
Spel van de week: Week 1 

Meestal voldoen meerdere spellen aan de kwalificatie ‘spel van de week’. Deze keer sprong er naar mijn 

bescheiden mening toch eentje echt bovenuit, namelijk spel 24 omwille van de grillige verdelingen. Dit 

leidde tot veel verschillende contracten in beide richtingen en dus ook dito scores. 

Biedfase 

West opende bij ons 1♣ (ik verwacht en hoop aan alle 13 tafels). Hierna sprong noord naar 2♠ (opening, 

zeskaart en twee tophonneurs in ons geval). Sterkere paren zullen waarschijnlijk 1♠ volgen en 2♠ 

reserveren voor zwakkere handen. 

Oost bood hierop 3♥. Dit zou in ons systeem 10+ punten aangeven. Een negatief doublet is dus ook een 

mogelijkheid. Weliswaar maar vier punten (zuid), maar niet kwetsbaar, singleton harten en een 

achtkaart ruiten, leek me 4♦ wel opportuun. Wests 4♥ lag vervolgens voor de hand. 

Noord dacht uit te nemen met 4♠, waarop West verhoogde naar 5♥. Hierop pasten allen. 

 

Jack komt tot onderstaand eindresultaat: 

 

 

Ook een leuke uitdaging… 



Afspel 

In geval van grillige verdelingen gaat de Law-of-Total-tricks (je kan waarschijnlijk zoveel slagen maken als 

het aantal troeven dat jij en dummy samen hebt) meestal niet op. Zo ook hier (niet). 

5♥ is te hoog gegrepen. De leider verliest schoppen- en ruitenaas, een schoppenintroever en later ook 

een klaverslag. Dit blijkt ook uit de resultaten in beide lijnen met hartencontracten. 

Maar ook 4♠ zit er niet in. De leider verliest in dat geval klaver- en hartenaas, één troefslag en nog een 

harten of een tweede troefslag.  

En Jack? Jack hengelt zijn gedoubleerde contract netjes binnen. Een klaverstart brengt 11 slagen op een 

presenteerblaadje (als bij Wim en Sonja). Bij een hartenstart wordt het lastiger (zoals ook gisteravond bij 

twee tafels bleek). Jack redt zich er echter uit middels een snit vanuit de dummy op klavertien en 

verliest enkel beide azen voor +550. 

 

A-lijn 

B-lijn 

 

Groet, Sander 


