
Spel van de week 15 mei 2018 
 
Spel 19: Je nek uitsteken wordt dit keer beloond 
 
Er waren gisteravond nauwelijks spellen met een nuttig leerpunt. Door de grillige zitsels werd 
goed bieden opvallend vaak ‘beloond’ met een slechte score. Dit maakt het lastig een 
leerzaam spel te vinden. Toch heb ik eentje gevonden. Spel 19 heeft wel wat discussievoer 
te bieden. 

 
Aan alle tafels zal zuid hebben geopend met 1♠ (13 punten, 5-kaart ♠). West heeft een 
evidente pas. Noord heeft slechts 4 punten, maar mag voor de singleton klaveren twee 
punten optellen en bovendien is een aas vaak net iets meer waard dan de reguliere 4 
honneurpunten die we doorgaans aan een aas toekennen. Ik neem aan dat aan vrijwel alle 
tafels Noord 2♠ heeft bijgeboden. 
 
De lastige afweging zit nu bij oost. Je hebt 13 honneurpunten en tolerantie voor alle drie 
overgebleven kleuren. Je kunt daarom doubleren (informatiedoublet, partner dient in de 
meeste gevallen z’n beste kleur te bieden). Partner zal dan 2SA of 3♣ bieden waarna het 
pas-pas-pas gaat. Terwijl 2SA gemaakt wordt voor een zeer goed score (dankzij het feit dat 
♠A én ♠V in zuid zitten) zal 3♣ meestal 1 down gaan voor een slechte score (je verliest 2 
troefslagen en één slag in elke andere kleur tenzij de hartenintroever in zuid niet wordt 
gevonden én de leider besluit om de beide klaverenhonneurs in zuid te zoeken en een 
dubbele snit te nemen). 2♠ gaat namelijk aan de meeste tafels down. 
 
Twee keer is 2♠ overigens wél gemaakt, en dat kan óók als het tegenspel goed is mits de 
tegenstanders niet met ruiten starten en de leider kiest voor het spelen op klaverintroevers 
zonder een poging te snijden in troef (want die zitten helemaal fout met HBX achter AV). Hoe 
gaat dit in z’n werk na bijv. een hartenstart ? Je neemt met het aas en speelt de singleton ♣. 
Als oost de aas neemt (velen zullen dat doen want de leider kan er anders met de ♣H er 
zonder klaverenverliezers vanaf komen) kan oost het beste troef naspelen (om 
klaverenintroevers tegen te gaan). Als de leider vervolgens ♣H in west plaatst kan hij het 
contract maken door ♣V voor te spelen en dus niet te troeven in dummy als west niet dekt. 
Als oost harten terugspeelt is het gemakkelijker want dan troef je en ga je de klaveren en 
harten over een weer introeven. Ook krijgt de leider in 2♠ het gemakkelijker na een 
klaverstart omdat oost dan het aas neemt en duidelijk is dat ♣H in west zit. 
 
Doubleren met de oosthand kan dus zowel een goede score opleveren (als je 2SA of 3♣ 
maakt of als NZ anders 2♠ hadden gemaakt) als een slechte (als 3♣ één down gaat en NZ 
anders in 2♠ down waren gegaan).  
 



Het blijft lastig om te zeggen wat je gemiddeld het beste kunt doen met de oosthand, 
doubleren of passen. Doubleren brengt echter wel twee extra risico’s met zich mee. Het 
eerste risico is dat partner heel weinig en zelfs nul punten zou kunnen hebben (noord heeft 
er maximaal 9 maar zuid kan er nog wel 18-19 hebben) waarna je, kwetsbaar tegen niet, 
gevoelig gedoubleerd down kunt gaan. Het tweede risico is dat wanneer de tegenstanders 
doorbieden naar de manche deze precies weten waar alle honneurpunten zich bevinden en 
daarop hun speelplan kunnen aanpassen. Zeker met butler- of viertallentelling zou ik daarom 
met de oosthand in deze situatie een pas willen aanraden. In parentelling blijft het wel een 
optie want je hebt ook de aanzienlijke kans dat je de tegenstanders naar 3♠ tilt dat dan 
(hopelijk) down gaat. Met parentelling raad ik daarom aan wél te doubleren met de oosthand. 
 
Als algemene leidraad zou je kunnen aanhouden wat Peer tijdens de afgelopen thema-
avond heeft uitgelegd. Als de tegenstanders een 8-kaart fit hebben en lijken af te stoppen op 
2-niveau loont het meestal om de bieding op te houden. Maar let hierbij ook goed op de 
kwetsbaarheid; niet kwetsbaar is doubleren aantrekkelijker dan kwetsbaar zoals hier. 
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