
Spel van de week: Week 23 

Het was uiteraard ontzettend vervelend, dat we door het hoge aantal zieken, moesten terugvallen op 

Stepbridge. Maar elk nadeel hẻb zijn voordeel1: met Step kan je elk potje tot in den treure analyseren. 

Een sorry is op zijn plaats hier: Sorry, dat het wat langer duurde tot mijn svdw beschikbaar kwam, dan 

jullie van me gewend zijn. 

Spel 1: Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te 

laat.2  

 

Bij aanvang van de avond moet je gelijk scherp zijn; messcherp. Dat was ik duidelijk niet, althans dat was 

mijn eerste indruk. De bieding liep aan (bijna) alle tafels redelijk analoog aan de onze. Noord opent 1♦ 

en Oost volgt met een doublet. Zuid past en West biedt 1♠. Hierna zal Noord zijn ruitenkleur herhalen. 

Als west vervolgens zijn schoppenkleur herhaalt, zal voor partner niet duidelijk zijn of dit een vijf- of 

zeskaart betekent (althans bij ons niet, laat ik vooral niet voor andere koppels spreken). Wij belanden in 

3♠, tot mijn verrassing als enige koppel. Wat weet ik nu als leider (na de uitkomst van ruitenaas)? Noord 

heeft minimaal 15p en zuid maximaal 5p. Noord vervolgt met ruitenheer en hierna ook ruitenvrouw, 

hiermee in de dubbele renonce spelend. Dat is zelden verstandig, maar hier helpt het me weinig. Ik 

verwacht hartenheer bij noord; die kan ik er dus waarschijnlijk wel uitsnijden. Als het spel niet te grillig 

zit, heb ik één troefverliezer, twee ruitenverliezer (heb ik al te pakken) en klaveraas. Ik moet dus 

klaverboer zien te vinden om niet down te gaan. Hoe pak ik dat het beste aan? Ik troef de derde ruiten 

in de dummy (aan de korte kant dus) af. Is dat wel verstandig? Want ik heb juist entrees in de hand 

nodig en krijg er nu eentje aangereikt! Ik trek vervolgens twee rondjes troef en eindig in de hand. Ik heb 

bij Zuid de vrouw zien vallen, dus klaveraas zit bij Noord. Ik snij succesvol op hartenheer. Wederom kan 

ik een entree creëren door hartenaas na te spelen en de derde harten in te troeven. Dat had bij deze 

 
1 Aldus Johan Cruijff  

2 Wederom aldus Cruijffie 



verdeling desastreus uitgepakt want Noord troeft dan over, speelt weer ruiten en berooft me van mijn 

laatste troef! Ik speel dus een kleine klaver, maar moet nu echt gaan gokken waar klaverboer zit. 

Klaverheer is winnend, maar ik snijd (naar klavertien), waardoor Noord klaverboer mag maken voor 1 

down.  

 

Zoals gezegd, ik had het gevoel dat ik niet scherp uit de startblokken kwam, maar dat valt achteraf wel 

mee. Bovendien worden aan vier van de vijf andere tafels ruitencontracten gespeeld en gemaakt. Onze 

score is (gelukkig) goed voor 80%. 

Spel 18: De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn.3 

 

Spel 18 was wel het spel met de meest uitlopende contracten en scores. Dat maakt hem het bespreken 

wel waard. Ik zie, dat ik de enige in het veld ben, die deze Zuidhand niet opent. Weliswaar 11p en een 5-

4, maar ik heb geen zin in rebidproblemen, want partner gaat waarschijnlijk wel schoppen bieden. 

Blijkbaar wat te passief? Alle Wests komen vervolgens in de bieding. Een tweetal met een volgbod (over 

passief gesproken). Hier is maximaal storen met 3♠ wel op zijn plaats. Aangezien de biedingen nogal 

uiteen lopen, concentreer ik me nu vooral op ons eigen spel. Noord doubleert en als ik vervolgens 4♥ 

bied, verhoogt west nog naar 4♠. Noord zit nu met een lastig dilemma. Deze hand nodigt uit om voor 

straf te doubleren. Bij deze kwetsbaarheid (uitermate gunstig voor de storende partij) moet het echter 

wel vier down. En als er slem in zit, is zelfs dat niet genoeg. Je moet OW dus op zes slagen zien te 

houden en aangezien ik voorgepast heb, ligt dat helemaal niet voor de hand. Met open kaarten zie je, 

dat de leider bij normaal tegenspel niet verder komt dan 6 slagen,  wat +800 opgeleverd zou hebben. 

 
3 Je raadt het al: Cruijff. 



Met dit storende werk van West en bovendien mijn voorpas, is er voor ons geen (duidelijke) weg naar 

slem. Wij blijven dus steken(?) in 5♥. 

Indien NZ niet voldoende gestoord wordt, ligt de weg naar slem wel (meer) open. Helaas worden de 

slembieders bij dit potje echter niet beloond door het slechte hartenzitsel. 

Ik had zelf al moeite zat om 11 slagen binnen te hengelen met dit zitsel, was oprecht trots dat het me 

lukte en keek vervolgens toch beteuterd op toen dat helemaal zo speciaal bleek te zijn… 

Groet, Sander 


