
Achter Zoetemelk….

Ook deze week kwamen er weer tal van leuke spellen voorbij. 
Deze verliepen voor ons niet allemaal even succesvol.  Ik zal er 
een aantal de revue laten passeren:

Wij openen liefst de vijfkaart in de hoge kleur, om in die kleur 
geen manche te missen. Dat pakte hier goed uit, want het is 
wel 6♠ maar geen 6♥. Veel mensen kozen voor een Muiderberg
in ♠. Dat is met ♦AVB1083 ernaast wel wat veel.  Als P heeft: 
♠VBxx ♥xxx ♦xxx ♣xxx is het al 4♠ als ♦H goed zit…. 6♠ is 
een leuk contract. Je troeft de tweede ♣ en speelt ♠A en ♠H. 
Als iedereen hierop bekent, speel je ♥2 naar ♥A en je troeft 
een ♥. Nu steek je met een derde ronde troef over naar dummy



en tettert de ♥.  Dit plan slaagt niet alleen als de ♥ 2-2 zitten, 
maar ook als ze 3-1 zitten en de singleton ♥ maar 2♠ heeft. De 
enige leider in 6♠ vond deze speelwijze niet…

Preempten doe je om het de tegenstanders moeilijk te maken, 
niet je partner. Met een zevenkaart ♦ van de heer heeft 3SA al 
kansen. Wij openen met een stevige zeskaart in de 1e hand ook 
3♦ en zelfs dan heb ik direct 9 slagen.  Tot zover de theorie. 
Toen het stof was nedergedaald had ik 5 slagen bij elkaar 
gesprokkeld….snik.



Met een goede zeskaart laag, een vierkaart ernaast en gunstige
kwetsbaarheid, open je 3 in je lage kleur. Nadat ik naar 4♠ was 
gesprongen moet partner een hand bedenken die deze sprong 
rechtvaardigt en waarbij het geen slem is:

♠ VBxxx ♥Vxx ♦HVx ♣xx

Maar zodra ik een controle in ♣ heb, is slem dichtbij. 
Azenvragen helpt daarbij niet altijd. Ik kan immers ook een 
singleton ♣ hebben of ♣H.  Op dit spel zou azenvragen 
geholpen hebben; ik had immers ♣A.



Als je op een slechte kleur een volgbod doet (je wilt immers de 
deelscore bevechten, de meeste spellen zijn geen manche), dan
kom je wel eens bedrogen uit.  Partner startte niets 
vermoedend met ♠H en de leider zit nu nog gniffelend zijn 
overslagen te tellen.  Ik had het spel nog kunnen redden door te
doubleren.  Dat vraagt om een andere uitkomst dan in mijn 
geboden kleur.  Als partner dan een ♦ start verzint (what else?)
dan is de leider 2 down voordat hij zijn speelplan heeft 
opgemaakt. Als je naar het bieden luistert heeft oost de ♠ 
gestopt en west de ♦. Dus door de ♦ heen starten is sowieso 
niet een heel raar plan, maar nu klets ik ook enigszins naar de 
kaarten toe ☹.



Tegen 1SA werd er ♣ gestart.  Het contract ziet er vrij kansloos 
uit, maar gezien het bieden zitten de ♦ 4-1 en als rechts een 



secce 10 of B heeft, zijn er eenvoudig 4 slagen in die kleur te 
halen.  Ik begon daar dus direct mee. Op de 2e t/m de 4e ♦ 
ronde moest rechts van alles weggooien. Hij koos voor een ♥ 
een ♠ en een ♣. Nu wilde ik een slag in ♥ maken door een ♥ 
naar ♥V te spelen.  Rechts pakte met ♥H om zijn ♣ kleur hoog 
te krijgen.  Nadat mijn laatste ♣ stop weg was probeerde ik ♠V 
uit mijn hand. Deze donkere dame bleek onweerstaanbaar voor 
links, want deze nam de slag met ♠H. Nadat OW twee ♣ slagen
hadden meegenomen, zat rechts ingegooid.  Hij had alleen nog 
♠A en ♥Hx over en moest mij een slag aan ♥V brengen.  
Gelukkig zijn wij niet de enigen die een SA contract lieten halen 
(echter zonder overslagen!)


