
Spellen van de Week : Varia 
 

 
Van de 12x dat dit spel werd gespeeld, kwamen maar 5 paren tot 4♥, waarvan maar 3 het 

contract hebben gemaakt. 

 

Noord opent met 1♣, de hand van oost is niet geschikt voor een zwak sprongvolgbod in ♦ : 

slechte kaart en 5 punten in de korte kleuren. Zuid komt dan met 1♥. Voor spelers die met een 

sprong een opening en 6-kaart aangeven, komt deze hartenkaart eigenlijk een plaatje tekort. 

Noord kan geen ♦ bieden (reverse) en legt daarom 1SA op tafel, daarna zal Zuid in 4♥ 

aanleggen. 

 

Als West zich niet kan bedwingen en 1♠ biedt, heeft Noord een probleem. Noord moet kiezen 

uit 2 kwaden: 1SA met maar 1 stop of ♣ herhalen. Na 1SA zal Zuid (ook al biedt Oost 2♠), 4♥ 

bieden. Na 2♣ van Noord en 2♠ van Oost, heeft Zuid een probleem. 3♥ is niet goed (dat is 

10/11 punten). Dus of toch maar een risicovolle sprong naar 4♥ of 3♠ bieden (vraagt om stop). 

In het laatste geval wordt 3SA het eindcontract, en dat is 1 te hoog. 

 

Als je wel in 4♥ terecht komt, is het spelen van de troefkleur cruciaal. Je mist ♥V en ♥10. Bij 

een 3-2 zitsel is er geen probleem. Je verliest 1 troefslag, maar met een geslaagde snit op ♦H 

kom je tot 10 slagen. 

Bij een 4-1 zitsel moet je behoedzamer zijn. De 4-kaart (met grootste kans op de ♥V) moet  

dan bij West zitten. Je moet dan kleine ♥ naar de ♥B spelen. Het maakt niet uit of West neemt 

of duikt: je verliest maar 1 troefslag. 



 

 
 

Kort nog even spel 12. 

 

 
Een spel waarin je 7♦, 7♠ en 7SA kunt maken, maar slechts 2 paren komen tot slem waarbij er 

één (6SA) down gaat. 

Simulatie met Jack laat zien dat na een muiderberg van West, 3SA het eindcontract wordt. 

Past West, dan opent Oost met 2♣. Het hangt dan weer van het bijbod af of slem wordt 

bereikt. 

Na 2♦ (relay) komt het weer tot 3SA (op 1x na), maar na 2♥ (niet onbegrijpelijk met 10 

punten waaronder 2Azen), komt het wel tot slem/ 

 

Bijvoorbeeld: 

West  Oost   West  Oost 

Pas  2♣   pas  2♣ 

2♥  3♦   2♥  3♦ 

4SA  5♣(0/3)  3SA  4♠ 

5♥ (troef V?) 6♣(Vrouw + 1 H) 4SA  5♥(2A) 

6♦     5♠(Heren) 6♦(2H) 

     6♠ 

 

12 slagen maken is niet moeilijk. Maar in SA mag je na bv een ♥ start niet meer van slag. De 

♠V moet dus goed zitten. Na de snit (♠B voorgespeeld) kom je weer aanslag met ♠10. De 13e 



slag komt eraan als de ♠ kleur 3-3 verdeeld zit (35%). Maar 4-2 is waarschijnlijker: 48%). 

Dus moet er op de ♠9 worden gesneden. En ja hoor, hier lukt dat allemaal! 

 
 

Maurice 


