
Spel van de week 7 
In spel 16 op zoek naar contractverbetering na een zwakke twee en in spel 7 allen KWB, wel of niet 

toepassen van the LAW, wel of niet uitnemen. En hoe speel je het optimale contract? 

spel 16 W/OW 

Wij zitten NZ en de bieding gaat bij ons als volgt: West past, Noord 

opent met 2 ♦ (goede 6- kaart, 6- 10 HP). Zwakke twee helpt altijd 

lekker om te storen. Wel, kom maar op Oost….. Maar Oost past. Nu 

Zuid dan maar. Oei, Zuid wikt en weegt even. Niet storend voor de 

tegenpartij, maar lastig voor ons zelf blijkt nu. Zuid biedt 2 ♠. Nieuwe 

kleur, sterk vanaf 16+ of wellicht een lange schoppen kaart met iets 

minder honneurpunten, niet forcing. West past en Noord zit aan beide 

opties te denken. 10 HP, 2 kaart steun. Te mooi om te passen dus invite 

met 3 ♠. Pas van Oost en Zuid biedt vervolgens 4 ♠. 

 

Uitkomst: ♥ 2. Als dummy ben ik altijd benieuwd wat partner voor kaart heeft; leider maakt haar 

plan en kiest voor harten 10 die voor harten A van Oost is. Oost speelt dan ruiten voor ♦ A van west. 

West speelt vervolgens troef en daarna maakt leider alle slagen. Goed gedaan partner! 

 

Bij het uitzoeken van een SvdW zie ik pas het hele spel. 

Partner had beter kunnen passen na 3 ♠, de N-hand was 

immers al verteld (zwak).  

Manche is nog 2 x geboden; 15 op 2 of 3 niveau. 

Je verliest 2♥ + 2♣ + 1♦ = 5 slagen. 

 

Deze bieding komt bij ons niet zo vaak voor dus heb ik nog 

even wat nagezocht. Na zwakke twee is nieuwe kleur 16 + 

punten én 6 kaart en niet forcing.  

Na zwakke twee is 2 SA conventie (invite met 16+ en steun in 

geboden kleur) een sterk vraagbod: Vraag of openaar minimaal 

of maximaal en singelton heeft. 

Dus met deze hand wil Zuid een contractverbetering / niet 

forcing na een zwakke twee….. 

 

 

 

 



Spel 7 

 

Wij zitten OW, allen KWB. Het gaat over wel of niet 

uitnemen, wel of niet the LAW toepassen. De discussie 

hoeft wat mij betreft niet te gaan over mijn twijfel hoe de 

bieding ging (zie schema). Eerste spel van de avond  

z w n o 

1 ♣ 1 ♦ 1 ♥ of 2♣  2 ♦ 

2 ♣ of p p 3 ♣ 3 ♦ 

4 ♣ 4 ♦ ap  

3 ♦ was een bod om lengte aan te geven, een redbod… 

Het liep een beetje uit de hand.  

Niet alleen bij ons liep het uit de hand. 

 

Hoe ging het bij de tafels waarbij NZ in 4 harten terecht         

kwam? 

 

 

Op de spelverdeling staat bij elk spel een optimaal contract.  

Voor NZ is dat 5♣ . Hoe speel je af? 

 

Ik verwijs graag naar de bespreking van ladder 102 opgave 2.  

Eerst voorbereiden voor dubbele renonce, nu dan wel Aas slaan met 

10 troeven.  

Dat er 5♣ in zit, ligt aan de verdeling. Als de leider de 2e ♦ aftroeft,  

3x ♠ en 2x ♥ speelt, daarna ♣ A en ♣ na, moet oost in de 
dubbelrenonce spelen en gaat er een hartenverliezer weg.  
 
 

 

 

Joke 

 

 ♣ ♦ ♥ ♠ SA 

N 5 - 2 1 1 

Z 5 - 2 1 1 

O - 1 - - - 

W - 1 - - - 


