
Spel van de week  38 
 
Deze keer twee spellen waarbij ik het onderdeel “tegenspel” onder de aandacht wil brengen. 
Tegenspel, het moeilijkste onderdeel van het bridge maar met een beetje logisch nadenken en een 
goed signaleringssysteem kun je veel punten scoren. 
      

Een mogelijk biedverloop:  N   O   Z   W 
Tegenwoordig spelen veel  1SA  P   3♣  P 
paren vanaf 10+ punten   3♥   P   4♥   AP 
3♣ als Puppet Stayman. Dit is afgeleid van de “Niemeijer” 
conventie die veel gebruikt wordt na een 2SA opening en vraagt 
naar  4 of 5 kaarten in de hoge kleur.  
Het 3♥ antwoord van noord geeft een 5 kaart ♥ aan. 
Oost komt uit met ♣V west de 6 en noord het aas. Noord ♥T en in 
zuid de 8 en west de V. West had natuurlijk gehoopt dat oost ♦ zou 
starten maar we zijn geen “helderziende”. West is aan slag en kan 
nu met de ♣ kaart die hij naspeelt aan geven welke kleur oost, als 
hij aan slag komt, terug moet spelen, ♦ of ♠. Als west ♣3 naspeelt 
vraagt dat om ♦ en als het ♣T is om ♠!. Dit heet het Lavithal signaal 

en werkt als volgt. Een lage kaart in de uitkomstkleur terug spelen betekent de laagste van de twee 
overgebleven kleuren en een hoge kaart de hoogste van de twee overgebleven kleuren, waarbij de 
troefkleur natuurlijk niet mee telt. In dit geval vraagt het om ♦ waardoor het contract geruisloos 1 
down gaat. Toch hebben 4 paren in de A lijn dit tegenspel niet kunnen vinden. 

 

 
 
Een mogelijk biedverloop:  N   O   Z   W 
Zuid weet dat er een ♦ fit           P 
Is en mag dus punten bij  1♦   1♠   dbl  2♠ 
tellen voor de singleton ♠  P   P   4♦   4♠ 
maar probeert eerst of er  5♦   5♠   P   P 
soms een ♥ fit is. Als O-W  Dbl  AP 
Ghestem spelen zou oost 2♦ geboden hebben waarbij wordt 
aangegeven 5-5+ ♠/♣. Na het ♦ bieden van N-Z ligt het voor de 
hand dat zuid met ♦ uit zal komen maar zuid start met ♣V. Noord 
neemt met ♣A maar moet zich afvragen waarom zuid niet met ♦ is 
uitgekomen? In de dummy west ligt ♣B dus is ♣V niet van een 
serie en als je Vx hebt is dat geen opgelegde uitkomst. Dus met 
een beetje logisch nadenken kom je er achter dat de uitkomst van 

♣V alleen maar een singleton kan zijn en dat je partner bijna eist om ♣ terug te spelen. Op die manier 
gaat het contact 2 down i.p.v. 1 down. 
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