
Spel van de week 5 extra 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Gister was er een discussie na afloop over uitkomen tegen SA. Hierbij ging het over de 
uitkomst op spel 11. 
 

 
Je hebt AVTxx, je hebt met deze kleur een volgbod gedaan en partner heeft niet gesteund. 
Daarnaast erbij gezegd dat de tegenstanders 3SA bieden, je zelf zo ongeveer alle andere 
uitstaande punten hebt, dus grote kans dat partner niet aan slag komt, om de kleur 
nogmaals voor jouw partij in te spelen. 
Volgens Teun toch altijd de 3e of 4e starten (of was het nog iets anders?) en volgens mij 
moet je in zo’n situatie ernstig overwegen de Vrouw te starten. 
Ik heb deze situatie meermaals meegemaakt in een 4-tallen wedstrijd, ben daarbij ook wel 
eens met de 4e van boven of de Tien gestart waarna 3SA gemaakt werd en later wel een met 
de Vrouw waarbij het down ging. Als partner de Boer heeft dan maakt de start 3e of 4e of de 
Vrouw niets uit. De leider maakt de Heer, maar als jij nog aan slag komt, grootste kans 
omdat jij het merendeel van de punten hebt die de leider mist, kom je ergens weer aan slag 
en kan je jouw kleur oprapen. 
De start met de Vrouw komt voort uit de overweging dat je wil voorkomen dat de leider de 
Boer van Boer sec of Bx in de dummy maakt. 
Als de Boer namelijk in de dummy komt en de leider legt de Boer dan maakt hij daarmee de 
slag. De leider heeft nog steeds de Heer van oorspronkelijk Hxx en dus nog steeds een stop. 
Als maat niet aanslag komt omdat hij niets heeft, komt jouw kleur niet vrij voordat je hem 
nog een keer hebt ingespeeld, maar dan heeft de leider wellicht zijn 9 slagen al bij elkaar. 
Als je de Vrouw gestart bent dan smoor je B sec of  Bx in de dummy. Die Boer valt nl. zodra jij 
aan slag komt onder jouw Aas. De leider zal dus de Vrouw de 1 of 2e keer moeten nemen als 
hij Hxx heeft. Als echter partner toch de Boer heeft, dan is het wel noodzaak dat hij die 
onder de Vrouw gooit. Zodat jij weet, met nog ATxx in de hand, dat je de kleur kunt 
doorspelen en niet in de HB vork van de leider door speelt. Als de leider van oorsprong HBx 
of vierde had heeft hij altijd een dubbele stop. 



 
  
Het blijft een boeiend spel, mvg Peer 


