
Spel van de Week : 15 

 
Hoewel er weer vele slemspellen over tafel gingen, is mij vooral spel 15 opgevallen. 

Op één  3SA contract na, was het verder overal 4♥  

 
 

Meest gebruikelijk biedverloop: 
 
Zuid  Noord 

1SA  2♣  
2♥   4♥  

 
De start van West was of een kleine ruiten of een kleine klaveren. 
Volgens de computeranalyse was zowel 5♠  als 5♥ te maken. 

Maar zie: alle leiders gingen in 4♥ één of 2 down !  
 

Met open kaarten zie je de computerprognose  wel liggen. 
In de troefkleur kun je door  twee keer over west te snijden alle troeven maken. 

Wanneer je vervolgens ♠ A en ♠ H speelt valt ♠ V en houd je een gemarkeerde snit over oost 
over. Dit alles met ♣ A en een geslaagde ♦  snit, geeft 11 slagen. 

 
Maar hoe speel je in de praktijk om tenminste 10 slagen te maken (overslagen zijn minder 
belangrijk in Butler). 

Wat zijn de verliezers? Één in ♥ , 1 in ♠ , 2 in ♦  en 1 in ♣  
 

De uitkomst werkt mee. Met een ♣ x ,leg je in de blinde ook klein en onder de honneur van 
oost gooi je ♣ B af. Later kun je dan snijden over west waardoor er één ♣ (de 10 of het aas) 

vrijkomt voor een ruiten discard.  
De ♥  speel je door een kleintje naar de Heer of  Aas te spelen, dan met ♠  terug naar de hand 
en vervolgens een kleine ♥  naar de 10.  

 
Het spelen van de ♠  kleur is interessant. Met AHB9 tegenover ♠ xxx kun je het beste eerst  

♠A en ♠ H  spelen. Als West Vxx(x) heeft kost dat niets vergeleken met een snit. Heeft Oost 
de Vrouw, dan speel je later naar ♠ B toe waardoor je altijd 3 schoppenslagen maakt. De extra 

kans die je meeneemt is dat ♠ V in een doubleton zit en dus zal vallen., zoals hier 
 

Met een ♦ uitkomst wordt al meteen een gratis snit voor je genomen. 



Met het boven aangegeven spelen van de ♥  en ♠ , komt de 4e ♠ vrij voor een ♦  discard uit de 

dummy en kun je de 3e ♦  in de hand aan tafel aftroeven. 
 

Kortom allerlei kansen om de manche te maken, tenzij je, zoals ik, uit gemakzucht ♥ A en  
♥ H slaat omdat die kleur wel 3-2 zal zitten (68% kans). Maar zo speel je geen viertallen of 

Butler. 
 

 
 

Maurice 


