
Spel van de week: Week 20 

Over het algemeen gaat er bij ons voldoende mis om één van mijn/onze eigen missers als spel(len) van 

de week op te voeren. Ik werd echter getriggerd door de verschillende scores bij Spel 4. Een spel wat in 

Bridge niet zou misstaan bij Bieden en Spelen>Starter. Jullie kennen ze wel: de groene pagina’s. 

 

Oost heeft een voordehandliggende start: harten. Theorie schrijft voor: hartenheer als start bij een 

troefcontract en de twee in sans. In sans heb je een serie van drie (al dan niet gebroken) nodig om met 

je honneur te starten. Voor dit specifieke potje is het lood om oud ijzer. Als leider tel je nu je vaste 

slagen. Dat zijn er zes: ♠A en ♠H, drie ruitenhonneurs en ♣A. Waar komt slag zeven vandaan? Wat is je 

werkkleur? 67% kans dat de ruitens 3-2 verdeeld zitten. Heb je kans op een overslag of meer? Jazeker, je 

kan in schoppen snijden op de vrouw (wellicht tot 2x toe). Maar… (tromroffeltje)… Dreigt er gevaar?  

Dat ligt er een beetje aan. Eerst moet je afwachten hoeveel hartenslagen je over je heen krijgt. 

Vervolgens ben je afhankelijk van de switch. Als dit klaver blijkt te zijn, is het gelijk alle hens aan dek. Je 

zal je vaste slagen moeten oprapen, hopen op een 3-2 in ruiten en de mogelijke overslag uit je hoofd 

moeten zetten.  

Als je onverhoopt in 2SA terecht bent gekomen, gaat het verhaal uiteraard niet op en ben je alsnog 

afhankelijk van de schoppensnit… Met een 0 tot gevolg. 

Zullen we er nog eentje doen? Okay dan, door naar (of terug naar, het is maar hoe je het beziet) Spel 2.  

 



Over het algemeen kunnen volgbiedingen een storend karakter hebben. We lieten ons deze keer echter 

misleiden door het zwijgen van de tegenstander. Geen excuus, want ook zonder volgbieding(en) hadden 

we gewoon in de manche moeten belanden.  

Een opsomming: op 5/10 tafels volgde west na de opening harten op 1- of 2-niveau. 4x opende Oost 

zwak (2♣ of 2♦). Na een volgbod kan noord niet meer zijn ruitens noemen, maar wel met een negatief 

doublet zijn vierkaart schoppen aangeven. Zuid geeft vervolgens gas naar 3♠, waarop Noord aanlegt in 

4♠. Zoals te zien is in het diagram, wisten slechts twee paren de manche te bereiken. 

Afspel: na een hartenstart, trek je de troeven (je laat ♠V zitten), speel je ♣A en ♣H, troef je 

vervolgens een klaver in. Ze blijken 3-3 te zitten, waardoor je via ♦A twee vrije klavers bereikt. Na een 

ruitenstart lukt dit uiteraard niet meer via ♦A, maar zal je via je laatste troef moeten oversteken. 11 

slagen moeten dus wel mogelijk zijn met dit zitsel. Chapeau als je er 12 maak door een hartenslag te 

stelen. 

Groet, Sander 


