
Spel van de week  van 29 maart 2016 

 

Voor ons kwam spel 20 helemaal aan het eind van de avond en ook nog eens aan het eind van een enerverende speelronde met (voor ons) 

slechte scores. Partner West opende met pas, waarna ook Noord paste. Omdat ik nog graag met dit laatste spel de avond een beetje wilde 

redden, besloot ik in Oost op de derde hand met 10 punten en een 5-5-2-1 verdeling te openen met 1 harten. Na pas van Zuid verhoogde 

partner met 12 punten (11 + 1 voor de doubleton ruiten, wij openen nog met een vierkaart harten) met een gerust hart naar 4 harten. Een 

mooie uitdaging die ik helaas niet wist in te lossen omdat ik niet meer de rust had om wat langer over het spel na te denken.  

 

Als ik het me goed herinner dan verliep het spel ongeveer als volgt. Tegenstander Zuid kwam uit met harten 2, voor harten 9 in Oost. Als de azen 

van ruiten en schoppen goed zitten (en dat doen ze), dan telde ik redenerend vanuit mijn eigen Oosthand aan verliezers in ieder geval de Azen 

van schoppen en ruiten en wilde ik de ruiten zien vrij te troeven. Ik begon met schoppen richting Heer, maar Zuid pakte het Aas en speelde 

harten 3 voor harten 8 in West. Zonder veel nadenken trok ik de laatste troef van Zuid met harten Heer en speelde een kleine ruiten richting de 

Heer die hield. Dan ruiten 2 via 6 en Boer voor Vrouw in Noord, gevolgd door klaver 5 via 3 en Vrouw voor Aas in West. Schoppen Heer, 

schoppen getroefd, ruiten getroefd. Daarna had ik in West alleen nog drie klaveren, dus die moest ik in Oost met de laatste troef introeven, 

gevolgd door ruiten voor het Aas in Noord die daarna de laatste slag met klaver Heer maakte: 1 down.  

 



Had ik wat rustiger nagedacht, dan was (hopelijk) de gedachte aan ‘dummy reversal’ wel opgekomen. Dan wordt het (als ik niets over het hoofd 

zie) allemaal een stuk eenvoudiger en wordt het contract gemaakt via 4 klaverslagen (Aas en driemaal getroefd in Oost), 4 troefslagen, en de 

Heren van schoppen en ruiten. Merk op dat Zuid hooguit tweemaal troef kan spelen (bij de uitkomst en na schoppen Aas), dus er blijven altijd 3 

troeven in Oost beschikbaar om klaveren mee in te troeven.  

De voor de hand liggende les: Altijd even rustig nadenken. 

Scorestaat A-lijn: 

 

Scorestaat B-lijn: 

 

Christiaan. 



 



 


