
Spel van de week: Week 13 

Ik heb als ware sommelier weer drie potjes uitgeselecteerd om voor jullie uit te schenken met een paar 

interessante, prangende vragen. En ik hoor jullie al denken: “Dat bepalen we zelf wel, of het 

interessante vragen zijn!”, dus laten we maar van start gaan… 

Leeswaarschuwing: Het is een wat uitgebreid betoog geworden. Lezers met een korte concentratieboog 

of weinig tijd raad ik aan gelijk door te scrollen naar het spel van persoonlijke interesse. Spellen 6, 17 en 

23 komen deze keer aan bod … 😉 

Spel 23: Durf je nog aan slem te denken als de tegenstander geopend heeft? 

 

Zuid opent met 1♣. Je bent als west minimaal en waarschijnlijk te licht voor een volgbod bij deze 

kwetsbaarheid. Je telt vier slagen en dat is te weinig. Je wil wel graag dat maat harten gaat starten (en 

ben bovendien eigenwijs en stoutmoedig), dus ik bood toch 1♥. Noord past en Oost heeft met zijn 19p 

en fit nu twee opties: gelijk doorstomen naar 4♥ of een cue (kleur tegenpartij) bieden. Bij ons belooft 

zo’n bod een fit met 10-12p. Een cue met sprong is dan vanaf 13p. Dat is hier nog steeds onderboden, 

maar geeft de hand wel beter weer. Met mijn zes punten ben ik natuurlijk uitgepraat en bied 3♥ en 

eindigen we alsnog in 4♥. Mocht ik de resterende 9-10p bezitten met een zeskaart troef, bied ik wel 4

♥ en kan maat slemonderzoek starten. Aangezien wij meestal van “lange halen, snel thuis zijn”, is bij 

ons slemonderzoek een avontuur op zich. Room for improvement, zeg maar…  

Wat als ik gewoon pas? Sommige noords zullen dan passen, maar er zijn ook noords, die dan hun 

zeskaart schoppen introduceren. Het maakt Oost weinig uit. Hij zal met deze hand doubleren (te sterk 

voor een direct 1SA bod) en een volgende ronde alsnog SA bieden (hiermee (18)-19/20p) aangevend 

met dekking in klaver en evt. schoppen als dat ook geboden is. Eventueel via Jacoby of via onderstaand 

voorbeeld (3) kom je dan ook in 4♥. Moedig als je de transfer weigert en in 3SA aanlegt (gisteravond 

werd dat beloond met een top). 

1 Ons biedverloop 2 Alternatief met cue 3 Als West past… 

Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid West 

- - 1♣ 1♥ - - 1♣ 1♥ - - 1♣ pas 

pas 4♥ ap  pas 3♣ pas 3♥ pas/1♠ dbl 2♣ 2♥ 

    pas 4♥ ap  pas 2SA pas 3♦ 

        pas 3SA/4♥ ap  

 



Spel 6: Lange halen en zo 

Wellicht zitten jullie nog bij mijn ‘lange halen’ van vorig potje… Zo niet, dan bij deze een 

praktijkvoorbeeldje. 

 

1 Ons biedverloop 2 Alternatief  

Noord Oost Zuid West Noord Oost Zuid West 

- pas 1♥ pas - - 1♥ pas 

1♠ pas 2♦ pas 2SA d pas 3♠ e Pas 

3♣  a pas 3SA pas 4♦ f pas 4♠ g Pas 

4SA pas 5♣ b pas 4SA pas 5♠ h Pas 

5SA c pas 6♥ c2 ap 5SA c pas 6♣ i Pas 

    6♥ ap   

Uitleg bij beide biedverlopen: 

a) vierde kleur, vraagt naar driekaart in partners kleur en anders naar dekking 

b) geen idee, wat de troefkleur is. Mijn partner heeft een stiekeme voorkeur voor dit soort 
biedverlopen. Ik geef dus enkel mijn aas aan. 

c) Heb je ook nog heren? c2) Jazeker, twee stuks. Gaan we aanleggen in schoppen? 

d) Bij ons fit (kan dus bij driekaart) met opening 

e) Splinter in schoppen 

f) Controle in ruiten 

g) Jouw ontbrekende klavercontrole heb ik, ga maar verder met RKCB 

h) Nu ik weet dat het om harten gaat, heb ik opeens 2 keys en troefvrouw… 

i) Ik heb één heer al genoemd, die kan ik niet twee keer verkopen, dus één heer deze keer. 

Het afspel 

Het verrast me, dat het slem 3x down gaat. (Het gemaakte schoppenslem (in zuid!) verrast me ook, 

kunstige transfer?! Ik krijg de gunstigste start (ruiten). Hiermee houd ik twee entrees in de hand en kan 

ik dus twee ruitens introeven aan tafel. Daarna maak ik troefaas, maak twee schoppenslagen en troef 

een schoppen in. Op de schoppens heb ik in de hand mijn twee klavers afgegooid. Ik trek nog 2x troef en 

houd een troef en ruitenheer over voor +1.  

Een klaverstart is natuurlijk vervelend, want nu kan je nog maar 1 ruiten introeven (1 entree in de hand 

ipv 2). Het afspel is verder hetzelfde, maar je houdt nu op het eind 1 troef, ruitenheer en een kleine 

ruiten over. Die kleine ruiten gaat verloren, maar kan je niet meer deren. 



Spel 17: Cue bij een conventioneel bod 

Zo af en toe heb je aan tafel al door, dat je een spel van de week te pakken hebt. Deze valt in die 

categorie.  

 

Maat opent 1♠. Oost jumpt naar 3♣. Een onvervalste Ghestem. Hij wordt gealerteerd als vijfkaarten in 

harten en klaver. Mede door mijn singleton klaver, besef ik niet, dat het harten+ruiten moet zijn. Ik vind 

mezelf te sterk voor 4♠ en biedt een cue (4♣). West biedt vervolgens 5♣. Noord past en Oost kiest 

eieren voor zijn geld met 5♥. 5♠ lijkt me kansrijk; doublet was wellicht beter geweest, maar naast 

hartenheer, heb ik weinig defensieve waarden. Zeker niet, aangezien ik van klaverlengte ipv ruitenlengte 

bij oost uitging. Oost heeft er minder vertrouwen in (of juist veel, het is hoe je het bekijkt) en doubleert. 

Het zitsel is ons gunstig gezind, de leider verliest alleen de rode azen voor 5♠x contract. Deze was een 

goeie voor het Ghestemfonds, haha. Aangezien 3♣ de rode kleuren beloofde, kon mijn 4♣ wel degelijk 

nog natuurlijk zijn… Ik ben benieuwd naar het oordeel van het forum… 

Het is voor mijn doen een lang verhaal geworden… Ik zal nog even een leeswaarschuwing meegeven… 

Groet, Sander 


