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Op spel 6 zijn er ongeveer 15 slagen te maken.  Slechts 5 paren bereiken grootslem, waaronder de 

goudhaantjes. De weg naar grootslem is voor de goudhaantjes wel een aandachtspunt. 

 

 
 

 Marc  Hans 

W N O Z 

pas 2 *  *:  zwak  met of sterk 

pas 2 * pas 3 **  *:  relay **: sterk 5+  + een onbekende vierkaart  

dbl 3 * pas 4SA  *:  echt, 3  vraagt 2e kleur op 

pas 6SA pas  7  

allen pas 

 

3  is meestal een 6/4 verdeling, maar het kan een 5/4 zijn als er ontzettend veel punten zijn.  

Ik zag 4SA te veel als kwantitatief, er was immers nog geen troefkleur bekend. Hans kan de 

schoppens in dit biedverloop niet op een wetenschappelijke manier vastleggen. Bij nader inzien slaat 

6SA eigenlijk nergens op, dit gaat alleen maar goed als er schoppenaansluiting is.    

De oplossing kwam later, na 3  kan zuid het beste 5SA Josephine  bieden. Met AV bied ik dan 7 , 

waarna Hans kan corrigeren naar 7SA. Ook hier blijft het de vraag of schoppen de troefkleur is…. 

 
 

 



Op spel 15 was de grootste ‘swing’ te behalen. 

 

  
 Marc  Hans 

W N O Z 

2 *  *:  zwak voor beide majors (tenminste 5/4, 4/5) 

3  4  5  pas  

pas 5  pas pas 

6   dbl pas pas 

pas  

 

De 2 -opening door zuid is aangetrokken, maar gezien de verdeling in de paren geoorloofd.   

5  was geboden om te maken, west vertrouwde dat (waarschijnlijk bang voor een dubbele fit).  

5  is dichtbij: Verwissel B en V of geef zuid een hogere harten van noord, dan is het spel alleen 

met open kaart down te spelen (harten start door oost, west pakt A en moet onder A terugspelen 

om zijn partner te bereiken voor een harten introever).  

Altijd lastige beslissingen! 

 

Het tegenspel ging niet helemaal goed. Na de hartenstart is de ruitenintroever niet gevonden: -1 . 

 


