
Een 7-5-1-0 verdeling. Week 16; Spel 6  
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Na twee maal pas mocht ik als west openen. 
Ik ken het dilemma, wat moet je openen met 6 kaart in een lage kleur en een 5 kaart in een hoge kleur? Ik verkies 
de hoge 5 kaart, want een manchecontract in die kleur is alleen slechter als je een slemcontract in de lage kleur 
zou missen. Maar dit was een 7-5-1-0 verdeling en dat is weer andere koek. Ik besloot met 1  te openen. Noord 
(Anne) kon (terecht) geen beter bod verzinnen dan pas en Gaby paste natuurlijk. Zuid (Philippe) had weliswaar 
niet zoveel hp, maar niet-kwetsbaar tegen kwetsbaar en een ideale verdeling gaf eveneens terecht een 
informatiedoublet. Ik besloot de exceptionele verdeling maximaal uit te buiten en bood daarna 3 . Eigenlijk zou 
daar misschien een 6-kaart voor nodig zijn (ongeboden kleur op 3 nivo), maar het lijkt met ondenkbaar , dat ik 
dan niet met 1  zou geopend hebben. Kort en goed, ik dacht hiermee mijn 7-5 verdeling zo duidelijk mogelijk 
te hebben aangegeven. Zover ik weet is er daar geen officiële theorie over. 
Wederom stond Anne voor een dilemma. Hij had 4  kunnen bieden, maar met 5-0 tegen zou dat ook geen 
feestje worden. Hij doubleerde en Gaby keek alsof ze het in haar vaderland hoorde donderen, maar paste 
natuurlijk in alle standen. 
 
Ook het spelen was buitengewoon interessant. Dat Anne met  A uitkwam, gevolg door  H ligt voor de hand. 
De tweede slag troefde ik in met de 7 en speelde  A na gevolgd door  2. Troefboer van de dummy werd 
overgetroefd met de V. Zuid speelde toen een verkeerde kaart na, waardoor ik het contract met een overslag kon 
maken. Interessanter is het echter hoe het verder moet als zuid wel goed terugspeelt. Hij kon met zekerheid 
weten, dat zijn partner  V had: west niet, want die had al een keer ingetroefd, oost niet, want dat kon hij in de 
dummy zien en hijzelf ook niet. Daarom kan hij het beste  9 naspelen. 
West kan afleiden, dat noord met de klaveren tegenzit: noch oost, noch zuid hadden nog een klaveren, want die 
hadden beiden in die voorgespeelde kleur al een troef gespeeld. 
De leider is op dit moment 3 slagen kwijt en mag er dus nog 1 missen. Er zijn nu verschillende mogelijkheden, 
bijvoorbeeld: 
West troeft in en speelt  6 na, die hij introeft in oost met de 2. Zuid kan wel overtroeven, maar west kan daarna 
met troef aan slag komen. Hij haalt de laatste troeven weg en op  H valt de V van noord, zodat de rest van de 
klaveren vrij zijn. 
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