
 

 



Dit spel kent een keur aan uitslagen. De punten zitten verdeeld, met 22 voor NZ en 18 voor OW. In de A en B lijn samen hebben NZ 10 keer 

gespeeld en OW 5 keer. Het meest voorkomende contract is schoppen door NZ (7 keer, waarvan 3 keer in Noord en 4 keer in Zuid, en met 3 keer 

8 slagen, 3 keer 9 slagen, en 1 keer zelfs 10 slagen). Er is ook 6 keer SA gespeeld, 3 keer in NZ en 3 keer in OW. Zelf bleven wij bescheiden en 

lieten onze tegenstanders Peer en Rob op 1 klaveren zitten (2 down), wat verrassenderwijs toch nog een score van 50% voor ons opleverde.   

 

Het bieden vonden wij lastig. West opent met 1 klaveren, en Noord heeft een probleem. De hand is niet echt geschikt voor een doublet, want 

niet kort in klaveren, geen lengte in ruiten en geen 4-kaart harten. Kiest Noord toch voor doublet vanwege de 4-kaart schoppen en de goede 3-

kaart harten, dan zal Zuid 1 schoppen bieden en een schoppencontract gaan spelen.  

 

Laten we nu kijken naar het verdere biedverloop als Noord kiest voor een pasbod. Oost zal dan wel 1 ruiten bieden, waarna Zuid zal passen met 

7 punten zonder vijfkaart. West biedt 1 SA. Noord zit nu klem, doublet kan niet want is voor straf, en Noord heeft ook geen uitgesproken kleur. 

Mogelijk bestaan er biedafspraken waarmee Noord de 4-kaart schoppen kan aangeven, maar zelf zou ik toch passen. Dat pakt niet goed uit voor 

NZ, want aan de uitslagen is te zien dat 1 SA in OW soms wordt gemaakt en soms 2 down gaat, maar dat is voor OW beter (-100) dan dat NZ 

schoppen gaan spelen (meestal 9 slagen, -140 voor OW).  

 

Tot slot het spelen van een schoppencontract door Zuid na het volgende biedverloop: West 1 klaveren, Noord doublet, Oost 1 ruiten, Zuid 1 

schoppen, West 1 SA, Noord 2 schoppen, allen passen. Misschien zie ik slimmere varianten voor OW over het hoofd, maar ik denk hierbij aan het 

volgende spelverloop.  

 

West komt uit in de kleur van partner, ruiten 5 (in de praktijk 2 keer opgetreden, de andere 2 keer was de uitkomst harten 2, misschien had Oost 

daar steeds gepast). Al het moois van Noord komt helaas op tafel. Zuid telt 22 punten samen, dus 18 punten in OW met zo’n 12 in West. 

Schoppen spelen we dus aan vanuit Zuid, en later willen we ook klaveren vanuit Zuid spelen. Het spel kan nu als volgt verlopen. Slag 1 voor 

ruiten Aas in Oost, die vervolgt met ruiten 9 voor ruiten Heer in Zuid. In slag 3 schoppen Boer, Vrouw, voor Heer in Noord. Dan schoppen 2 naar 

10 voor het Aas in West. NZ verliezen naast schoppen Aas en ruiten Aas nog 1 klaverenslag, want de hartenverliezer in Zuid kan weg op de vrije 

vierde klaveren van Noord. Dit resultaat met tien slagen voor NZ is één keer behaald, met een score van 100% voor Coby en Mechtild. 
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