
Spel van de week 14 

Na afloop van deze speelavond hadden wij geen spellen die er voor ons duidelijk uitsprongen, dus 
voor het vinden van “het” spel van deze week liep ik gewoon de spellen af en had er bij spel 6 al 
drie te pakken (1, 5 en 6) die me wel aardig leken om hieronder te bespreken. Natuurlijk heb ik 
nog wel even gekeken of we geen leuke slemspellen hadden gemist. Het “Dealmaster” overzicht 
geeft mogelijke slems bij spel 14 en 22 maar deze werden nergens uitgeboden en slechts twee 
paren wisten 12 of 13 slagen te maken: Philippe & Sander op spel 14 en Ruud & Hans op spel 22. 

 

 

Spel 1 is een manchestrijd tussen 4♠ in NZ en 4♥ of 5♥ in OW. Het “Dealmaster” overzicht geeft 
aan dat er 8 ♠ slagen zijn voor NZ en 10 ♥ slagen voor OW, maar heel wat paren maken een extra 
slag. Dat pakt vooral goed uit als OW 5♥ mag maken, en ik denk dat dit alleen kan als Zuid ergens 
zelf ♣ speelt want als die dat aan Noord of aan OW overlaat dan maken NZ een slag in ♠, ♦ en ♣.  

 

 

Volgens het “Dealmaster” overzicht kunnen OW bij dit spel 11 slagen maken in ♦, ♠ en SA. De 
uitslagen zijn wat wild, met name in de A-lijn. Zelf vind ik het voor OW nog niet zo eenvoudig 
om 11 slagen te maken, vermoedelijk omdat ik niet optimaal redeneer. Als ik als Oost 3SA zou 
spelen met uitkomst ♥B, dan zou ik de “regel van 7” hanteren (zie ook hieronder) en pas de derde 
♥ slag nemen. Met de ♣A verliezer geeft dat maar 10 slagen. Met alle kaarten open zijn de juiste 
snits natuurlijk snel te vinden, maar in het echt zou ik moeite hebben om de beste strategie 
(volgorde van te spelen kleuren) te kiezen. 



 

Tot slot spel 6, voor mij een leerzame les. Na pas in Oost, Zuid en West koos ik er met 11 punten 
voor om de “regel van 20” te negeren en niet te passen maar 1♣ te bieden. Na 1♠ van partner bood 
ik 1SA en partner 3SA. Volgens het “Dealmaster” overzicht zijn er in SA 8 slagen te maken. In de 
A-lijn worden er 9 of 10 slagen gemaakt, maar zelf kwam ik niet verder dan 6 slagen. Ik kreeg ♥B 
als uitkomst en redeneerde als volgt: Als ik ♥V leg en West heeft ♥H dan krijg ik naast drie zekere 
verliezers (♦AH en ♣A) teveel ♥ verliezers. Dus ik dook deze slag en Oost vervolgde met ♥10. 
Volgens de “regel van 7” kon ik deze slag wel nemen, en had ik nou maar ♥V gelegd … Maar de 
tweede slag liet ik ook lopen, zonder meer fout omdat ik nu al 5 verliezers heb. Door mijn foute 
keuze vielen in de derde slag ♥V en ♥A natuurlijk over elkaar heen en verloor ik 7 slagen: naast 
♦AH en ♣A ook nog 4 ♥ slagen. Weer een bevestiging dat er voor mij nog altijd veel te leren valt.  

 
Christiaan. 


