
Spel van de week 38  

Deze week wordt Jack gevraagd om te bieden in spel 14, in spel 3 wordt er gekeken naar wel of niet steunen 

na zwakke twee opening. Als laatste spel 7 met een dilemma voor de opening.  

Op de spelverdeling staat bij elk spel een 

optimaal contract. Voor spel 14 is dat 7 ♥. 

Hoe bied je 7 ♥?  

 

Het bieden ging bij ons als volgt: 

West komt met bijtelling op 31 pnt 

samen, geen controle bieding. 

Helaas klein slem gemist… 

Jack biedt 2 keer klein slem, 7 ♥ wordt niet geboden. Ook niet in de 

A en B lijn. Als oost speelt wordt wel de 13e slag gehaald bij Jack 6.  

Dus geen optimaal contract, wel een klein slem. Snijden op ♣V 

Slechts 1 keer is in A lijn het 6♥ contract gemaakt, goed voor een 

topscore!  

Wij openen met 2♣…..Jack opent met 2SA. Waarom? Geen SA verdeling…. Wie wil dat toelichten? 

Jack 5           Jack 6  

 

 

     

   

   

 

 

  
   

 ♣ ♦ ♥ ♠ SA 

N - - - -  

Z - - - -  

O 6 1 7 2 5 

W 6 1 7 2 5 

O Z W N 

2♣ pas 2♦ pas 

2♥ pas 4♥ a.p 

Oost maakt 12 slagen 

2SA pas 3♦(transfer) pas 

3♠ (cue met 4 ♥ pas 4♣ (controle pas 

4♦ (controle) pas 4♥ pas 

4♠ (controle) pas 5♥ pas 

6♥ pas pas pas 

West maakt 12 slagen 

O Z W N 

2SA pas 3♣ (Stayman pas 

3♥ pas 4 SA pas 

5♠ (3) pas 6♥ a.pas 

Oost maakt 13 slagen 



  
 

Bij ons ging het zo. Oost steunt partner in eerste instantie niet, wel na 

tussenbod van Zuid. Noord steunt partner met 4♦, 2 ♠ is een zwakke 

opening en NZ is NKB. Noord weet niet hoeveel punten Zuid heeft, kan 0 

zijn. Oost bedenkt dat, met een ruiten fit bij NZ en zelf in het bezit van 4 

ruiten, partner hooguit 1 ruiten kan hebben. Bovendien heeft Oost 3 

troeven waaronder twee tophonneurs dus een schoppenfit met 1 troef extra, een singleton ♥ en een Aas.  

Met bijtelling 13 punten en 7 verliezers. Oost gaat naar 4 ♠.  

 

4 schoppen is het optimale contract (zie tabel op spelverdeling ) goed voor een topscore. 

Als Noord had gepast, was OW niet in de manche terechtgekomen… 

Maar had Oost gepast dan is 4♦-4 een verlies van 200, terwijl 4 ♠ een verlies van 620 oplevert voor NZ 

West kon niet op 1 niveau openen via de regel van 20. Slechts 7 verliezers, dus ….een mooie zwakke hand! 

 

 

 
 
 
   
 

Z W N O 

pas 2♠ X pas 

3♦ pas pas 3♠ 

pas pas 4♦ 4♠ 

ap    



 
 

 

Volgens west is haar hand te mooi om zwak te openen en besluit met slechts 

9 HP punten op 1 niveau te openen. Oost heeft steun voor een schoppenfit 

én heeft een opening. 4 ♠ blijkt het optimale contract te zijn. 

Goed voor een topscore! 

De regel van 20 is niet toe te passen bij West. Deze hand kan wel genoeg punten (hoeveel?) bijtellen 

vanwege de singleton A, heeft twee vaste slagen en de mogelijkheid voor een herbieding op twee niveau.  

 

 

 

 

Joke 

Z W N O 

pas 1♠ pas 4♠ 


