
Week  11 

 

Spel 7 leidde in de B lijn tot 6 verschillende scores, variërende van 2♠ via 3 of 4♠ zelfs tot 5♦; 

in de A kwamen daarentegen slechts schoppencontracten voor en 3 SA. 

Waarom er in de Blijn 4♠ niet gedoubleerd is, is mij onbekend maar had natuurlijk wel 

gemoeten. Maar ik wil het hebben over het kunnen maken van 3SA. Na de opening van 

West met 1♥ ( de zg regel van 20 gaat op = aantal punten + je 2 langste kleuren) zal Noord 

een volgbod in schoppen plegen. Na 4 ♠ kan je natuurlijk niets anders doen als Oost dan 

doubleren en is 3Sa niet meer mogelijk, maar na een 2♠ volgbod ( zou niet mijn keuze 

geweest zijn) of 3♠ is 3SA een goed bod, je hebt een opening met en stopt de schoppen. 

Na de uitkomst van ♣3 voor de Heer in Oost steek je over naar ♦ H om vandaaruit een kleine 

harten richting de V te spelen. Als Noord nu opstapt met de Heer is het contract altijd 

gemaakt!! Neem het klaververvolg in West en speel weer harten naar de V , genomen door 

het aas van Zuid en je bent binnen. Lastiger is het als Noord niet neemt maar de 9 bij speelt 

via de V voor het Aas van Zuid, die vervolgens klaver speelt voor West en weer harten voor 

Noord die weer klaver speelt en daarna kan Noord ofwel klaver spelen voor contract ofwel 

schioppen Aas en Heer incasseren eveneens voor contract. Er is zelfs nog de mogelijkheid 

om Noord in te gooien met schoppen Tien waarna het eveneens contract is. Helaas vond ik 

dat niet aan tafel…. 



 

 

Het grootslem spel in klaver, ruiten, harten of sans!! ( dat komt niet zo vaak voor) op spel 18 

was voor velen te hoog . Slechts 3 paren in de A lijn wisten in 7SA te komen, 2 keer 6SA in 

de A en ook 2 keer in de B terwijl daar ook nog een keer 6 ♣ werd uitgeboden. Naar mijn 

mening hadden de andere 9 paren ( die nu in een manche bleven hangen) geen idee over 

de kwaliteit en punten van de Oosthand en dus ook niet van de gezamenlijke handen of 

moeten een misverstand hebben gehad waardoor het bieden te snel stopte. Jammer 

natuurlijk, want het spelen was snel voorbij. 
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