
Spel van de Week 
 

Deze week 2 spellen, spel 10 met aandacht voor de uitkomst en spel 23 voor het 
bieden. 

 

In spel 10 komen 11 van de 12 paren in het normale contract van 4♥ terecht.  

Minder normaal is dat het contract in 9 gevallen ook nog wordt gemaakt. 
Het kunnen maken is afhankelijk van de gekozen uitkomst door Oost. 

Onder het aas uitkomen is ongewenst en om met het aas te starten een beetje 
kostbaar. 

De keuze gaat dus naar of een troefuitkomst of een ruitenstart. 
De troefstart is erg passief en heeft de kans een plaatje bij partner er uit te snijden. 

In het algemeen heeft een uitkomst van een serie sterk de voorkeur. Hier heb je een 

(bijna)serie in ♦: 1097. Uit de spelverdeling is te zien dat de leider het spel nu niet 

meer kan maken: hij laat de uitkomst doorlopen naar de ♦ H, maar als hij van slag 

gaat met ♣ A, wordt er opnieuw ♦ ingespeeld. De leider verliest 2♦ slagen + 2 Azen.  

Merkwaardig genoeg wordt soms zelfs met de goede uitkomst het contract nog niet 

down gespeeld: hier past een moment van bezinning. 
Onderstaand de slagen zoals door Jack weergegeven: 

 
 



Dan spel 23:  
West beschikt over een zeer sterke hand. Ze telt 8 speelslagen ondanks de 

aanwezigheid van maar 15 punten. 

Met 1- of met 2♣ openen, dat is de vraag. 

Open je met 1♣, dan zal partner met 1♦ antwoorden. Het rebid van West is klassiek: 

3SA, dat geeft een goede hand met lange klaveren (geldt ook als er met de andere 
lage kleur geopend was). Voor Oost geen reden om daaruit weg te lopen. 3SA is dan 

ook het meest voorkomend contract. 

Maar hoe gaat het na een 2♣ opening? Oost kan besluiten tot een afwachtend 2♦ 

(relay), waarna West met 3♣ zijn semi-forcing hand vertelt. Op zijn beurt biedt oost 

nu 3♦ (echte kleur) en weer zal 3SA het eindstation worden. 

Maar oost kan ook met 3♦ reageren (feitelijk een 5-kaart met 8+ punten, maar met 

deze 6 punten in een 6-kaart ook zeer redelijk). 

Nu is west gedwongen om 4♣ te bieden om aan te geven dat ♣ de basis was voor zijn 

opening (met 3SA is slemonderzoek van de baan). 

Oost kan kiezen tussen 4♠ of 4♦, het laatste bod heeft mijn voorkeur. West ziet geen 

aansluiting en biedt 5♣, en daarmee zou het dan afgelopen moeten zijn. 

Dat er ook nog 5- en 6♦ (met een slechte afloop) is geboden, is weinig 

gedisciplineerd. 

 
Maurice 


