
Zwakke twee  1 

Zwakke 2 

 
Soms hebben we een lange kleur, maar te weinig HP om te openen op 1-
niveau. We hebben echter wel veel speelsterkte als onze kleur troef is. Voor 
zulke gevallen zijn er de preëmptieve openingen.  
De preëmptieve opening meldt aan partner dat we weinig algemene kracht 
hebben, maar dus wel een goede lange kleur. Traditioneel werd er met een 7-
kaart op het 3-niveau geopend.  
Deze opening bleek zo succesvol dat men ook met een 6-kaart zo’n 
preëmptieve opening wou hebben. Door de minder lange kleur is het echter 
verstandig om een niveau lager te bieden. Zo ontstond de zwakke 2. 
De zwakke 2 is dus een opening op 2-niveau die op weinig honneurkracht 
wijst, maar wel een goede 6-kaart toont. In Amerika wordt de zwakke 2 in alle 
kleuren behalve de klaveren gespeeld. In Europa wordt de 2♦-opening echter 
voorbehouden aan de semi-forcing opening zodat we enkel 2♥/♠ als zwakke 2 
spelen. 
 
 
Voorwaarden 
 
De voorwaarden om een zwakke 2 te openen zijn dus een goede 6-kaart 
majeur met 6 - 10 HP. In het ideale geval zitten alle punten in de majeur, 
maar een goede kleur is voldoende. 
In principe moet men een 1-kleurenspel hebben. Een 6-4 majeur mag men 
nooit openen met een zwakke 2. Een vierkaart mineur is minder erg, maar 
valt niet aan te raden. Een redelijke 3-kaart in de andere majeur is een reden 
om geen zwakke 2 te openen, maar het mag eventueel wel. 
In derde hand na twee passen zijn de voorwaarden veel losser. Een goede 5-
kaart kan bij gunstige kwetsbaarheid voldoende zijn om de tegenstander 
onder druk te zetten. Ook een 6-4 is geen probleem. De 6-4 majeur als 
zwakke 2 verkopen, blijft echter af te raden. 
 
 
Voorbeelden 
  
♠ H V B 6 5 3  ♠ 6 3   ♠ A B 10 9 5 3 ♠ A 3 
♥ 6   ♥ V B 10 6 3 2 ♥ 6 2   ♥ V B 10 9 3 2 
♦ V 10 6  ♦ A 2   ♦ H 5   ♦ 6 5 
♣ 10 5 3  ♣ 6 5 2  ♣ 10 6 3  ♣ V 10 3 
 
Voorbeeld 1 is een schoolvoorbeeld voor een zwakke 2♠. De verdedigende 
waarden zijn bijna nihil, maar met schoppen als troef hebben we bijna zeker 5 
slagen. 
Voorbeeld 2 is een minimale 2♥ opening. Zonder ♥10 valt pas zeker te 
overwegen. 
Voorbeeld 3 toont een goede kleur dankzij de goede middenkaarten. 
Voorbeeld 4 toont opnieuw een mooie kleur dankzij de goede middenkaarten. 

Dit is duidelijk een maximale 2♥ opening. 
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Opmerking: 
De preëmptieve waarde van een kleur als VB109xx is veel groter dan van een 
kleur als AHxxxx. De eerste kleur levert in verdediging niks op, maar in het 
afspel zijn het bijna zeker 4 slagen. De tweede kleur zou echter 2 slagen 
kunnen opleveren in verdediging en eveneens slechts 4 slagen in het afspel!  
 
Tip: 
Preëmpten met goede kleuren zonder tophonneurs is effectiever dan 
preëmpten met azen die je zowel in verdediging als in afspel zal maken. Azen 
kan je altijd incasseren, het is de kunst om slagen te maken met de kleine 
kaarten!! 
 
