
Spel van de week  
Spel 7 is ons eerste spel van de avond en we komen meteen al in een 

interessante verdeling. Wij zitten OW en de bieding gaat bij ons als volgt: Zuid 

past, West 1 SA , Noord past en Oost springt meteen naar 3 SA.  

Dummy gaat open…….. leider haalt moeiteloos 13 slagen binnen!  

Oei, hoe kan het beter?  

 

Op de spelverdeling staat het volgende:  7 ♣, 7 ♥ en 7 SA zijn optimale 

contracten.  

 

Bij het nabespreken komen we op het volgende: 

Zuid past. West opent vanwege 18 punten niet met 1 SA, maar met 1 ♦, Noord past en Oost moet kiezen: klaver of 

harten? We gaan voor 1 ♥. West springt naar 2SA (18-19 punten en SA verdeling) Oost 3 ♣, Stayman. West 3 ♥. Troef 

staat vast. Oost telt verliezers en komt op 6. Weet van partner dat zij er ook 6 heeft, vanwege sprong 2 SA. Via losing trick 

count ( LTC ) 6 + 6 verliezers = 12. 24 – 12 = 12 slagen. Slemonderzoek voor harten. 

Oost 4 ♣, controle in klaver en slaat schoppen controle over! West biedt nu 4 ♦. Last train, zegt nog niets over ruiten 

controle maar belooft schoppen controle. Oost 4 ♥. West kan beginnen met azen vragen, vanwege controle in zowel 

ruiten als in schoppen. Hoort 1 Aas, dat is harten Aas vanwege hartencontrole. Kiest partner voor troefvrouw vragen? En 

dan ook eventueel ook meteen de laagste heer horen?  5 ♦. Antwoord; geen troefvrouw: 5 ♥.  

Maar nu? Je mist de info over heren, behalve de heer van klaver vanwege controlebieding. Vertrouwend dat maat of 

punten meeneemt of 6 verliezers heeft? In dat geval kan West er 6 ♥ van maken.  

 

Kan Jack 6 ons helpen aan groot slem? 

z w n o 

pas 1 ♦ pas 1 ♥ 

2 ♠ 4 ♥ allen pas  

 

Jack 5? 

Zuid opent 2 ♠ Muiderberg, zwak ( 5 kaart schoppen en 4 kaart in lage kleur )  

z w n o 

2 ♠ 2 SA (16-18) pas 3 ♣ Stayman 

pas 3 ♥ pas  4 ♥ a.p. 

 

Kan het moment aan tafel ons helpen?  Dat moment pakken we op na de 1 SA opening van West….. 

Oost biedt 2 ♠, transfer voor ♣. West 3 ♣. Om 2 SA ( transferweigering ) te bieden heeft West 3 kaart klaver en plaatje 

nodig. Oost 3 ♥ , tweede kleur. Kiest West voor 3 SA? In dat geval gaat Oost 3 SA voorbij en biedt 4 ♣. Sleminteresse voor 

klaver. West weet nu van klaver én harten fit en komt via haar ruiten controlebieding en harten controle van Oost uit op 

azen vragen voor klaver. Oost biedt 5 ♠, 2 azen namelijk klaver Heer en 1 Aas en troefvrouw. En nu? Levert heren vragen 

nog wat op? West hoort 0 heren ….Oost biedt 6 ♣.  

 

Verzin het dus in dat ene moment aan tafel!  

 

Spel 10  

Oost opent 1 ♠, Zuid 2 ♥, West 2 ♠. Noord heeft 7 kaart klaver. Als de afspraak 

Good Bad 2 SA in systeem is opgenomen, kan/moet Noord nu 2 SA bieden. 

Indien Oost past dan biedt Zuid verplicht 3 ♣. Noord past vervolgens. In de 

praktijk mogen OW 2 ♠ spelen.  

Ook hier geldt, verzin het in dat ene moment aan tafel!  

 

Meer weten over Good Bad 2 SA? …… Woensdagavond 13 maart geeft Peer 

uitleg over dit én over andere 2 SA biedingen (niet om te spelen).  

Theorie en oefenspellen. Een aanrader! 

                                                                                               Joke 


