
Spel van de week 26 mei 

Spel 10 mooi spel om op verschillende manieren zowel in NZ als in OW in n 

aardig contract te komen. 

Bij ons ging de bieding zo: 

Teun  Liet  Bert  Karen 

1 rui  1sch  2ha  2sch  

4 ha  4sch  5ha  a.p. 

 

Na mijn volgbod van 1 sch. biedt west terecht 2 harten. Volgens de LAW biedt 

Karen nu 2 sch.  Teun een zeer optimistische kijk op zijn hand😊geef de 2 ha.-

bieder eens 8 verliezers en dan telt Teun zijn eigen verliezers erbij op: 8 ; met 

aftrek van 1= 7 vanwege de extra troef in zijn bezit. Echter ik denk dat Teun 4 

ha. bood om ons te verleiden 4 sch. te gaan bieden en ons dan een X strikje te 

kunnen geven. 

Ik bedacht me nu in zuid dat Teun ruiten/harten in de aanbieding heeft gedaan; 

het zou zomaar kunnen zijn dat wij , Karen en ik , sch/klaveren fit hebben. Dus 

bied ik met mijn 5 loserhand 4 schoppen.  

Bert heeft de bieding ook gehoord en ziet met zijn hand ook n dubbele fit 

verschijnen + n singleton in schoppen en biedt 5 harten. Ik ga die niet 

dubbelen; wel 3 tophonneurs, maar die schoppen moeten er nog maar eens 

doorheen komen. 



( Zelf heb ik n Ghestemhand met sch/kla en 5 losers; echter ik dacht dat we dat 

niet speelden maar Karen had m in de tussentijd al eigen gemaakt, zonder dat 

ik dat wist……) 

4 sch gaat -1, was een mooie uitnemer van 4 harten. 

4 harten zit; je hebt wel 9 troeven samen en dan is de regel sla Aas en Heer. 

Maar de leider kan mogelijk beseffen (zeker na ghestem want dan heb je 5/5 in 

de zwarte kleuren gehoord) dat zuid kort is in harten en er dus gesneden moet 

gaan worden in harten. 

Het tegenspel: Karen komt uit met sch6 (3e van boven) voor mijn Heer. Omdat 

Karen mijn schoppens gesteund heeft weet ik van n 3krt. steun en moet ik nu 

van de schoppens afblijven.  

Wat zou het mooi zijn als Karen ruiten Aas heeft zodat ik n introever kan 

krijgen….echter de tegenpartij heeft mogelijk n ruitenfit ernaast, dus de kans is 

superklein dat de Aas in ons bezit is. Het enige dat erop zit is nu kla. Aas te 

slaan en joepie n aansignaal van Karen, dus klaveren naar de Heer. (zonder 

aansignaal had ik ook klaveren nagespeeld, omdat ik n dubbele fit vermoedde ) 

Schoppen 9 van haar via de vrouw voor mijn aas, getroefd door Bert. Hij speelt 

nu ha.6 richting de Heer, helaas dus wordt de vrouw van Karen altijd n slag. 

Beter eerst ha. Aas en dan….snijden…. 

Nu troeft Bert n klaveren en gaat verder met de ruiten. Uiteindelijk mag Karen 

ook nog ruitenboer maken. Hij had beter rui. Heer; dan met kleintje oversteken 

naar de Aas en ziet dan dat hij de ruiten boer er nog uit kan snijden bij Karen. 

Helaas voor de tegenpartij 5ha -3. 

4 harten zit als je de ha durft te snijden en de ruitens goed behandelt. 

4 schoppen gaat -1; echter is ook n aantal keren gemaakt……uitkomst van 

klaveren 3  (onder de V vandaan…..oef….wat slecht) en dan wordt de Boer 

ineens n kadootje. 

Liet 


