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Helaas vond ik eigenlijk geen spel het waard om te bespreken, qua bieding of qua spanning. 

Wat mij wel opviel is de uitkomsten op spel 12 en daarom gaat het dit keer over: UITKOMEN 

De standaarduitkomsten zijn ons allemaal wel bekend: hoogste van een (gebroken) serie; kleintje 

belooft een Honneur ( dus ook de 10) of een hoge middenkaart  (belooft niets). Ook het uitkomen 

met een kale aas of van Axx doen we liever niet. 

Uitkomen met een singleton is ook wel bekend ( natuurlijk alleen in een troefcontract) en uitkomen 

met de (langste?) niet geboden kleur in een sans contract is ook gemeengoed. Tenslotte nog 

uitkomen in een door partner geboden kleur. 

In zwang – zo weet ik – bij topparen ( ook bij de Gaech) zijn de 1e-3e-5e uitkomsten tegen troef en 2e – 

4e  tegen sans. Het voordeel ( vooral bij 1-3-5) kan dan zijn dat je uit kan rekenen hoeveel kaarten de 

tegenstander in handen heeft van die kleur. Maar hoe dat precies werkt weet ik niet, mogelijk kan 

iemand in het forum dat uitleggen. Dit geldt vooral in een troefcontract… 

Nu spel 12 
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Alle tafels spelen een schoppencontract( 8 keer 4♠ +2 en 1 keer 6♠ C ). Er zijn  6 verschillende 

uitkomsten, waarvan 3 keer♥, 2 keer ♦ en 3 keer ♣. Waarom zo veel verschillen? Alle OW paren 

hebben niet geboden, maar soms was de NZ weg om er te komen verschillend. Maar waarom is dus 

mijn vraag, mogelijk kan iemand mij dat uitleggen… 

2 keer werd er met ♥A begonnen, een keuze die ik niet zou maken, want je mist de Heer. 

2 keer ♦V, die keuze lijkt me logischer, want je het VBxxx in die kleur 

2 keer ♣10, ook dat kan, maar vind ik minder logisch dan ruiten 

1 keer ♣ 9, die start begrijp ik niet 

1 keer ♥5 , hier zit het contract in de andere hand, maar hier zou ik dan liever met ♣H zijn gestart, 

van HVxx 

1 keer ♦ 7, ook deze start begrijp ik niet, want je hebt VB987 van deze kleur. 

Rest mij jullie allemaal fijne kerstdagen te wensen.      Teun 


