
Spel 4 Deblokkade 
 

 
Wanneer je kijkt naar spel 4 oogt het een simpel contract. 

Noord/Zuid belanden in 3 SA en Oost start met ♦Boer. Ik besluit de uitkomst 

te deblokkeren door ♦Heer te spelen. Deze werd genomen met ♦Aas. De 

leider incasseerde 5 schoppen van top af en speelde vervolgens ♣9 om deze 

te laten doorlopen naar mijn ♣10. 

Ik speelde ♦2 na welke na een korte denkpauze werd genomen 

door ♦Vrouw. Mocht de leider de slag duiken dan komt Oost aan slag en 

speelt wederom ♦ door als gevolg van de deblokkade. 

Maar de leider, zoals gezegd, neemt de slag met de ♦Vrouw en 

vervolgde  ♥Boer na. Oost neemt de slag met ♥Aas en incasseert 

vervolgens 3♦slagen voor 1 down. 
 
Conclusie: 

Toen de deblokkade in werking trad had de leider de eerste♦slag moeten 
duiken en zal in plaats van 1 down plus 1 kunnen noteren. 
 

 



 
 
 
Spel 8 Onmogelijk 
 

 
In dit spel bereikte niemand die avond het superieure contract van 6♣. 
Ik heb serieus geprobeerd om een bieding te bedenken welke zou kunnen 

leiden tot het dichte contract van 6 ♣ maar het is me niet gelukt. 
Wellicht is een van de lezers er wel in geslaagd, ik ben benieuwd! 
 

 



 
 
 
Spel 13 Overweging 
 

 
Een avond vol met extreme kaartverdelingen. Toen ik mijn kaarten had 
gesorteerd telde ik 24 punten en vroeg ik mij af welk contract we zouden 
bereiken. 
Normaal als je zo'n bak aan punten hebt dan zwijgen de anderen en krijg je ook 
geen nadere informatie. Maar tot mijn verbazing begon Noord de bieding te 

openen met 2♥ (6 kaart maximaal 10 punten). Na een doublet van mijn kant 

bood mijn partner 3♣ en ontkende daarmee een 4 kaart ♠ en een vier kaart 

♦. Het slechtste wat ons nu zou kunnen overkomen is dat we in een contract 

met een 4/3 fit in ♣ zouden belanden. Mijn ♦bezit zag er ook niet slecht uit. 

Met een doubleton ♦was er immers ook een ♦fit aanwezig. Helaas kon ik 
dat niet onderzoeken dus besloot ik Azen te vragen waarop mijn partner het 

bezit van 1 key card aangaf. We zaten op 5♣en om niet met lege handen 

thuis te komen bood ik 6♣ en het contract werd gemaakt, pffffff! 
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