
Spel 18 van dinsdag 29 november 2017 

 

 

Vanuit de B-lijn een spel waar het voor ons leuk afliep. Volgens de officiële scorestaat (dat vel met die 24 

spellen) is, als ik het goed begrijp, bij correct (of misschien beter gezegd: optimaal) tegenspel de enige 

maakbare manche die van 4 schoppen mits gespeeld door West. Verder zijn 9 schoppenslagen te maken 

door Oost en 8 sans atout slagen vanuit zowel Oost als West.  

De uitslagen in A-lijn zijn hiermee goed in overeenstemming. Dat is, niet verrassend, een teken van 

prima (tegen)spel in die lijn. Oost-West maken daar inderdaad meestal 9 schoppenslagen (en 10 als 

West speelt) of 8 sans atout slagen, met twee uitzonderingen, met name een behaald 3 sans atout.  

De uitslagen in de B-lijn zijn gevarieerder. Er zijn eigenlijk maar twee “normale” uitslagen (4 schoppen -1 

in Oost en 2 sans atout in West), met een pluim voor de betreffende tegenspelende Noord-Zuid paren. 

Behalve een (verrassende) 5 ruiten (-2) en 9 schoppenslagen in West (dus een slag gemist) hebben maar 

liefst vier paren 3 sans atout geboden en gemaakt, waarvan tweemaal zelfs met overslag(en).   

Laten we daarom naar de SA contracten kijken, steeds gespeeld vanuit West. Meestal komt Noord uit 

met ruiten 2, begrijpelijk omdat West zal hebben geopend met 1 harten. Nu is het plan om 3 sans atout 

te maken via 4 (of 5) slagen in klaveren, 3 (of 2) in ruiten, 1 in harten, en 1 in schoppen. In klaveren zijn 

maar 4 slagen te maken, dus moeten er 3 slagen in ruiten worden gemaakt. Maar Noord-Zuid kunnen 

dat voorkomen door eerst twee ruitenslagen te gunnen aan Oost-West, dus Zuid moet de eerste slag 

duiken. Oost-West maken dan maar 2 ruitenslagen. Een latere poging van West om in schoppen een 

tweede slag te maken moet Noord wel verijdelen door op schoppen 9 vanuit West direct de schoppen 

Vrouw of Heer bij te spelen.  

Ik denk dat bij ons Zuid de regel “derde man doet wat die kan” hanteerde en ruiten 9 uit Oost dekte met 

de Vrouw. Hiermee zijn 3 ruitenslagen veilig gesteld. Als ik dit goed heb, dan roept dit bij mij de vraag op 

of de officiële scorekaart uitgaat van optimaal tegenspel (met alle 4 handen open op tafel) of “normaal” 

tegenspel. Tenzij Zuid ook met dichte handen kan zien dat de eerste ruitenslag moet worden gedoken … 
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