
Spel van de week 21 mei 2019 

 

 

N  O  Z  W 

1Ha  2Sch  pas  4Sch 

5Ha    pas  pas  X 

a.p. 

 

Het 2 sch. bod van oost belooft een opening met een 6krt.  

Oost start met kla.6 . 

Hoe het spelen zou kunnen gaan. Noord kijkt tegen 1 harten verliezer 

aan, en 3 ruitenverliezers= 5 Hax -2. 

Als hij idd. de uitkomst naar klav.H laat lopen, Ha Aas slaan, harten 

Vrouw afstaan aan de Heer en de tegenpartij neemt vervolgens nog 3 

ruitenslagen mee. 

Het naspelen van ruiten door Oost is een goede stap, goed voor 3 

ruitenslagen. Mocht het zo zijn dat oost in een onbewaakt ogenblik 

denkt; ik speel na Harten Heer , schoppen na (want ook bijgeboden 

door West), loopt het spel heel anders. 



Dan troeft Noord en haalt de laatste troef eruit en steekt over naar 

de klaveren waar vervolgens alle ruiten op weggegooid kunnen 

worden.Dan zou de score ineens zijn : 5Hax +1. 

Hoe weet Oost nu welke kleur hij na harten Heer moet naspelen; 

schoppen óf ruiten? 

Aan 1 tafel werd de uitkomst genomen met klaveren Aas, waaronder 

de Heer werd gegooid door noord. In dat geval kan West een signaal 

geven met klaveren 2 (te weten: aan voor ruiten). 

Maar normaliter zal er n kleine klaveren gegooid worden in de 

zuidhand en genomen worden door klaveren Heer in Noord. Nu valt 

er na Ha. Aas en Ha. na niets te seinen. 

Doch, als Oost aan slag kijkt tegen een 7krt.schoppen; maat gesteund 

heeft in sch. én er n 3krt. schoppen in de dummy verschijnt , moet 

oost gewaarschuwd zijn dat er mogelijk in Noord een renonce 

tevoorschijn komt én dus zeker géén schoppen na moet spelen. 

Dus als je goed naar de bieding luistert wordt het vanzelf duidelijk dat 

de enige nakomst ruiten zal moeten zijn. 

 

Liet 


