Gewoon doorspelen
Voor het eerst speelt u een toernooi met
uw nieuwe partner. U krijgt de eerste
ronde steeds goede kaarten in handen.
Zo ook op het vierde spel:
Z/Allen
♠ A B 10 9
♥ B 10 5
♦H87
♣AHB
West
pas

ANTWOORD
Aan tafel had u deze afspraak zoals
gezegd nog niet en dus gaat het
bieden als volgt verder:
Z/Allen

Noord
2♦

Oost
dbl

♠H43
♥AV863
♦4
♣V632

Zuid
1SA
?

Oost doubleert voor de ruitenstart. U
heeft geen bijzondere afspraken over dit
biedverloop, dus u biedt gewoon 2♥.
Na het spel vertelt partner u dat hij graag
speelt dat 2♥ in dit biedverloop een driekaart harten toont. Met een doubleton
past u. Zo is al snel bekend dat er fit is.
Dat is heel handig, want na zo’n doublet
is er best een kans dat West 3♦ gaat
bieden. Het is plezierig voor partner om
te weten dat u fit voor hem heeft. Hij kan
dan makkelijk 3♥ of 4♥ bieden, al naar
gelang zijn kracht.

♠ A B 10 9
♥ B 10 5
♦H87
♣AHB
West
pas
pas
pas
pas

Noord
2♦
3♣
4♥

Oost
dbl
pas
pas

Zuid
1SA
2♥
3♥
pas

U heeft een mooie kaart, met fit in
harten en punten in partners tweede
kleur. Door 3♥ te bieden, geeft u uw
partner de kans nog iets te bieden
als hij interesse heeft in slem. Maar
partner biedt 4♥ en u mag afspelen.
West start een kleine ruiten voor het
aas van Oost. Die speelt ♦B na. Er is

ZO IS AL SNEL BEKEND
DAT ER FIT IS EN DAT
IS VOOR PARTNER ERG

geen reden om deze slag
af te troeven, dus wint u
♦H in de hand en gooit op
tafel een schoppen weg.
Niet een klaver, want dat is
geen verliezer, omdat u drie
honneurs in de hand heeft.
Tijd om troef te trekken. Op
uw ♥B speelt West zonder
na te denken een kleintje. U
gaat natuurlijk niet het aas
spelen, maar snijdt. Oost
bekent niet!
Een 5-0-zitsel in troef
is zeldzaam, maar er is
eigenlijk niet veel aan de
hand. Raak niet in paniek,
maar ga gewoon door met
troeftrekken. ♥10 wordt
gedekt met de heer en u
wint het aas. U steekt over
naar de hand in klaver en
speelt nogmaals harten,
die u zo goedkoop mogelijk
in Noord wint. U probeert
nog of West een paar keer
op klaver bekent, maar hij
troeft de derde ronde af. De
rest is voor u. 4♥+1.
Z/Allen

♠H43
♥AV863
♦4
♣V632

♠ 7 6 2		
♥ H 9 7 4 2		
♦ V 9 5		
♣ 10 4		
♠ A B 10 9
♥ B 10 5
♦H87
♣AHB

♠V85
♥♦ A B 10 6 3 2
♣9875

(MS)
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