
Spel(len) van de Week 
 

 

Deze week: snijden of niet. 

 

Er waren vele opmerkelijke spellen deze week, maar om mij te beperken wil ik twee spellen 

naar voren halen waarin de positie van troef vrouw in het geding was. 

Eén goed doordacht- en éen slecht doordacht afspel. 

Zuid speelt 6♥ , waar tegen west met ♦ H uitkomt. 

Je mag niet van slag, want dan verlies je meteen 2 ruitenslagen. 

Het probleem is dat je ♥ V mist. De normale speelwijze is snijden op de Vrouw (50% kans) 

Maar Peer bedacht een betere speelwijze. Hij sloeg ♥ A en ♥ H, zou de Vrouw vallen dan was 

het probleem weg. Viel de Vrouw niet, dan kwam plan B aan de orde. Je speelt dan de ♠ 

kleur: je mist er 7, en de kans op 4-3 is 62%. Op de 3
e
 schoppen gaat een ruiten weg, maar 

ook op de 4
e
! Deze mag worden afgetroefd, maar meer dan deze slag krijgt de tegenpartij niet. 

(hier viel de vrouw de 2
e
 keer). 

 

Scorestaten: 

 

 



 
Mijn prestatie op dit spel was aanzienlijk minder. 

Eerst het bieden: 

 

Zuid  Noord 

1♠   2♦  

2♥   3♠ ! 

 

Eigenlijk standaard, maar toch niet opgelet. 

2♠  zou 10/11 hebben betekend en direct 4♠ 12-15 

3♠ is dus 16+ 

 

Maar goed, stel dat het  6♠   zou zijn geworden. 

West komt uit met ♥ 7. Op grond van het eigen bezit, is het niet zo moeilijk te bedenken dat 

dit wel eens een singleton zou kunnen zijn. 

Je mist ♠ V, ga je nu snijden (eerst ♠ A en dan naar ♠ B)? 

Normaal gesproken een logische aanpak, maar niet in dit geval. Stel dat de vrouw verkeerd zit 

en de 3-kaart bij west, dan krijg je een aftroever om de oren. 

Dus ook hier sla je ♠ A en ♠ H: valt de vrouw niet, dan geef je daarna een troefslag af en 

incasseert de rest.  

Zo simpel kan het zijn! 

 

Scorestaten: 

 



 
 

Maurice 

 

 

 

 

Nog afgezien van het feit dat wij geen slem speelden 


