
Spel v/d week (38)           
De oost hand heeft welliswaar geen echte SA verdeling maar 
kan wel elke uitkomst verdragen. Met 2SA (20-22p) openen 
geef je de meest relevante informatie aan je partner en daar 
gaat mijn voorkeur naar uit..  
Een tweede optie is om 2♣ te openen.  
Het bieden kan dan als volgt gaan: 
  
 
 
 
 
 
 
Bij 2) belooft west met 3♥ een 5+ kaart en is MF, maar wat moet 
west, na 3SA bieden? 4♥, de kans is er dat west past!, in ieder 
geval loopt dit bied verloop niet lekker. 
Bij 3) belooft 2♥ een 5+ kaart en 8+ punten. Het bieden loopt al 
een stuk beter alleen kan het nadeel zijn dat de sterke hand op 
tafel komt en het liefst willen we die gesloten houden.  
Als je 2SA opent heb je dit ondervangen.  

Azen vragen met een renonce wordt meestal afgeraden omdat je vaak niet weet, als er 1 aas wordt 
aangeven, welk aas het is. In dit geval bezitten O-W minimaal 37 punten, inclusief de renonce en 
met 2 azen in west is de kans groot dat 7♥ gemaakt wordt. We kunnen er ook nog een ander reken 
sommetje op los laten n.l. die van de "losing trick count", het tellen van verliezers. Een 2SA hand 
telt 5-6 verliezers. Als we de west hand bekijken telt deze er 3 in ♠, 1 in ♥ en 1 in ♣ en dat zijn er 
ook 5, ruim getaxeerd. Omdat je per hand maximaal 12 verliezers kan hebben is 24 het getal waar 
je de 5 van oost en de 5 van west optelt en aftrekt van de 24. Dan blijven er 13-14 slagen voor O-W 
over. In beide gevallen wanneer ga je dan 7♥ bieden? 
 Speel je viertallen of in ons geval butler dan is het maken van je contract prioriteit nr.1 een overslag 
is niet belangrijk en je kiest dan ook voor de meest veilige speelwijze!  
Waarom zou je dan ook niet kiezen voor het meest veilige contract als je slem gaat bieden.  
7SA wordt in dit geval ook gemaakt maar het levert in butler niets meer op dan 7♥!!  
In 7♥ heb je altijd nog de mogelijkheid om eventueel een kaart te vertroeven en zo je contract veilig 
te stellen. Als je in 7SA down gaat zit je de verdere avond voor joker te spelen omdat het heel veel 
punten kost. Mijn advies: in slem als het even kan in een kleuren contract eindigen.  
In paren is het net anders om! 
 

 

 
 
Ruud 

Spel 9    ♠ H9852 

N/OW    ♥ T5 

       ♦ T943 

       ♣ 65 

        

♠ V74     N    ♠ AB 

♥ AV8632 W   O  ♥ H7 

♦ -       Z    ♦ AHVB2 

♣ AV87         ♣ HB42 

       ♠ T63 

       ♥ B94 

       ♦ 9765 

       ♣ T93 

 

N    O    Z    W    
P     2SA   P    3♦ 
P     3♥    P    4♣* 
P     4♦*    P    4SA 
P     5♦    P    7♥ 
 
* controle, 5♦ is RKC 0 of 3 azen 
 

 

 

 

 

 

 

2)  O     W    of    3)  O     W 
   2♣     2♦           2♣     2♥ 
   3♦     3♥           3♦     3♥ 
   3SA    ?            4♥     4SA 
                     5♦     7♥ 


