
Spel van de week 18 september 2018 (week 38) 

 

Spel 6 

Een interessant spel waarin zowel de manche in Harten als in Schoppen erin zit. Hoe verliep het 

bieden bij ons? 

 

West Noord Oost Zuid 

-- -- Pas (m.i te zwak voor 
een Multi of zwakke 2) 

1♦ 

1SA Pas 2♦ (transfer naar ♥) Doublet (op een 
conventioneel bod 
betekent dit in ieder 
geval Ruitens, maar 
ook algemene kracht 
en overige kleuren) 

2♥ Pas? (ik was niet 
scherp op de 
mogelijkheid dat 
Doublet ook 
Schoppens bij Zuid 
beloofde) 

Pas Pas 

Pas    

 

Resultaat 2♥ contract. 

Hoe kan het beter aflopen? 

West Noord Oost Zuid 

-- -- Pas 1♦ 

1SA Pas 2♦ (transfer naar ♥) Doublet 

2♥ 2♠ Pas 3♠ (Noord biedt 
vrijwillig 2♠, dus een 
verhoging kan zeker) 

Pas Pas (geen overwaarde) Pas  



 

Nog een keer de handen beoordelen met de Losing Trick Count methode. Zuid telt 5 - 6 verliezers (SA 

bod achter je, mogelijk verlies je Ruiten Aas en Boer), Noord heeft 9 verliezers, maar kan aannemen 

dat Schoppen Heer bij West zit (mag je dan 8 verliezers tellen?). Op basis van 6 verliezers bij Zuid en 

8 in Noord tel je bij elkaar 14 verliezers. Dit totaal aftrekken van 18 levert het niveau waarop je kunt 

bieden, 4♠ in dit geval. 

Moet Zuid nu meteen 4♠ bieden, of moet Noord er de 4e aanplakken? Erg lastig te bepalen als je 

alleen je eigen hand ziet. 

Voer voor het Biedforum! 

Noot: Als West agressief tot 4♥ besluit na 3♠, komt 4♠ in Noord helemaal in aanmerking. NZ zijn niet 

kwetsbaar, en dan is 4♠ een goedkope redding tegen 4♥. Partner is immers kort in ♥ kun je dan 

uitrekenen nu je zelf 4 Hartens in handen hebt. 

 

 

Spel 7 



 
Biedverloop bij ons: 

West Noord Oost Zuid 

1♣ Pas 1♥ Pas 

3SA (lange dichte 
klaveren, 16+ punten) 

Pas 4SA (kwantitatief, als 
je keycards wilt weten, 
doe je eerst een cue 
op 4-niveau) 

Pas 

6SA (o.b.v. de 7e 
klaveren) 

Pas Pas Pas 

 

Hoe moet je spelen om 12 slagen te maken met de uitkomst van Schoppen Boer? Ik heb het 

voorgelegd aan Deep Finesse (een gratis tool, te downloaden via de volgende link: 

http://www.deepfinesse.com/ (kies “Download Now”, om optimale speelwijzen te laten bepalen). 

Het tool legt een kleine schoppen in de dummy, Zuid de 3 en West neemt meteen met het Aas.  

Er is geen dwang mogelijk tegen Noord – Zuid, omdat je geen dreigkaarten hebt in zowel West als 

Oost, de eerste slag duiken om te telling in orde te maken is dus niet nodig. 

Daarna draai je de klaverentrein af tot je onderstaande positie bereikt (wat Noord afgooit doet er 

niet toe, Zuid volgt wat Oost wegdoet): 

http://www.deepfinesse.com/


 

Nu kun je Zuid ingooien met Schoppen en hij moet in een van de rode vorken terugspelen voor de 

12e slag. 

Een alternatief is om de laatste klaveren ook te spelen en dan harten 6 weg te doen. Zuid moet dan 

ook een harten laten gaan. Dan incasseer je Harten Aas en Heer en gooit daarna Zuid in met 

Schoppen. Eigenlijk een vergelijkbaar eindspel. 

Maurice heeft Jack het spel ook laten spelen met schoppen Boer als start. 

Die speelde Sch V, de Heer en het Aas. Vervolgens alle Klaveren: schoppen weg uit de dummy. Ook 

Zuid doet de schoppen weg. In het eindspel heeft Oost: 

Ha AB en Ru AV. Zuid heeft Ha Hx en Ru Hx. 

Dan harten Aas en zuid aan slag met harten Heer, moet ruiten inspelen 



 

 

Arjan 


