
Spel(len) van de Week 

Er zijn mensen die nog hard moeten werken, waardoor ik deze week als invaller voor 

Christiaan mag optreden. 

Ik hen twee spellen uitgezocht : 22 en 10. 

Spel 22 

 

 

Het is duidelijk dat 6♥ een geliefd eindcontract is, maar helaas door niemand 

gemaakt. 

 

Deels komt dat door de keuze van de uitkomst: agressief of behoudend. 

In het eerste geval start je met de singleton ♣9. Hiervoor moet partner het aas 

hebben, want een tweede kans komt er niet: na één keer troeftrekken ben je jouw 

enige troef kwijt. Maar hier is het een schot in de roos! 

 

De passieve start is ♦V. Met open kaart is te zien dat ook dan het slem niet haalbaar 

is vanwege het troefzitsel. Maar er gloort een kans. 

De leiders in dit contract beginnen met troef te trekken. Ik begrijp niet goed wat hen 

daar voor ogen staat. In de Oost hand tel je 4 verliezers in ♦ /♣ : één er van kun je 

kwijt op een ♠ honneur, maar dan resteert er nog een ♠ verliezer. 

Gebruikelijk is om het aantal verliezers te tellen vanuit de hand met de lengte aan 

troef. Dan zie je maar twee verliezers: 1 in ♠ en 1 in ♣: je moet dan voor het 

troeftrekken een ♠ aftroeven in de hand (kans op 4-3 verdeling is 62%) .  

Dus ♠V. ♠A en ♠3. Nu kan Noord zich een helden positie te verwerven door niet te 

troeven! Maar Noord weet niet dat Zuid ♥B bezit en weet ook niet wie ♠B heeft: de 

verleiding is dan groot om een troefje in te zetten (deed Jack ook),en dan loopt 6♥ 

binnen ondanks de oorspronkelijk 4-1 verdeling in troef. 

 



Spel 10 

 

 

Slechts 2x wordt de manche 4♥ geboden. Peer en Rob hebben daar een andere 

biedwijze voor dan de andere spelers.  

Bij hen gaat het meestal: 

Noord  Zuid 

1♣  1♠ 

1SA  2♥ 

De eerste vraag is: hoe sterk is 2♥? 1SA geeft 12-14 pt, 2♥ zal dan 6-11 (slechte 12 ) 

zijn. 

Ben je aan de voorzichtige kant (het is paren, geen viertallen), dan kun je als Noord 

passen (Philippe, Arjan). 

Maar anderzijds telt de Noord hand na het harten bijbod 15 fitpunten. Een invitatie 

via 3♥ is dan niet zo gek (Willem, Thea, Carola). De Zuid hand heeft nu de fit bekend 

is 11 fitpunten. Er van uitgaand dat partner met zijn invitatie toch wel 14 punten moet 

hebben, is de stap naar 4 voor de hand liggend. 

Opmerkelijk is dat Liet en Ilonka, spelend met hetzelfde systeem als Peer en Rob, 

toch in 2♥ blijven zitten. 

(voor Jack is er overigens geen enkele barrière: na 2♥ biedt jack meteen 4♥) 

 

Maurice 

 

 


