
 

Voor het spel van de week wil ik mijn speel plan wat ik heb gemaakt bij het afspelen van spel 

18 met jullie delen. 

Als Oost raap ik op: 

 

Ik ben gever en open met 1♠, partner antwoordt met 2♦, ik bied 2♥ en partner biedt 

vervolgens 4♠. Hieruit maak ik op dat hij geen slem interesse heeft, anders had hij 3♠ 

geboden. Ik pas dus. 

Zuid komt uit met ♠B en ik zie de volgende dummy (mijn eigen hand eronder): 

West 

 

Oost 

 

Oost speelt ♠A en ♠3 terug, met het doel om hartenintroevers in de dummy tegen te gaan. Ik 

leg ♠V en Zuid doet een harten weg. Ai, de troeven zitten 4-1 verdeeld. Noord heeft nog ♠10 

en ♠7 over. 

Ik ga mijn verliezers tellen vanuit de hand met de meeste troeven, Oost dus. Ik tel 2♠ en 4♥ 

verliezers. Ik kan door de start maar 1hartje vertroeven, ik zal dus iets anders moeten 



verzinnen. Opties zijn op ♣V snijden en dan op ♣H een hartje wegdoen, of de Ruitenkleur 

ontwikkelen. Dat laatste biedt het meeste perspectief op succes. 

Ik speel Ruiten 8 naar het Aas en neem Ruiten Heer mee (♥3 weg). Noord speelt de tweede 

keer ♦B bij. Nu vervolg ik met Ruiten 10. Noord doet een Klavertje weg en ik (loser-on-loser) 

♥7. Zuid komt aan slag met ♦V (n.b. De ruitens zijn nu vrij). 

Hij speelt nu een kleine klaveren na. Ik leg de Boer en de slag houdt. Ik heb mezelf nu 

geblokkeerd in Klaveren (ik kan niet oversteken in Klaver naar de dummy). Dat lijkt niet 

handig, maar ik kan mezelf toch nog redden. 

Ik speel nu Ruiten 9 en nu troeft Noord voor met ♠7; ik troef over met de 8. De ruitens zijn nu 

vrij. Alleen ♠10 zit nu nog bij Oost. 

Ik deblokkeer ♣A en troef ♥9 met de laatste troef in dummy. 

In dummy en in mijn hand heb ik over: 

♠ - 

♥ -  

♦ 75 

♣ H9 

------ 

♠ V6 

♥ AB 

♦ - 

♣ - 

Ik speel ♣H (Harten Boer weg in mijn hand) en ♣9. Afhankelijk van wat Noord doet 

(voortroeven  of niet) troef ik de slag af, haal met ♠V de laatste troef van Noord en heb met 

♠6 en ♥Aas de laatste twee slagen. 

Contract gemaakt met een overslag. 

 

 

  



Hoe had het gegaan als ik de klaver terugkomst van Zuid niet had gesneden, maar de 7 

gelegd in dummy en de slag met het Aas in Oost had gewonnen? Dan had ik daarna klaver 3 

moeten spelen, snijden met de Boer in dummy en Klaver Heer door, harten 9 weg. 

Dan waren de resterende kaarten als volgt geweest: 

     Noord 

    ♠10 7 

    ♥ V 10 8 

    ♦ - 

    ♣ - 

West        Oost 

♠ 9        ♠ H 8 6 

♥ -        ♥ A B 

♦ 975        ♦ - 

♣ 9        ♣ - 

 

Ik speel ♣9 en troef deze af in Oost met de 6. Ik ben nu even lang in troef als Noord. Nu 

Harten Aas gespeeld (Ruiten 5 weg) en Harten Boer getroefd met de 9. In mijn hand heb ik 

Schoppen Heer 8 over achter Schoppen 10 7 van de dummy. 

 

Groet, 

Arjan 


