
Spel van de week: Week 21 

Vorige week miegelde het van de slemspellen, deze week waren ze wat zeldzamer. 

Mijn oog is gevallen op spel 12, bij deze dus het spel van de week! 

Biedfase 

 

Ik ben niet meer geheel zeker over de bieding aan onze tafel. Noord opende 1♣ (ik verwacht en hoop aan 

alle 15 tafels). Zuid (Ria) wist haar verbijstering met haar 21-punter goed te verbergen en bood 1♥. Noord 

antwoordde met 1♠. 

Hierop wist Ria voldoende en stoomde via de azenvraag (4SA) door naar klein slem in SA. Jack (3.0) bouwt 

het wat rustiger op en biedt na 1♠ van Noord 2♦: vierde kleur/manche-forcend. In het geval je dekking 

hebt in de vierde kleur en driekaart steun voor partners hoge kleur, heeft de driekaart steun voorrang. In 

deze situatie heeft Noord geen ruitendekking, maar wel hartensteun en biedt 2♥ of 3♥. Jack springt naar 

drieniveau om overwaarde in de opening aan te geven. Ook Jack vraagt hierna naar azen via RKC en legt 

aan in 6♥. Jack weet slem in SA dus niet uit te bieden. 

Afspel 

In 6SA heb je 12 slagen van top af: 5 klavers, 3 ruitens en 2x2 hartens en schoppens. Waar komt de 

dertiende slag vandaan? Een snit op hartenvrouw gaat je niet helpen, aangezien je ook de boer mist. Je 

kan het geluk hebben dat een slapende West de harten voor je start en je de slag kado doet, maar dat 

was dinsdagavond gelukkig niet het geval.  

Je kan echter wel een vorm van dwang creeren. Dit werkt zolang de harten niet 4-1 verdeeld zitten en 

daardoor ook de schoppens niet ongunstig uitpakken. In dit specifieke spel werkt het aardig.  

Alle Wests startten ruiten; in één geval mocht Oost starten en gaf met een kleine schoppen prompt de 

dertiende slag weg (heel zuur, want een honneurstart was wel een goeie route richting down, maar dit 

terzijde). 

Dus, West start ruiten. Je speelt na deze start nog twee rondjes ruiten en ziet dat oost met een doubleton 

gestart is. West heeft dus zeven ruitens! Oost loost een schoppen. Vervolgens raap je klaverslagen in de 



hand op. Helaas moet je nu één van je azen in de dummy aanboren om je overige drie klaverslagen te 

maken.  

Je ziet beide tegenstanders bekennen terwijl je met schoppen oversteekt. Op de drie klavers van dummy 

gooi je in de hand drie hartens af, West loost drie ruitens en Oost komt in dwang: als hij hartens 

wegspeelt wordt je derde harten hoog en bij schoppen vice versa. 

 

Ik hoop dit te ‘verhelderen’ met de eindfiguur hierboven. Noord speelt zijn laatste klaver, bij zuid en west 

heb ik hun discard al weggehaald en oost zit nog te piekeren wat er wegmoet. 

En eeehh… wat als de driekaart harten bij West zit? Dan ben je alsnog de Sjaak, maar zo zat het gelukkig 

niet!!  

Tot slot nog even de situatie van Jack: indien je in 6♥ of 7♥ belandt, ontkom je niet aan de hartensnit. 

Gelukkig is het niet ongebruikelijk (zelfs aan te raden) om met troef te starten (dinsdagavond 25% van de 

hartenslemcontracten), wat je dan toch weer een extra slag oplevert.   

A- lijn 

 



B-lijn 

 

Groet, Sander 


