
Spel van de week: Week 43 

Over het algemeen vallen onze Spellen van de Week uiteen in drie categorieën: (a) de auteur wil een 

stukje theorie voor het voetlicht brengen en gebruikt hiervoor één van de spellen als kapstok, (b) de 

auteur kan geen keus maken en komt met meerdere spellen op de proppen of (c) de auteur kwam er 

zelf niet echt uit op dinsdagavond en vestigt zijn/haar hoop in bedekte termen op het forum. Ik kies 

deze keer eens voor categorie C.  

Dit bracht me bij spellen 5 en 8. 

Laten we eerst spel 8 doen. Ik beperk me tot het biedverloop. 

Ik (west) tel 11 punten en het aantal kaarten in mijn langste kleuren (klaver en schoppen; ook 11) 

bijelkaar op. 22 is meer dan 20 en dus volgens de regel-van-twintig een opening waard. Interessante 

vraag: waarmee open je? Simpelweg je langste kleur (klaver)? Hoe ga je partner dan ooit vertellen, dat 

je een vijfkaart schoppen ernaast hebt? Als je echter schoppen opent, zal je waarschijnlijk je klaverkaart 

pas op 3-niveau kenbaar kunnen maken. Wellicht wat hoog voor deze elfpunter, waar de meerderheid 

van de punten bovendien nog in de korte kleuren zit. Ik koos voor 1♠. Na een pas van Noord ligt een 2♦  

voor oost voor de hand. Zuid past en west heeft de volgende lastige beslissing. 3♣ is mancheforcend en 

geeft de hand niet goed weer. Schoppen herhalen op deze lege vijfkaart klinkt ook niet uitnodigend. Ik 

koos voor 2♠ (beste van twee kwaden?). Sjila besloot nu op 3-niveau haar hartens te introduceren, 

voornamelijk ingegeven door haar renonce in mijn schoppen.  

 

 

Met mijn 3SA-bod moest de gifbeker dus tot de bodem leeg. Met beide handen open pakt voor west 

een 1♣-opening beter uit. In dat geval kunnen oost-west nog op tijd afstoppen in 2♦ of 3♦... 



Ook bij Spel 5 beperk ik me deze keer tot het biedverloop. 

Wij spelen (als Mohikanen in de A-lijn) nog met sterke 2♠-openingen. Sjila telde 8-9 slagen en opende 

dus 2♠. Nu ik er in alle rust nog eens goed naar kijk, tel ik er echter 10. 7 schoppens, 1 ruiten en 2 in 

klaver (HV-combinatie is de eerste en de vierde klaver als lengte is de tweede). Dit zou een 2♣-opening 

hebben gerechtvaardigd. Vraag is echter: kunnen we na onze 2♠-opening nog in het maakbare slem 

kunnen belanden? Na mijn 2SA-antwoord (relay), bood Sjila alsnog 4♠. Had ik hierdoor moeten 

concluderen, dat ze eerder 9-10, dan 8-9 slagen telde? En slemonderzoek moeten starten? Of had de 

beloofde zeskaart in schoppen me moeten triggeren om door te bieden? Ik had azen kunnen vragen en 

(na drie keycards gehoord te hebben) zelfs troefvrouw kunnen opvragen. Dit had me waarschijnlijk in 

slem doen belanden. Ik deed dit alles echter niet. We bleven dus in de manche (in dit geval de grindbak) 

hangen... 

 

 

 

En Jack? Jack had er niet zo’n trek in vanavond. Toen hij merkte, dat ik inmiddels op Windows10 werk, 

gooide hij de kont tegen de krib. Enerzijds jammer, anderzijds... dat geeft het forum weer extra ruimte 

om te filosoferen... 

Groet, Sander 


