
Spel van de week 26 maart 2019 
 
Er zaten weer aardig wat enerverende spellen bij gisteravond. Een interessant en ook 
leerzaam spel dat ik nog eens de revue wil laten passeren is spel 20. 
 
Spel 20: Hoe omgaan met een 6-5 laag  ? 
 

 
 
West mag openen en staat direct al voor een dilemma. De hand telt slechts 10 honneurpunten, 
maar de verdeling is zodanig (6-5 met ook alle punten in de beide lage kleuren) dat een 1 Ru-
opening het meest voor de hand ligt. Een zwakke opening die beide lage kleuren aangeeft (als 
je die in je biedbagage hebt) kan goed werken als de tegenstanders sterk zijn en hierdoor 
meer moeite krijgen hun hoge kleurenfit te vinden en op het juiste niveau af te stoppen. 
Op de meeste tafels zal echter 1Ru zijn geopend. Noord past. Oost heeft een erg sterke hand 
met maar liefst 19 honneurpunten en denkt al direct in de richting van slem. Maar Oost moet 
rustig beginnen met het bieden van 1Ha (zoeken naar een hoge-kleurenfit gaat voor het 
steunen van een lage kleur als de tegenstanders passen, zeker als partner in theorie op een 
driekaart ruiten kan openen). Zuid volgt 1Sch en west gaat verder met 2Kl (met als doel later 
nog een keer klaver en eventueel ook nog een keer ruiten te bieden om de 6-5-verdeling 
duidelijk te maken aan partner). 
Nu een belangrijk moment waarin noord iets kan doen met 0 honneurpunten. Dat is namelijk 
of, en zo ja hoe, je partners schoppens gaat steunen. Op basis van de beide lage doubletons 
en de vierkaart schoppen mee is de hand wel iets waard, maar toch weinig. Bridgers die vooral 
naar de punten kijken zullen daarom vaak passen. Bridgers die wel van ‘De Law of Total Tricks’ 
weten (= bied het niveau dat overeenkomst met het aantal kaarten in troef in de beide 
gezamenlijke handen) zullen steunen met 3Sch, of, voor de wat meer behoedzamen onder 
ons, 2Sch. Dat dit laatste weliswaar veiliger lijkt maar juist riskanter kan zijn blijkt zodadelijk. 
Oost denkt met die 19 honneurpunten dus aan slem, maar een zwak punt van de hand is dat 
deze geen enkele aas heeft. De ruitenfit vaststellen zonder dat partner hierop kan passen kan 
alleen via het bieden van de kleur van de tegenstander. Dat kan met 3Sch (en daarna 4Ru) 
als Noord slechts 2Sch heeft geboden, maar als Noord 3Sch heeft geboden wordt het al lastig. 
Ook als dit allemaal lukt blijft het nog steeds een problematisch spel want als je azen gaat 
vragen hoor je er twee en kun je niet anders dan naar 6Ru gaan met twee azen buiten. Wegens 
die complicaties en de mooie dubbele schoppenstop lijkt het daarom beter om af te zwaaien 
in 3SA. 3SA wordt met één overslag (als je hoopt op het vallen van klaverboer) of twee 
overslagen (als je na de schoppenstart een harten afstaat) gemaakt. 
Interessanter wordt het als west toch eindigt in 6Ru. Noord moet starten en zal voor de 
schoppenstart kiezen (de kleur waarin partner heeft gevolgd). Na het leggen van de boer in de 
dummy komt zuid aan slag met Sch V. Zuid heeft het nu lastig als noord niet of slechts met 



2Sch heeft gesteund. Als partner drie schoppens heeft begon de leider met een doubleton 
schoppen en kun je nog een schoppenslag oprapen. Als je dat hier probeert troeft de leider en 
wordt het slem gemaakt omdat de verliezende harten nu weg kan op schoppenheer in de 
dummy. Sommigen zullen daarom beweren dat zuid altijd eerst hartenaas moet spelen om het 
slem met zekerheid down te spelen, maar dat is maar betrekkelijk want west kan een renonce 
harten hebben (dat is niet onwaarschijnlijk als de leider twee schoppens heeft naast die lengtes 
ruitens en klaveren). Nu blijkt de grote waarde van het steunen van partners bod met 3Sch. 
Dit geeft eenduidig een vierkaart schoppen aan en dan is het voor zuid gemakkelijk om eerst 
hartenaas op te rapen (het gaat ook goed als noord met de uitkomst van een hoge schoppen 
expliciet een even aantal schoppens aangeeft, maar die afspraak hebben de meesten niet). 
En tegelijk voorkom je een (zinloos) meningsverschil met partner over of Zuid wel of niet eerst 
Ha aas had moeten incasseren. Het verschil tussen 6Ru C en 6Ru -1 is bijna een volle top 
(hetgeen overeenkomt met 4% in de eindscore). 
Rob 
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