
Spel van de week 20 2019 

Van alles wat… 

Eerst 2 wat eenvoudiger dingen: spel 21 en spel 9. Daarna de wat lastiger gevallen: spel 7 en 24. 

 

Je zou dit spel kunnen openen net 3♦, geheel volgens het boekje, maar ook is de Gambling 3SA 

mogelijk. Dat is een dichte lage kleur ( hier ruiten), met verder “niets”ernaast , dus geen Heer 

of Aas ( een Vrouw kan nog net(sorry dames)). Na deze opening speelt NZ dus altijd 3Sans, 

wat ook vrij gemakkelijk te maken is. 

 



 

Hier gaat het over het tegenspelen. OW komen altijd in een 3♠ contract terecht, te spelen 

door Oost. Zuid start met een kleine harten en Noord neemt het Aas. Nu is het doorspelen 

van deze kleur met de Heer verkeerd, want dan wordt ♥V ( zichtbaar in dummy) altijd een 

slag. Dus switchen. Als Zuid weer aan slag komt kan die wel harten doorspelen, ondanks dat 

je bijna zeker weet dat Oost geen harten meer heeft. Toch doen en geen andere kleur 

spelen, want dat maakt het alleen maar gemakkelijker voor de leider. Laat hem maar 

troeven. 

 

 



 

Na 1♦ - 2♣ - heeft West het eigenlijk niet zo moeilijk, behalve als je bang bent voor de 

schoppen, biedt gewoon 2SA, dat een evenwichtige 5-3-3-2 aangeeft met 12-14 punten. 

Daarna heeft Oost geen probleem om in 6SA te geraken, wat echter wel eens down kan 

gaan. Bij ons ontstond een probleem omdat west 2♦ herbood en toen strandde het schip in 

3SA +3. 

 

 



 

Hoe kom je in 7♦?  

Maurice heeft het ook voorgelegd aan de Jack-programma’s 5 en 6. Ze verschillen wat in 

inzicht, maar bereiken “slechts”6 Ru . 

J6 

2Kl          2Ru 
3Ru         3Sch (0-7, met 5+ kaart, MF) 
4Ru        4Ha* 
4Sch*    4Sa 
5Kl (0/3) 5Ha (troef V?) 
6Ru 
 
J5 
3Ru          4SA 
5Kl           5Ha 
6Ru 
 

Mijn voorkeur gaat dan uit naar Jack 6, want het begin zal ook wel bij de Gaech zo gegaan 

zijn, maar na 3♦ zullen de problemen ontstaan zijn. Onze tegenstanders boden toen 3♥ ( 

bedoeld als controle, maar echter niet begrepen) eindigend in 5♦. “mijn” vervolg zou geweest 

zijn 3♠, waarna het klein slem mogelijk wel bereikt zal worden. 



 

Teun 


