
Spel van de week  
Deze week spel 19 uitgekozen met het dilemma; een bod van opponent kan zwak of sterk zijn. 

 

Z/OW  
Wij zitten OW, dit is de west hand en de bieding gaat als volgt:  

zuid pas, west past, noord 2 klaver* oost x zuid 2 schoppen …. 

2 klaver wordt gealerteerd, bod van tegenstander wordt uitgelegd: zwak voor 

hoge kleuren of sterk! Hoe zwak hebben we niet gevraagd en op de kaart staat ? 

Helaas, die hebben we niet ingekeken.  

 navraag: 

2♣ *zwak voor de hoge kleuren,  

of MF 1 of 2 kleuren,  

of 22-23 SA  

 

Tsja,  bied je nu als West 3 ruiten of pas je? Kan West al weten of 2 klaver sterk of zwak is?  Bij zwak 

of sterk ga je uit van zwak en is 3 ruiten geoorloofd. Je geeft punten aan en omdat je hebt 

voorgepast, weet maat dat je 8-11 HP hebt. West besluit te passen vanwege ♥ VB en maat weet nu 

dat het minder dan 8 punten zijn. Na infodoublet en vervolgens 2 SA geeft 2 SA een SA verdeling aan, 

18-19 HP en in dit geval een stop in schoppen. West maakt er 3 SA van. 

 

Vraag: Wat nu als Oost meer punten had gehad dan 19 en een SA verdeling? In aantekeningen kom ik 

het niet zo snel tegen, haha. Ik (oost) weet dat Noord zwak is dus heb ik 22 + dan maar sprong naar 

3SA. Wie heeft een aanvullend rijtje voor een soortgelijke bieding, na infodoublet en zonder 

antwoord van partner? 

 

Dit is de spelverdeling.  

2 klaver opening van Noord met 4 HP   en twee 4 kaarten 

hoog. Zuid voorgepast en NKB tegen KWB. 

 

In de tabel het optimale contract ……….. 

zowel in klaver als in ruiten en in SA groot slem! 

 

 

 

 

 

 

Aangezien het voor ons in het algemeen al lastig is om sleminteresse in de lage kleuren aan te geven 

ben ik reuze nieuwsgierig hoe Jack 6 biedt.  

a.zonder interventie: 
 

    

 

Jack 6 kan niet ingesteld worden op zwak in de hoge kleuren. Is het systeem van Rob en Peer slimmer 
dan de computer. Het lijkt er wel op. Maar, waarom opent Zuid eigenlijk niet met 2 klaver?  
Even kijken wat Jack 6 dan biedt. (heeft moeite met beantwoorden, doubletten door mij verwijderd) 

b. met interventie                              1: relay 

      2: azen vraag voor SA 

      3: 1 of 4 

      4: Heren vragen 

      5: 0 of 4 (gestroomlijnd beantwoord) 

                                                

z w n o 

p p 2♣ * x info 

2 ♠ ?   

 ♣ ♦ ♥ ♠ SA 

N - - - - - 

Z - - - - - 

O 7 7 2 2 7 

W 7 7 2 2 7 

z w n o 

p p p 1♣ 

p 1♦ p 2SA 

p 3SA a.p.  

z w n o 

2♣ p 2♦1 3SA  

p 4SA2 p 5♦3 

p 5♥4 p 5♠5 

p 6♦ p a.p 



Zonder interventie eindigt Jack in 3 SA.  

Als Noord opent met 2♠, dan komt er doublet bij oost, 3♦ bij west en 3SA bij Oost (sterk, 
gebalanceerd) 
Alleen als Zuid zwak opent brengen ze ons in een slem die wij anders niet geboden zouden hebben. 
Jammer voor ons. 
Ook Jack biedt geen groot slem zoals op verdeling staat vermeld. 
Blijft voor mij de vraag over: waarom opent West niet zwak voor de hoge kleuren? Inconsequent?   

  
Nu het afspelen: 13 slagen worden er gemaakt. In vergelijking met andere paren halen wij een extra 

slag en dat scheelt een imp. Ook in Butler is het fijn om een gratis extra slag te krijgen.  

Elk spel 1 imp ……dan heb je aan het eind van de avond een leuke score      

 

 
 

 
Joke 

 

 

 


