
Spel van de week – Sinterklaasdrive 

Vlak voor voor het heerlijk avondje van de Sint, 

Streden wij op de club integraal om wie er wint. 

Acht ronden lang allemaal prachtige spellen, 

over de eerste twee wil ik graag wat vragen stellen. 

 

In spel 1 had ik het moeilijk. Voor mijn hand in Noord kon ik geen geschikt openingsbod vinden en 

besloot te passen. Partner opende in Zuid met 1 harten, waarop West volgde met 2 schoppen. Opnieuw 

wist ik geen beter bod te vinden dan pas, waarop Oost er een schepje bovenop deed met 3 schoppen. 

Dit werd het eindcontract en werd gemaakt met een uitstekende score voor onze tegenstanders.  

Mijn vraag bij dit spel is wat ik met zo’n (voor mij) ongebruikelijke hand zou kunnen bieden, zowel bij 

opening als na het sprongvolgbod van 2 schoppen.  

 



 

Op spel 1 volgde, zoals verwacht, spel 2, en nu liep het (verwacht of niet, dat laat ik in het midden) heel 

wat beter voor ons af. De tegenstanders gingen drie down in 3SA omdat het lukte om de klaverenlengte 

in Noord te gelde te maken. De scoretabel toont 6 tot 10 slagen in een SA contract gespeeld door West, 

en het ‘spellenvel” noemt 9 slagen haalbaar. In eerste instantie tel ik 1 schoppen, 3 harten, 2 ruiten en 2 

klaveren, dus 8 slagen. Er zijn mogelijkheden voor extra slagen als schoppen heer goed zit (dat is hier zo) 

en ruiten boer er aan de juiste kant wordt uitgesneden. Dat zou dan 10 slagen geven. Maar het 

“spellenvel” zegt 9 slagen. Als ik het goed heb (kans onbekend), dan is daarvoor nodig dat Noord met 

schoppen uitkomt, terwijl bij klaveren uitkomst 10 slagen kunnen worden gemaakt. 

Mijn vraag bij dit spel is wat, bij open kaarten, de beste uitkomst is en hoe Noord dit, bij gesloten 

kaarten, zou kunnen inzien. De scoretabel laat zien dat er maar twee keer met schoppen is uitgekomen 

en dat klaveren het meest populair is. Misschien is het gewoon pech dat West zo’n goede vierkaart 

klaveren heeft. 

 



 

Tot slot nog even een opvallend spel waar bijna iedereen 12 slagen maakte maar niemand het slem had 

uitgeboden. Ik beheers alleen een eenvoudige manier van punten tellen: 23 gewone, 2 extra troeven, 3 

voor renonce en 2 voor singleton, samen 30 punten en op de rand van slem.  

Mijn vraag bij dit spel is of er een gedegen manier is om slem te bieden, dus zonder gokwerk. 

 

 

Christiaan. 


