Je doet het ook nooit goed.
Deze week wordt mijn leven beheerst door een nogal oninteressante hand:
Je hebt 0 punten en een 4-4-1-4 verdeling.
Je partner niet, want na een pas van zuid (niet kwetsbaar) biedt hij kwetsbaar 1SA
(15-17). Ook de volgende tp past.
Bied jij nog wat met jouw: ♠9642, ♥8753, ♦6, ♣10542 ?
Oei. De tegenpartij heeft 23 tot 25 punten en die kwetsbare sans gaat natuurlijk
down. Je partner zal echt alles vanuit de hand moeten spelen, hij zal niet in de
dummy kunnen komen. Twee down is het al gauw: – 200 en waarschijnlijk een 0. En
je bent toch zeker Sinterklaas niet?
Oei. Actie, dus? En wat dan? Een mini-Staymannetje dan? Je biedt 2♣ en past daarna
op alles wat je partner zegt. Met een 4441 waarbij klaveren de singleton is geeft dat
nog wel kansen, maar je zal zien dat hier je partner 2♦ biedt. Daar kun je dan niet uit
weglopen, want als je dat doet geef je punten of lengte aan en slaat de schimmel
zeker nog erger op hol.
Oei. Wel of geen actie dus? Wat is wijsheid? Stil blijven zitten als je geschoren wordt?
Het hele spel lag zo:

Wat deden jij en je tegenstanders, afgelopen donderdag op spel 19? En waarom? Laat
het me even weten,

Flip Akveld

3 reacties
1.

FLip
6 december 2018 om 00:34

Op acties van Louk durf ik sinds kort natuurlijk geen commentaar te geven, maar je wordt door het
huidige zitsel wel gered. Mazzel, want hoe groot is die kans?
Dimi, zag, net als Louk, 1Sa ook niet zitten en bood ook Staymand 2K, onze tp bood meteen 2R en na
2H ook weer direct 3R…

Beantwoorden

2.

Jan Don
4 december 2018 om 17:35

Dag Flip,
Louk weigerde zich bij (veel) down neer te leggen, bood 2 Kl (jazeker, Stayman) en paste uiteraard op
mijn 2 Ha. Dat mocht ik spelen en omdat de verdediging weigerde troef in te spelen kon ik twee
ruitentjes op tafel troeven en langs schoppenaas spelen: 2 Ha C. Phewww….NZ kunnen 3 Sa maken,
maar het was kennelijk niemand gelukt dat te bieden…
Jan

Beantwoorden

3.

Flip Akveld
3 december 2018 om 21:30

Wat deden jij en je tegenstanders, afgelopen donderdag op spel 19? En waarom? Laat het me even
weten,
Flip Akveld

