
Deze week wil ik spel 23 en spel 12 met u doornemen. 

Spel 23 is  - op 1 tafel na waarover later meer – door 

iedereen 6  sans geboden, maar niemand zag kans om het te maken. Toch is er een winstvoering  

met een kleine kans die tot het goede resultaat leidt. 

De bieding zal weinig problemen hebben gegeven en ook de uitkomst in ruiten ( B of 5) wordt overal 

gevonden. De leider ziet 10 vaste slagen en moet er dus nog 2 bij zien te krijgen. De ruitenuitkomst 

geeft het vermoeden dat de 4e ruiten van de dummy geen slag zal worden, dus liggen de kansen in 

de overige  kleuren. Je pest eerst harten aas eruit, maar dan ben je er nog niet, want nu zie je dat ook 

de 4e klaveren niet hoog zal worden. Er blijven dus nog harten en schoppen als mogelijkheden over.  

Je speelt eerst de ruiten af en inderdaad de 4e ruiten wordt geen slag, daarna de harten ( ook daar 

wordt de 4e harten geen slag) en steek je over naar klaveren aas en heer en ook hier wordt je 

vermoeden waarheid, want de V blijft hangen. Nu speel je schoppen  A, H en V en de 4e schoppen 

wordt wel hoog, nog steeds 1 slag tekort maar oost kan niet zowel de harten als klaver V vasthouden 

( hij zit in dwang) en daardoor wordt je 4e harten of klaver B je 12e slag. Dit is door 12 spelers niet 

gevonden. Wat nu op die ene tafel die niet in 6 sans  zit?, wel die zitten( voor mij onbegrijpelijk) in 5 

schoppen en dat wordt gemaakt….. 

 



Spel 12, na de 1sans opening van west kan noord volgen met 

2schoppen en mag dat spelen, althans in de a lijn gebeurde dat 2 keer ( in de b lijn niet) . Maar als er 

gepast wordt bied oost via 2 ruiten de hartenkleur aan ( Jacoby) en na het verplichte bod van west ( 

en nog steeds een passende noord) heeft oost een probleem vind ik. 2 sans geeft wel de 8/9 punten 

aan maar met een renonce schoppen niet ideaal, idem door 3 klaver of 3 ruiten te bieden want dat 

geeft 10+ aan en wat te doen als maat 3sans biedt? Passen is ook zowat als partner een 3+ kaart 

harten mee heeft en je de manche  zou kunnen missen. Alleen de schrijver dezes paste de anderen 

boden door…..Het optimale contract voor OW is 3 harten ( voor NZ 3 schoppen), maar een aantal 

keren werd 4 harten geboden en gemaakt, hoe dat gelukt is weet ik niet. 

 

 

Teun 


