
Spel van de week 48 ( 26-11) 

Eigenlijk had ik een spel willen beschrijven waarin een voor mij tot voor kort onbekende 

conventie voorkwam, de xyz conventie. Maar helaas geen spel waarop dit voorkwam. Dit 

komt dan nog wel een keer. 

 

Vandaag dan spel 4 waarin Gaby/Loek als enige een 6♠ hebben uitgeboden en de overige 

13 paren niet verder kwamen dan 4♠ ( + veel). Hoe bij hen de bieding ging is mij onbekend, 

maar ik zal via THE LAST TRAIN de bieding  voor u ontrafelen. 

Onder stilzwijgen van Oost-West gaat het dan als volgt: 

Noord      Zuid 

1 SA ( gewoon 15-17)   3 ♣ ( 10+, Puppet Stayman of Niemeyer) 

3 ♠ ( 5 kaart)    4 ♦ ( gemengde controle, hier Hxxxx) 

4 ♥* ( LAST TRAIN,  ♣ controle! )  4 SA RKC azen vragen 

5 ♦ ( 0 of 3 van de 5)   5♥ ( vraagt naar bezit van troef V) 

5 SA ( ja die heb ik, maar geen Heren) 6 ♠ Dan gaan we dit spelen. 

 

Uitleg van 4♥*: Het laatste – niet per se enige – controle bod onder mancheniveau in de 

troefkleur heet ‘last train’ en zegt niets over de geboden kleur; het toont alleen enige 

sleminteresse, maar niet genoeg om het mancheniveau te willen passeren. Wel ontkent het 

de waarden voor cue-bids in eventueel overgeslagen kleuren. Wanneer een speler 

überhaupt slechts één cue-bid onder mancheniveau in de troefkleur ter beschikking heeft, 

dan is dit dus zeker last train. 

Zuid kan dus eventueel afzwaaien in 4♠, maar nu niet want hij heeft zelf een ♥ controle… 

 



 

Tot slot: veel opmerkelijk verdelingen waren er, zoals een 7-5-1-0 minstens 2 keer, een 7-2-

2-2 terwijl partner een 7-3-3-0 had. Er waren er nog meer, maar “vroeger” zou dit tot 

redelijk veel commotie hebben geleid, tegenwoordig zijn we meer gewend aan dit soort 

mogelijke verdelingen ( en dat moet ook zo zijn…) 

Teun 

 

 


