
Spel van de week – speelavond 5 november 2019 

Als je zoals ik een zekere voorliefde hebt voor SA spellen, dan waren spellen 18 en 21 interessant. De SA spelende paren haalden scores wisselend 

van 3SA-2 tot 3SA+2 op spel 18 en van 3SA-1 tot 3SA+2 op spel 21 (afgezien van een 1SA-1, door black-out of briljant tegenspel?). Beide 

spellen bekijk ik op mijn eenvoudige B-lijnniveau, anderen kunnen er vast meer licht op werpen. 

Spel 18: Het bieden gaat mogelijk als volgt: 1 schoppen – 2 klaveren – 3 schoppen – 3SA. De frequentiestaten tonen dat SA inderdaad vaker door 

Noord is gespeeld. Oost komt met harten of ruiten uit, mooi in de vork met gelijk al 3 slagen in die kleur. Met 4 slagen in klaveren en 2 slagen in 

de andere rode kleur zijn er al 9 slagen, en verder komen er 2 slagen uit schoppen. Toch boeiend hoe sterk de uitslagen verschillen, misschien als 

gekozen wordt voor schoppen in plaats van klaveren als werkkleur en West in staat wordt gesteld om de vrijgekomen schoppen 10 en 9 te maken? 

 

 



Spel 21: Zuid heeft een mooie kaart, en het bieden kan als volgt gaan: 1 ruiten – 1 harten – 1 schoppen – 1 SA – 3 SA. Toch wordt 3SA meestal 

door Zuid gespeeld, wellicht via 1 ruiten – 1 harten – 2 SA – 3 SA, maar dan laat Zuid de schoppenkleur niet horen. Wellicht zijn er slimme 

biedafspraken waarbij dat wel kan en 3SA toch bij Zuid terechtkomt? Als Zuid 3SA speelt dan kan West bedenken om “door harten van Noord 

heen te spelen” en raapt Oost gelijk vier hartenslagen op, maar de rest is voor Zuid. Als Noord 3SA speelt en Oost met harten Aas-Heer-Vrouw 

start, dan maakt Noord een overslag. Toch boeiend dat het contract soms down gaat, namelijk als Oost start met klaveren en Noord (te zuinig of te 

voorzichtig) klaveren 4 in dummy laat bijspelen en West dankbaar de vrouw incasseert en harten vervolgt. 

 

 

Christiaan. 


