
Spel van de week: Week 1 

Ik heb de eer om met het eerste spel van de week van dit jaar te schrijven. Dus, beste wensen allemaal 

en ‘here we go’! 

Laf geboden? 

Bij spel 4 zit ik zuid met negen punten. Na de 1♣  opening kan ik dus 1♦ bijbieden. Wat te doen na 

partners sprong naar 3♣? Hij geeft hiermee 16-19 punten aan. Qua punten hebben we dus genoeg aan 

de manche. Ik heb echter geen aansluiting in partners kleur, geen opvang in tegenstanders harten en we 

hebben ook geen fit in schoppen. Vooral het feit, dat de leider maar 1x kan snijden in klaver, weegt 

zwaar voor me. Ik besluit te passen. 

 

Aangezien partners klavers dicht zitten (dus geen sprake van snijden) en hij bovendien zelf ook een 

hartenstop bezit, blijken 10 slagen voor het oprapen en indien oost zijn ruitens niet vasthoudt zelfs 

twaalf. Kortom, lief Forum: is dit te laf geboden of is het kansrekeningstechnisch beter te passen 

aangezien de noordhand er meestal niet zo fraai uit zal zien?? 

Kansen combineren 

Bij spel 18 wordt 4x 4♠ gespeeld, 1x 3♠ en 1x 1♦. Voor die 1♦ valt zeker wat te zeggen. Met vier 

punten (zuid) kan je ervoor kiezen om een rondje te passen en hierna je schoppen te bieden. Mits je nog 

aan de beurt komt natuurlijk, wat hier niet het geval was.  



 

Ik tel 4-5 verliezers: 3 klavers, 1 harten en 1 troef als die 3-1 zitten. Indien klaveraas goed zit en je een 

klaver kan/mag vertroeven, kan je wellicht twee verliezers wegwerken. Partner krijgt een verhelderende 

start: klaveraas blijkt niet goed te zitten. Dit betekent, dat de troeven 2-2 moeten zitten of je moet je 

hartenverliezer zien kwijt te raken. Dit laatste kan wellicht met het ontwikkelen van de ruitenkleur. In 

slag3 speelt west troef in. Dit lijkt erop te duiden, dat de troeven niet 2-2 zitten. In slag vier volgt een 

kleintje naar ruitenaas. Hierna wordt een kleine ruiten teruggespeeld en ingetroefd. Bij oost valt de 

heer. De ruitens zijn dus 5-2 verdeeld (of oost heeft toch ook nog ruitenvrouw; in dat geval lijkt mij het 

contract niet haalbaar). Door de derde klaver in te troeven, komt partner weer aan tafel. Nog een rondje 

troeftrekken en inderdaad, troefboer blijft hangen. Nu volgt ruitenboer. West kan dekken, maar dat 

maakt ruitentien hoog. West besluit niet te dekken. Hierop kan de leider een harten lozen. Gelukkig 

heeft oost niet ruitenvrouw en troeft (dus) in. De leider maakt vervolgens nog twee hartens en drie 

troefslagen voor 4♠ contract. Diverse tafels zagen een 2-2 troefzitsel als enige kans.  

 

Combinatie met de ruitens vrijspelen bleek deze keer echter winnend. Een leuk potje, mits 

je aan de goede kant van de tafel zat dan.  

Groet, Sander 


