een ruitenslag, een hartenslag en een schoppenslag met zekerheid
moeten afgeven.
Tegen een goede verdediging zal hij dus maar 9 slagen maken.
Indien West geen klaveren switcht nadat de leider een schoppen zakt, zullen er 10
slagen worden gemaakt.
Resultaat:
3ZT(NZ) =
3ZT(NZ) + 1

+ 400
+ 430

Spel 25, OW kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
Pas
1♣
1♦
1♥
3♠
3♦
3♥
4♥
Pas
Pas Dbl
5♦
Pas
Pas
Pas
Bieding:
Noord past voor en Oost opent de bieding met 1♣. Zuid begint met zijn 5-4 met een
1♦ volgbod. West bied op zijn beurt 1♥. Noord zou eventueel 4♦ kunnen bieden met
zijn hand, maar hij heeft maar 5422, indien hij maar 3♦ bied, zou hij misschien meer
informatie over de bieding kunnen verzamelen.
Het lijkt me dus beter 3♦ te bieden, in de hoop dit zal helpen voor een latere
beslissing.
Oost heeft een zeer mooie hand en dus zeker voldoende voor een 3♥ bod.
Zuid heeft ook een hele mooie hand en weet niet goed wat er gebeurt.
Hij kan misschien 4♦ maken, maar partner kan ook nog een schoppenfit hebben.
3♥ van tegenpartij lijkt vanuit zijn hand gehaald te worden.
Hij is niet kwetsbaar en kan dus best 3♠ bieden, waarmee hij partner kan laten
meebeslissen over een eventueel 4♥ bod van tegenpartij.
West kent op zijn beurt een 10 kaart fit en samen met zijn 2 zwarte heren zorg dit
ervoor dat hij 4♥ biedt.
Noord zou op dit moment normaal gezien 5♦ moeten redden.
Zijn dubbelton schoppen is niet echt schitterend nieuws, maar hij heeft 5 troeven
met partner, en bovendien heeft hij geen enkele verdedigende slag in zijn handen.
4♥ bij de tegenpartij zal dus waarschijnlijk maken.
Oost heeft teveel punten in harten om Dbl te bieden (onzeker of dit down gaat), en
zal dus passen op 5♦.
Zuid past ook en West is helemaal niet zeker of 5♥ wel gemaakt is.

Hij heeft toch negen punten, waarvan schoppen heer achter het 3♠ bod, en zal dus
Dbl bieden.
Iedereen zal hierop passen en NZ zullen 5♦x spelen.
Spelen:
Het spelen op dit spel is makkelijk.
OW zullen van top 2 schoppenslagen, 1 hartenslag en 1 klaverenslag maken.
Het contract zal dus 2 down gaan.
Resultaat:
5♦x(NZ) - 2

- 300

Spel 26, iedereen kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1ZT
Pas Pas
Pas
Bieding:
Oost mag beginnen en heeft een normale 1ZT opening.
West zou kunnen inviteren met de 8 punten, maar met 4333 en zeker in een groot
parentornooi is het beter om te passen en in jouw kolom te schrijven.
Hiermee eindigt de bieding.
Spelen:
Normaal gezien zal Zuid uitkomen met ruiten (langste kleur van zijn 2dames), maar
dat maakt op dit spel eigenlijk niet uit.
De leider mag spelen hoe hij wil, zolang hij de snit neemt op ruiten vrouw zal hij 9
slagen maken.
Het enige wat Oost moet doen is op een bepaald punt een harten slag aan NZ laten,
zodat deze dan maar 2 in plaats van 3 hartenslagen zullen maken.
Omdat Noord alle azen heeft zal NZ niet meer maken dan ruiten aas, schoppen aas,
en 2 hartenslagen.
de
Indien NZ niet op tijd harten spelen zal deze verliezer weggaan op de 3 ruiten van
dummy, zo zal de leider 10 slagen maken.
Resultaat:
1ZT(OW) + 2 - 150
Spel 27, niemand kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1♠
Dbl
2ZT(*) Pas
3♠
Pas
4♠
Pas
Pas Pas

Bieding:
Zuid begint met 1♠, West heeft op zijn beurt een perfect take out doublet.
Noord bied een conventioneel 2ZT bod (*2ZT = inviterend of beter met schoppenfit).
Oost past, en Zuid zal een in een natuurlijk systeem 3♠ bieden om een minimale
hand aan te tonen.
de
West heeft niet genoeg punten voor een 2 doublet op 3♠ en past dus.
Nu is Noord onzeker of hij de manche wel zal winnen, maar hij heeft toch mooie 11
punten, met een 4kaart schoppen mee, en al zijn punten achter West’s Dbl en kan
dus best naar 4♠ verhogen.
Hiermee eindigt de bieding.
Spelen:
Alle kaarten zijn geplaatst voor de leider op dit spel.
Het volstaat gewoonweg om 2 maal op schoppen boer te snijden.
Hierdoor zal de leider 2 troefslagen en ruiten heer afgeven en zijn contract dus
halen.
Resultaat:
4♠(NZ) = + 420
Spel 28, NZ kwetsbaar
Noord Oost Zuid West
1♣
Pas
Pas
2ZT Pas
Pas
3♠
Pas
3♥
4♠
Pas
Pas Pas
Bieding:
West opent de bieding met 1♣. Noord zou 1♠ kunnen volgen, maar hij heeft maar 6
punten, en is bovendien kwetsbaar tegen niet kwetsbaar. Hij kan dus het best
passen.
Noord past ook op de 1♣ opening van partner.
Zuid springt naar 2ZT, dit belooft 18-20 punten in uit-pas.
Noord zal een transfer 3♥ bieden. Hierop biedt Zuid 3♠.
Noord heeft genoeg punten voor de manche, maar is onzeker of 3ZT een beter
contract zal zijn dan 4♠.
Hij kan dus best gewoon 4♠ bieden, en in de fit spelen.
Waarmee de bieding ten einde komt.
Spelen:
West zal met harten heer uitkomen, en de leider zal altijd 1 schoppenslag en 1
hartenslag moeten afgeven.

Indien West met iets anders start, zal de leider een tempo hebben om troef te
spelen, nadien troef te trekken en op de ruiten al zijn verliezers weg te gooien.
In dat geval zal hij 12 slagen maken.
Resultaat:
4♠(NZ) + 1

+ 650

