
Spel van de week (dinsdag  12 april 2016)  

Gisteravond was Spel 19 interessant, zowel wat betreft het bieden als ook het afspelen. Goede 
afspraken hebben met partner kan hier helpen om het hartenslem uit te bieden. 

 

Het begin van het bieden zal aan de meeste tafels identiek zijn geweest: Na een pas van Zuid opent 
west de schermutselingen met 1♣. NZ bemoeien zich niet met de bieding. Oost antwoordt  met 1♥. 
Daarna biedt West 2♣, want voor een sprong naar 3♣ heb je 17-18 punten nodig. Oost biedt nu 2♠, 
een z.g reverse in de antwoordende hand. Het belooft minimaal een vijfkaart harten en in principe 
ook 4 schoppens maar dat hoeft niet per se want partner heeft al een vierkaart schoppen ontkend. 
Verder is dat bod forcing. Je kunt afspreken met partner dat een reverse in de antwoordende hand 
100% mancheforcing is, maar dan kom je in de problemen met de oosthand als je daarin de beide 
azen vervangt door twee vrouwen. Je wilt dan nog steeds liever SA of, als er een een hartenfit is, een 
hartencontract spelen dan 2♣. 2SA i.p.v. 2♠ bieden is dan niet handig want dat geeft niet de vijfkaart 
harten aan. Het handigst lijkt hier daarom ‘common sense’: maak het mancheforcing als er een 
hartenfit is en een manchinvite zonder fit. Dit afgesproken hebbende dient west de aanwezige 
overwaarde (15 punten en bovendien een interessante bijna dichte klaverenkleur en twee honners in 
troef mee) met een 3♥-bod aan te geven. Omdat de bieding met de gevonden hartenfit 
mancheforcing is geworden belooft 3♥ overwaarde en 4♥ géén overwaarde (principle of fast 
arrival). Als oost goed bij de les is moet deze nu niet lui volstaan met 4♥ met de constatering dat de 
singleton klaveren ongustig is bij de zeskaart van partner, maar moet doorgaan met 
controlebiedingen, hier 3♠. West antwoordt 4♣, Oost 4♦ en dan volstaat West met 4♥ omdat west 
de overwaarde al eerder had aangegeven met 3♥. Daarna kan oost de azen vragen en aanleggen in 
6♥. Cruciaal is dus dat oost in het 3♥-bod van west overwaarde ziet (en niet slechts manche-
interesse) en vervolgens slemonderzoek gaat doen. Bij ons aan tafel is dit niet gelukt omdat ik als 
oost geen overwaarde zag in het 3♥-bod van Peer. 

Er zijn slechts 3 paren (alle in de A-lijn) die dit gepresteerd hebben, al is mij niet bekend of het 
biedverloop is verlopen zoals herboven beschreven. 

Het afspel is ook interessant. Na een ♣7-start is duidelijk dat dit vermoedelijk een singleton is en 
weet je dat de heer in Noord zit. Deze kun je er uitsnijden via een z.g. troefsnit (na het aas de vrouw 
voorspelen en vuiltje weggooiien als noord niet dekt), maar dan moet je wel eerst twee rondjes troef 
hebben gespeeld. Hierom dien je na ♣A eerst over te steken in ruiten of schoppen en dan ♥B 



voorspelen en snijden. Als Zuid niet dekt gaat het gemakkelijk naar 13 slagen omdat je dan na een 
herhaalde hartensnit nog een entree in troef hebt naar de vrijgetroefde klaverenlengte. Als Zuid wel 
dekt kan het ook nog lukken door het gelukkige zitsel met de drie troeven bij de lengte klavertjes als 
je er voor kiest een schoppen (en niet een ruiten) te troeven met hartentwee en op de hoge klaveren 
alle verliezende ruitens en schoppens afgooien. 

Als zuid met ruiten of schoppen start krijg je weliswaar direct een slag cadeau, maar dan weet je nog 
niet waar klaverenheer zit en is de troefsnit op klaverenheer niet zo evident. Nadere analyse leert 
echter dat ook dan die speelwijze gemiddeld  de meeste slagen oplevert. Gezien de scores zijn alleen 
Andrea en Corien met vlag en wimpel geslaagd voor dit spel: én ♥B geboden en ook alle 13 slagen 
gemaakt. Respect, want ik kwam niet verder dan 4♥+2.  

In SA maak je overigens gemakkelijk 12 slagen als je direct op de klaveren afgaat en daarna de snit 
over hartenheer neemt. Toch maken slechts 3 van de 8 paren in SA 12 slagen. Nadere analyse leert 
dat deze paren vermoedelijk de snit op klaverenheer hebben genomen en daarvoor in ruiten of 
schoppen naar de hand zijn gegaan, waarna, na de mislukte klaverensnit, de laatste stop in de kleur 
waarin je hebt overgestoken wordt weggespeeld en men daarna geen hartensnit meer durfde te 
nemen. 

Rob 

 

Frequentiestaat A-lijn: 

 
Frequentiestaat B-lijn: 

 


