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3 spellen wil ik kort benoemen, aan de hand van 1.“the Law, 2 De Losing Trick Count ( LTC) 

en 3 Reverse. 

1. The Law. Die beschrijft in competitieve bied verlopen de mogelijkheid om aan de hand van 

het aantal (gezamenlijke) troeven je biedhoogte te bepalen. 

 

Dit kwam voor in spel 1: de bieding zal zijn: Noord opent met 1 ♣ en Oost volgt met 1 ♠, Zuid 

heeft het moeilijk en zou kunnen passen, maar ik zelf zou doublet neerleggen ( negatief) en 

nu West. Die kan nu the Law toepassen door 4 ♠ te bieden, indachtig het feit dat je 10 

troeven samen hebt en nu niet tegenstribbelen met, ja maar ik had maar 5 “echte” punten 

gewoon doen…. 

 

 

 



2. De LTC. Is enige tijd geleden door Peer behandeld ( en gaat dat binnenkort nog eens 

doen in zijn 3-delige cursus). Kort gezegd ( maar lees het nog eens op de site na a.u.b.) je 

kan openen als je 7 verliezers in je hand hebt en voldoet aan minimaal 2 van de 3 eisen: a. 

regel van 20, b. 2 vaste slagen en c. een verantwoorde herbieding. Dit kwam voor op spel 22: 

 

na 2 keer pas heb je een 4-4-4-1 en 11 punten (kijk in het diagram voor de exacte kaarten) 

en hier kan je openen met 1 ♦, want je voldoet aan 2 vaste slagen en een verantwoorde 

herbieding. 

 

 

3. Reverse. Dit onderwerp heb ik al wel vaker besproken, maar toch gaat dat nog vaak 

fout…Op spel 5 kwam dit voor: 



  

je opent met 1 ♣ in de eerste hand en de tegenstanders zwijgen, je partner biedt 1 ♥ en nu 

ben jij weer aan zet. Je het 18 punten, maar geen sans verdeling, dus 2 sans is niet goed, 

maar gelukkig heb je nog een 4 kaart ruiten en dus bied je die . Nu moet partner “weten” dat 

jij een 5 kaart ♣ hebt en een 4 kaart ♦ en minimaal 16 punten ( en geen biedbare kleur op 1 

niveau). Waarom moet je zo sterk zijn?, omdat je partner dwingt naar het 3 niveau als hij je 

eerste kleur wil/ moet steunen. 

 

 

Teun 


