
Spellen van de week 9 april 2019 

Hoewel er een aantal interessante slemspellen waren op de afgelopen speelavond, wil ik voor deze 

keer juist wat kleine spellen bespreken die in een parenwedstrijd net zo zwaar meetellen als de 

spellen waarin slempremies te verdienen zijn. Om te beginnen spel 23. 

 

Afhankelijk van je biedsysteem kun je met de Zuid een zwakke twee in Ruiten openen (of 2Kl als 

hierin de zwakke 2Ru ook zit). West zal passen en Noord doet er nu goed aan om 3Ru te bieden. Dat 

heeft reële maakkansen en heeft als bijkomend voordeel de druk op de tegenpartij te verhogen. Als 

ze er nog inkomen zal dat dus op 3-hoogte moeten gebeuren. 

Bij ons aan tafel ging het als volgt: 

West Noord Oost Zuid 

--- --- --- 2♣ 

Pas 2♦ (3♦ is beter zoals ik 
al schreef) 

Pas Pas 

Doublet (wel erg 
weinig punten, maar 
partner moet haast 
wel wat hebben nu NZ 
laag afpassen) 

3♦ 4♠! (Oost gaat uit van 
openingskracht bij 
West) 

Pas 

Pas Pas (hoewel doublet 
zeker had gekund) 

Pas  

 

Als ik meteen 3♦ had geboden verwacht ik bij Oost West geen actie meer, dan hadden we dit 

contract mogen spelen. Niet dat we daar beter van waren geworden, nu hebben we geluk dat de 

tegenpartij tegen een beroerd schoppenzitsel aanloopt. Als de hartens iets beter hadden gezeten (4-

4 bij Oost West), hadden we weinig kunnen inbrengen in de verdediging en hadden we ze de kans 

gegeven dit contract te bereiken. 

  



Partner komt uit met Ruiten Aas. In de dummy verschijnt o.a. een singleton Ruiten. 

Wat speel je bij als Noord? Een aan- of afsignaal is nu niet 

zinvol. 

In een dergelijke situatie is het beter of een kleursignaal te 

geven, zodat partner kan bepalen naar welke kleur het 

beste kan worden geswitcht. 

Om aan te geven dat ik iets in Klaveren heb speel ik mijn 

laagste Ruiten bij (de 4). 

Als ik Harten Aas zou hebben gehad, zou ik de 10 hebben 

gespeeld (een hoge kaart belooft waarde(n) in de hoogste 

van de andere kleuren, een lage kaart belooft waarde(n) in 

de laagste van de overgebleven kleuren behalve troef. 

Door Klaver 3 te spelen (kleintje belooft plaatje) ontwikkelen we twee klaverslagen. Als we geen 

klaver switchen gaat er een klaververliezer in Oost weg op de 4e harten. 

(Extra) downslagen zijn in een parenwedstrijd net zo waardevol als een slem bieden en maken. Goed 

signaleren is een onmisbaar stuk gereedschap. 

TIP: Spreek dit kleurvoorkeursignaal door met je partner. 

 

 

  



Je hebt in Spel 6 een keuze wat te openen met de Oosthand. 

De keuze gaat tussen 1♥ en 1SA.  

De vraagt dringt zich op wat je herbieding gaat zijn als je 

partner 1♠, 2♣ of 2♦ biedt. Dan zit je lastig; 1SA na 1♠ 

belooft 12-14 punten en 2SA na 2♣ of 2♦ ook. 

Om dit probleem te voorkomen kun je de hand beter met 

1SA openen. West heeft hier met zijn vlakke hand (trek een 

punt af voor de 4333 verdeling) niets aan toe te voegen. 

Ik speelde dit spel niet goed af. Na de start van een kleine 

Ruiten ben ik gedwongen de slag met Ruiten Heer te nemen 

(Noord legt uiteraard de Vrouw). Ik tel 6 vaste slagen. Ik 

dacht met Ruiten 4-4 geef ik twee hartenslagen af en kan 

dan +1 maken. Dat was niet zo goed bedacht. Veel beter is om op de klaveren af te gaan, met Klaver 

Heer goed maak je dan zelfs +2 en met de Heer verkeerd geplaatst altijd nog +1. 

 

 

  



Tot slot spel 12, hoe kom je in het scherpe 4♠ contract als Noord Zuid. 

  

West Noord Oost Zuid 

1♦ Pas 1♥ 1♠ 

2♦ (of Dbl als 
je support 
dbl speelt) 

3♦ (10+ met 
min. 3-krt ♠ 
mee) 

Pas 3♠ (minimale 
hand) 

Pas 4♠ Pas Pas 

Pas    

Ik bood 4♠ met als overweging: Zuid durft kwetsbaar in de 

sandwich positie te bieden, hij heeft een leuke verdeling of 

voldoende kracht. Ik heb met Ruiten Heer goed geplaatst en 

twee Azen plus een vierder troef zoveel overwaarde dat 4♠ 

een goed schot moet zijn. 

Het spelen was geen probleem met de troef 2-2 en Klaveren ook. Opvallend hoe vaak deze manche is 

gemist in beide lijnen, zie de scorestaten hieronder. 

 

 

 

Arjan 


