
Spellen van de week 

Het was lastig om een echt (in mijn ogen) interessant spel te vinden. 

Daarom besloot ik de drie spellen tegen Peer en Rob eens onder de loep te nemen. 

Spel 4 leverde al meteen een verrassende score op. 

 

W N O Z 

Pas pas 1♦ 1♥ 

1SA 2♥ 3♦ pas 

3♥ pas 4♦ a.p. 

Met de Zuidhand zou je ook nog doublet kunnen overwegen, maar daar is de 

hartenkleur te mooi voor, en volg je met 1♥. 

West heeft genoeg punten voor een bijbod en ondanks de afwezigheid van een 

echte hartendekking (Bxxx zou dat welzijn geweest) is 1SA te rechtvaardigen. 

Terecht laat Oost 2♥ niet spelen, maar zijn 3♦ bod (als storend bedoeld) werd door 

mij ten onrechte als sterk opgevat en probeerde ik via 3♥ SA te onderzoeken. 

Misnoegd noteerde mijn partner -1, om dan te zien dat wij een onbedoelde top 

hadden gescoord. 

Volgens de double dummy zou voor NZ 2♥ het maximale bereikbare moeten zijn, 

maar in de praktijk haalden alle hartenspelers +1 

 

 

 

 

 

 



Spel 5 

 

N O Z W 

pas pas 1♠ Doublet 

2♠ pas a.p 

 

De eerste vraag is of het doublet geoorloofd is. West heeft een SA hand maar geen ♠ 

dekking, en voor een doublet heb je eigenlijk een driekaart ♦ nodig. Maar de 

overwaarde geeft toch de doorslag tot doublet. 

De tweede vraag is of oost nog wat kan bieden. Weliswaar maar 4 HP, maar in totaal 

wel 8 FP. 3♥ zou in mijn ogen wel gemogen hebben. De kans bestaat dat West dan 

naar 4♥ gaat (-1), maar dat is nog altijd prima omdat er 4♠ voor NZ in zit. 

Spel 6 

 

O Z W N 

1♥ pas 2♥ Doublet 

3♥ 4♠ a.p 



De uitkomst met ♥2 wordt in Zuid getroefd die vervolgens de ♠H eruit snijdt. 

Nu laat Rob een fraai stukje denkwerk zien. 

West had ♠H en vermoedelijk een ♥ honneur, maar bood slechts 2♥. 

Dit maakt de kans groot dat ♣H bij Oost zit: snijden heeft dan geen zin, dus sloeg 

Rob ♣A en ving de secce ♣H!. Bravo 

 

Maurice 

 

 


