
Spel van de week 5-2016 

Er waren deze week weer diverse interessante spellen met veel mogelijkheden om de fout in te gaan. 

Ik zal me beperken tot twee spellen: 

 

Noord heeft volgens de regel van 20 (aantal punten +aantal kaarten in de twee langste kleuren) net 

genoeg om te openen met 1 schoppen; vervolgens kan oost eventueel volgen met 2 klaveren of 

passen. Zuid heeft weliswaar erg weinig punten maar vanwege de verdeling met 5 schoppen, een 

singleton klaveren en harten aas mee, net genoeg om 4 schoppen te bieden. Daarna wordt het voor 

west moeilijk om te zien of 4 schoppen moet worden tegengespeeld of uitgenomen moet worden 

met 5 klaveren. Beide partijen zijn niet kwetsbaar zodat een gedoubleerd 5- klaveren-contract maar 

twee down mag als 4 schoppen erin zit. Met open kaarten is te zien dat zelfs 5schoppen erin zit. 

Spekkoper is degene die over 5 klaveren nog 5 schoppen biedt en dat gedoubleerd mag maken met 

slechts 17 punten samen. 

Frequentiestaat A-lijn

 
Frequentiestaat B-lijn 

 



Spel 8 is van een heel andere aard 

 

Afhankelijk van het biedsysteem zal west in de meeste gevallen openen met 1 klaveren; gestoord 

door noord en zuid zal het bieden in de meeste gevallen eindigen in 4 harten te spelen door O/W of 5 

ruiten te spelen door noord. 5 Ruiten gaat ongeveer twee/drie down. 4 harten kan met iedere 

uitkomst gemaakt worden. Helaas heb ik me behoorlijk in de maling laten nemen bij dit spel. Na de 

uitkomst van schoppen heer troefde Noord en speelde ruiten terug; ik was zo verbaasd dat ik een 

kleine ruiten speelde (terwijl ruiten heer je enige kans is) waarop Zuid eenvoudig de slag won en 

Noord nog een aftroever bezorgde door een schoppentje te spelen. Vervolgens gingen nog ruiten aas 

en een klaveren verloren. 2 Down, Au…! 

Frequentiestaat A-lijn

 

Frequentiestaat B-lijn

 

Max 


