
Spel van de week 20-09-16 

 

Eigenlijk vind ik Butler maar een vervelende spelvorm. Zo kregen wij gisteravond -14 imp omdat OW 

op spel 4 een potdichte 4sch maken. In de A-lijn presteren 2 paren het om down te gaan en 3 paren 

laten 4ha maken , waarvan 2x gedubbeld,  dat gewoon down moet.  

Maak -14 imp maar weer eens goed door steeds kleine plusjes bij elkaar te sprokkelen. In de B-lijn 

deden ze het blijkbaar op dit spel stukken beter want daar werd 4sch 4x gemaakt, 1x 3sch+1, slechts 

1 paar ging daar down in 4sch. 4ha werd daar maar 2x gespeeld, 1x gemaakt en 1x down. 

Het bieden: 

Noord  Oost  Zuid  West 

      1♣ l 

1♥   dbl*  4♥   4♠    

West heeft een 1♣  opening, Noord heeft een goed volgbod van 1♥ . Het doublet van Oost belooft 

een 4krt ♠ . Zuid zet met een 6 krt ♥  mee OW goed onder druk door direct 4♥  te bieden. 

Dit mag volgens de LAW of total tricks. Dit houdt in dat je het aantal slagen mag bieden tot het 

niveau van het aantal troeven dat je samen hebt. Dat zou in dit geval betekenen dat je zelfs nog 5 ♥  

mag bieden omdat Zuid weet dat NZ samen 11 ♥  hebben. 5♥  is nog een goede uitnemer tegen 4♠  

als dat te maken is. Hier is het te maken , maar als dat in de praktijk niet gebeurt, dan is het zuur als 

je met 5 ♥  uit genomen hebt. Het 4♠  bod van West is moedig tegenover een partner die met dbl. 

pas 6+ punten en een 4 krt ♠  belooft heeft. Dat soort beslissingen moet je nemen als je met 4♥  

onder druk gezet wordt.  

West weet dat 4♥  van Zuid geen punten belooft, alleen maar een dikke fit in harten, met punten en 

fit zou Zuid anders geboden hebben.  

Het spelen: 

Na de start met ♥V ziet West de volgende verliezers: 1 in ♠  mits de troeven 3-2, geen ♥ , want die 

kan West allebei troeven in Oost, geen in ♦ , 1 -misschien 2 – in  ♣ .  



De ♥  start wordt ingetroefd in Oost. West wil naar de hand om ook de 2e ♥  in te gaan troeven. De 

veiligste oversteek is met ♠ , dus kleine ♠  naar de Heer. Bij Noord valt de secce Vrouw. ♥ Heer 

ingetroefd. Met de laatste ♠ in Oost (het Aas) een tweede ronde troef trekken. Zuid heeft nog 2 

troeven. Daar mag hij er 1 van maken geen 2.  

West wil de ♣ ontwikkelen dus kleine ♣  naar de Heer. Noord is aan slag en speelt ♦  Vrouw na. 

Genomen in Oost, ♣  naar de Vrouw, met ♠ Boer nog 1x troef trekken. De ♣ zijn hoog. West kan ♣ r 

blijven spelen, Zuid mag er ergens nog 1 introeven maar de overige slagen zijn voor West. West 

maakt 4♠ +1 ipv. 1 of 2 down. 

Stel NZ spelen 4♥ . Oost start met ♦A  of ♦ Heer. Oost maar ook West zien de singleton ruiten in Zuid 

dus ♦ door is zinloos. West kan daarom in de eerste slag aangeven aan welke kleur hij de voorkeur 

geeft voor het vervolg van Oost. 1 kleine ♦  is een signaal voor ♣ , 1 hoge ♦  voor ♠ . West heeft nu 

toevallig 2 kleine ruiten de 3 en de 2 maar klaver na is prima. West gaat nu altijd ♥ heer maken, 1 

klaver, en als Oost op de 1e ronde harten een schoppen signaal geeft komt ♠ Aas ook gewoon binnen. 

NZ 1 down, mooie redding tegen een dichte 4♠ , een koopje zou ik zeggen. Nog mooier voor NZ als ze 

het gedubbeld mogen maken. Kaart daar maar eens tegen op! In paren is een nul met een volgend 

goed spel, al is het maar 1 slagje meer weer snel gecompenseerd, maar tegen zo’n -14 imp, met dank 

aan alle paren die 4♥  laten maken of 4♠  zelf niet maken.  

PS voor Martin: Dit is nou zo’n voorbeeld van een score die je tegen krijgt, waar je niets aan kan doen 

maar waar je wel de halve avond voor moet spelen om die score weer te compenseren. 

 

Scorestaten: 

 

 

 