 
Stijl en kwetsbaarheid 
 
In de hoger gegeven voorbeelden is het reeds duidelijk dat er nogal wat 
variatie zit in een zwakke twee. Men kan een kleur hebben zoals AHV1053, 
maar dat kan ook VB9532 zijn. Het is dus voor partner niet zo eenvoudig om 
juist in te schatten wat je hebt.  
Het is dan ook belangrijk om een persoonlijke stijl te ontwikkelen. Je kan 
betrouwbare 2-openingen doen (bijvoorbeeld steeds met twee tophonneurs) 
of je kan een vrijere stijl hanteren (waarbij je dus soms beter past met een 
zeer goede zwakke twee). 
Er is echter een tussenweg mogelijk waarbij je de sterkte van je zwakke twee 
laat afhangen van de kwetsbaarheid en de positie. Dit houdt in: in eerste en 
tweede positie vrij constructief, in derde positie volledig naar eigen invulling. 
Kwetsbaar ook steeds constructiever dan niet kwetsbaar. 
De conclusie is dus dat je kwetsbaar in eerste en tweede positie een stevige 
zwakke twee zal hebben en niet kwetsbaar in derde hand misschien slechts 
een vijfkaart van de boer... 
Deze stijl is persoonlijk en het is dus niet noodzakelijk dat je partner dezelfde 
stijl heeft als jijzelf. 
 
 
Verder na zwakke 2 
 
Als partner een zwakke 2 opent moeten we een zeer sterk spel hebben om 
nog te kunnen bieden. Met 15HP is een manche nog mogelijk, maar anders 
valt pas aan te raden. Uiteraard is ook distributie belangrijk om in te schatten 
of we verder moeten bieden of niet. Hoe beter de fit, hoe minder punten er 
nodig zijn voor de manche. 
 
2♥ - ?? 
 2ZT: ondervragend, 15+ HP 
 2♠: lange schoppen, niet inviterend 
 3♣/♦: inviterend voor 3ZT met lange kleur 
 3♥: preëmptief met 3-kaart steun 
 3♠: lange schoppen, inviterend 
 3ZT: om te spelen 

4♥: preëmptief met 4-kaart steun of sterk om te spelen 
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2♥ - 2ZT 
?? 
 3♣: minimaal met 1 tophonneur 
 3♦: minimaal met 2 tophonneurs 
 3♥: maximaal met 1 tophonneur 

3♠: maximaal met 2 tophonneurs 
3ZT: AHVxxx 

 
Een tophonneur is Aas, Heer of Vrouw. 
 
 
Sterke openingen  
 
Als we 2♥/♠ als zwakke twee spelen dan moeten we de semi-forcing opening 
via een ander bod kunnen bieden. We spreken daarom af: 2♣ is manche 
forcing, 2♦ is semi-forcing (het kan ook omgekeerd gespeeld worden). 
 
2♣ - ?? 
 2♦: relay 
 2♥: 5-kaart met 8+ HP 

2♠: 5-kaart met 8+ HP 
2ZT: gebalanceerd met 8+ HP 

 
2♣ - 2♦ 
?? 

2♥: 5+ kaart 
2♠: 5+ kaart 
2ZT: 24-25 HP 
3♣: 5+ kaart 
3♦: 5+ kaart 
3ZT: 28+ HP 

 
2♣ - 2♦ 
2♥ - ?? 
 3♥ sterker dan 4♥ 
 
2♣ - 2♦ 
3♣ - ?? 

4♣ sterker dan 5♣ 
 
 

2♦ - ?? 
 2♥: relay 

2♠: 5-kaart met 8+ HP 
2ZT: balanced met 8+ HP 

3♣: 5-kaart met 8+ HP 

3♦: 5-kaart met 8+ HP 
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2♦ - 2♥ 
?? 
 2♠: 5+ kaart 
 2ZT: 22-23 HP 
 3♣: 5+ kaart 
 3♦: 5+ kaart 
 3♥: 5+ kaart 
 3ZT: 26-27 HP 
 
We gaan er in het voorgaande vanuit dat de 2ZT-opening een sterke, 
verdeelde hand toont met 20-21 HP. 
 
 
Het zwakke sprongvolgbod 
 
Ook na een opening van de tegenpartij kunnen we de zwakke twee 
gebruiken.  
 
Stel dat de rechtertegenstander 1♣ opent en je volgende hand hebt: 
 
♠ HVB632 
♥ 5 
♦ VB6 
♣ 652 
 
Het is dan ideaal om 2♠ te kunnen bieden. Dit toont dus ook 6 - 10HP en een 
goede 6-kaart. Met de sterke handen bieden we gewoon op 1-niveau tussen. 


