
Spel van de week (dinsdag  17 januari 2017)  

Thema: Denk goed na over het speelplan voordat je ook maar één kaart bijspeelt 

Gisteravond was er een spel dat met een weloverwogen speelplan een zeer goed resultaat 
opleverde. Het spel toonde nog weer eens aan hoe belangrijk het is om goed na te denken over het 
speelplan voordat je ook maar één kaart (de eerste kaart uit de dummy) bijspeelt. Het betreft Spel 4. 

 

Het begin van het bieden zal op de meeste tafels identiek zijn geweest: west past, noord biedt 1♣ 
(vrijwel niemand opent hiermee tegenwoordig nog 1♠), en oost 1SA. Het wordt vaak gezegd dat een 
volg-1SA 16-18 punten moet hebben en dat je met 15 punten dan maar moet doubleren, maar met 
deze verdeling (geen vierkaart hoog en drievoudige klaveropvang) is 1SA het beste. Na een pas in 
zuid zal west ‘system on’ Staymannen met 2♣. Noord past en oost antwoordt 2♦. Nu splitsen de 
wegen zich: de meeste westspelers herbieden 2SA als invite voor 3SA. Dit is het normale bod na een 
een 1SA-opening. Maar omdat een volg-1SA vaker 16-18 punten bevat is ook veel te zeggen voor een 
sprong naar 3SA. 

Hoe dan ook, op vrijwel alle tafels ging oost 2SA of 3SA afspelen. Zuid moet starten. Naast klaveren, 
partners openingskleur, is ook harten een goede start omdat je in schoppenaas nog een aankomer 
hebt. Oost heeft met het 1SA-bod vaak wel een dubbele stop in klaveren en partner heeft ook het 
Stayman-2♣-bod niet gedoubleerd dus die klaveren van noord lijken niet sterk. Hartenstart lijkt 
zodoende toch de beste start. Op het spelverdelingsformulier dat altijd beschikbaar is op de club na 
afloop van de speelavond staat dat oost 3SA kan maken. Toch hebben er maar 5 van de 14 paren die 
SA speelden 9 slagen gemaakt; velen hebben zelfs 2SA niet kunnen maken. En toch is het niet zo 
moeilijk om het winnende speelplan te bedenken. Volgens Maurice is dit zelf een ideaal spel voor de 
cursus speeltechniek.  

Je telt de vaste slagen: 2 in ♣, 2 in ♦ en 2 in ♥. Totaal 6. Door het afstaan van een ruitenslag kun je 
de 7e slag ontwikkelen als de ruitens 3-2 verdeeld zitten (68% kans). In ♠ kun je alleen bij erg 
gunstige zitsels zelf een slag ontwikkelen.  In ♦ en ♥ kun je onmogelijk nog een extra slag 
ontwikkelen. Blijft over de ♣. Omdat noord  1♣ heeft geopend is er een grote kans dat deze ♣V bezit 
en ook een redelijke kans dat daar ♣10 zit. Hier moet je dus op spelen als je in 3SA zit. 

Na de hartenstart maakt het in dit geval weinig uit of je de vrouw zet of de zeven. Omdat zuid ook de 
heer kan hebben is de vrouw leggen gemiddeld het best. Hier wordt de vrouw gedekt door de heer 



en je neemt met het aas. Je mag het aas niet ophouden want dan ga je naast een harten drie 
schoppenslagen en een ruiten verliezen. Om zowel ♣10 als ♣V in noord te kunnen vangen zul je de 
klaveren twee keer vanuit west moeten aanspelen. Er lijkt echter maar één entree te liggen in west in 
de vorm van ♦A. Maar de schijn bedriegt want ♦5 kan ook een entree zijn mits de leider secuur ♦4 
bewaart. Het speelplan is dan als volgt: je speelt ♦7 en staat eerst een ruiten af (dan weet je later na 
het spelen van ♦H zeker of de ruitens 3-2 verdeeld zitten). Het hartenvervolg neem je direct (een 
keer zakken heeft weer tot gevolg dat je naast een harten drie schoppenslagen een ruiten verliest). 
Dan ♦9 naar ♦A. ♣B spelen (daarmee vang je een eventuele secce ♣10 in zuid). Noord dekt en je 
neemt. Vervolgens ♦4 naar ♦5 en weer klaveren spelen. 9 slagen binnen (met wel wat geluk want de 
klaveren zitten 3-3 verdeeld, anders maak je in ieder geval wel 8 slagen). 10 slagen maken, zoals het 
Peer/Rob en Mies/Monique lukte, kan alleen met ‘lief’ tegenspel. 

 

 

Rob 


