
Spel van de week 19 nov 2019. 

  

West is deler, niemand kwetsbaar. 

West heeft: ♠ VBT9875  ♥ - ♦ 3 ♣ HB632 Wat open je en waarom?  

Bij de overweging of een hand een opening op 1 niveau waard is hanteer ik met mijn partners de 

volgende 3 voorwaarden: 

1 Voldoet de hand aan de regel van 20? Als het aantal honneur punten plus het aantal kaarten in je 2 

langste kleuren 20 of meer is voldoet de hand aan de regel van 20.  

2 Bevat de hand 2 vaste slagen? bv 2 Azen, of 1 Aas en een HV combinatie of 2x HV combinatie? 

3 Hoeveel losers telt de hand? Zijn dat 7 of minder dan voldoet de hand aan deze voorwaarde. 

Als de hand aan 2 van deze 3 voorwaarden voldoet mogen wij openen op 1 niveau. Helaas voldoet 

deze west hand alleen aan de 3e voorwaarde dus wordt er niet op 1 niveau geopend. Maar wat dan 

wel? 

Met deze bijzondere verdeling is niets doen geen optie. Gelet op het bijna totaal ontbreken van de 

rode kleuren is een 4♠ opening aan te bevelen. Het ontneemt NZ een makkelijk volgbod in harten. De 

harten zullen op 5 niveau geboden moeten gaan worden. En inderdaad na 2x pas meldt Zuid met een 

5♥ bod. Noord heeft het nu moeilijk. Hij moet zich realiseren dat maat door de 4♠ opening onder 

druk is gezet maar hij heeft wel een singleton ♠A. Noord neemt het moedige besluit om 6♥ te 

bieden. 

West moet nu starten. In de frequentie staten heb ik eens naar de verschillende starts gekeken. De 

meest normale is ♠V. Ik zie ook een start met ♠B. Dit lijk me een poging om maat of de leider op het 

verkeerde been te zetten. Als maat zou ik niet meer begrijpen dat partner de ♠V erbij heeft in elk 

geval. Dan een start met ♦2 tegen 6♥. Moet waarschijnlijk ♦3 zijn want de 2 komt in de dummy. 

Degene die ♦3 start heeft waarschijnlijk vorige week niet het forum gelezen over spel van de week. 

Daarin legde Ruud haarfijn uit waarom een start met een singleton tegen 6 zelden goed is. Werkt 

alleen als maat het Aas heeft maar hoe groot is die kans als de tegenpartij in 6♥ zit? De ruiten start 

lost hier in elk geval ook weer alle problemen van de leider op. Troeven trekken en ♠A ligt er als 

entree voor alle vrije ruitens. Een aantal West spelers starten met klaver. Daarvan zeg ik hoe hoger 

het contract, althans een troefcontract, hoe slechter het is om onder een Heer vandaan te starten. 

Toegegeven op de cursus wordt dat zo geleerd, kleintje belooft plaatje. Ook ik leg dat uit aan mijn 

Flits 1 cursisten. Ik heb Maurice gister gevraagd waarom we dat eigenlijk zo uitleggen. Zijn antwoord: 



om ze in elk geval enig houvast te geven. Als je naar de spelverdeling kijkt van dit spel zie je dat een 

start met klaver de leider direct een extra slag geeft. Met dit zitsel kan hij de ♣V in de dummy 

proberen. Maar ook als de leider ♣AV heeft is dat nu in de vork. Gevorderde spelers hanteren de 

start kleintje belooft plaatje niet meer. Je kunt juist beter van lengte starten waarin je niets hebt, als 

maat dan een honneur heeft zat die voor de leider toch goed. Maw. de leider had die snit dan zelf 

kunnen nemen. 

Nu het speelplan van Zuid. Na de schoppen start voor de Aas in Noord maakt Zuid een speelplan. Hij 

heeft geen schoppen en geen harten verliezers.  Hij heeft mogelijk een ruiten verliezer, maar de snit 

kan goed zitten. En hij heeft mogelijk 2 klaveren verliezers. In Noord kan echter 1 klaver weg op ♠H 

en dan kan er 1 verliezende klaver in Noord worden getroefd. Om die introever te kunnen maken 

mag er niet begonnen worden met troeftrekken. Als je 1 klaver verliezer hebt moet ♦H dus goed 

zitten. Dus in slag 2 billen bij mekaar en ♦V voor. Oost moet niet op de automatisch piloot dekken, hij 

weet dat Zuid het ook niet weet en moet kiezen. Dekken lost natuurlijk te veel op voor de leider. De 

snit lukt. Nu klaver naar het Aas. Op ♠H kan 1 klaver verliezer weg, dan ♣A en klaver getroefd. Nu kan 

♥10 worden meegenomen. Zuid ziet dat West niet bekend, die troeven zaten wel flink tegen! Maar 

nu West niet bekend kan Zuid veilig oversteken naar ♦A en de resterende troeven trekken. Hij geeft 

nog een klaver af.  

Wellicht is dit niet het meest optimale speelplan. Deepfiness stelt in slag 2 een klaver naar de 10 

voor. West aan slag. Die kan niets na spelen wat leidt tot down. Wel zal Zuid ook daar nog wel de 

ruiten snit moeten nemen. Iemand nog een andere speelwijze? 
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