
De ladies trophy in Squeeze: hartenzeven als belangrijkste 

kaart. 

De Antwerpse club Squeeze organiseert een originele competitie, de Ladies trophy geheten. Het concept is 

dat er 3 viertallenmatchen per avond gespeeld wordt en dat elke ronde er binnen 1 viertal gewisseld wordt 

zodat elke speler dus elke ronde met een verschillende partner speelt. Het heet de Ladies trophy omdat er 

minstens 1 vrouw per viertal moet meespelen. Op de eerste speeldag verdedigden Caroline, Ben en ik de eer 

van Pieterman. Lokale speler Bert Geens vulde onze ploeg aan. We wonnen onze 3 wedstrijden en Caroline 

was de best scorende lady van de avond en de 2
de

 best scorende speler. 

Ook in een ongewoon partnership blijft vertrouwen belangrijk, ook al is dat soms wat verder te zoeken. Dat 

bewijst onderstaand spel met een belangrijke rol voor harten 7. 
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Na een 1H opening, antwoordde Ben 2H wat gedubbeld werd. Ik bood limiet met 3K hopend op steun in die 

kleur, west bood 3S, wat opnieuw naar mij uitgepast werd. Het werd spannend. Wetende dat Ben niet veel 

schoppen ging hebben, leek 4H een kans te maken maar wat als de tegenstanders 4S boden? Niet echt 

consequent met mijn vorig bod, bood ik toch maar 4H. Maar waar ik voor vreesde gebeurde ook en er werd 

4S over mijn 4H geboden. 

Ben startte met RD. Dat zou nooit van de aas zijn en de leider legde dus klein voor mijn secce A. Wetende 

dat de leider een singleton harten moest hebben incasseerde ik nu hartenaas en zag de 7 bij Ben. Aan een 

andere tafel speelde zuid nu na een soortgelijke verdediging klaveren in de hoop om dan nog een 

ruitenintroever te maken. Maar H7? Had Ben niet ook de 6? Hoewel Ben en ik nooit samen spelen was hij 

voor mij duidelijk dat als Ben klaverenaas had, hij toch zijn laagste klaveren zou spelen nl de 6. Daarom 

speelde ik geen klaveren maar troef na. De leider nam op tafel, speelde klaverendame, voor H en het aas. 

Schoppen terug naar tafel, klaveren naar de boer, klaveren gekocht (helaas voor de leider viel de 10 niet). 

Nu kocht de leider een harten in zijn hand en waren de volgende kaarten over met de leider aan slag in oost: 
   - 
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De leider had al 6 slagen gemaakt en nog 4 beschikbare slagen nl 2 hoge troeven in oost, een hartenintroever 

in west en ruitenheer die hoog was. Alleen mankeerde hij de communicatie om ze allemaal maken. Hij kocht 

een klaveren en kocht een harten, maar nu kon hij de troef niet trekken vooraleer hij ruiten uit west moest 

spelen en ik de ruitenheer kon aftroeven. De leider had het spel kunnen maken door na de klaverensnit geen 

klaveren meer voor te spelen vanuit de dummy maar harten tweemaal te kopen. Dan kan hij daarna met een 

klaverenintroever naar dummy gaan om de troef te trekken. Ik had het spel kunnen downspelen, door na 

ruitenaas niet hartenaas te spelen maar direct troef en nog eens troef als ik weer aan slag was met H aas. 



 

Tenslotte nog een technisch spelletje van onze ‘Lady’, dat mooi het verschil in speelplan laat zien tussen een 

ZT-spel en een troef-spel. 
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In de andere zaal opende zuid met 1ZT, wat bij hen 14-16 punten beloofde. Noord deed limiet met 10 

punten en dat werd het eindcontract toen zuid paste. 

Na de ruitenstart telde de leider 5 topslagen met de mogelijkheid om in klaveren er 3 of 4 bij te maken. Ze 

zou de klaveren echter zonder verliezer moeten spelen, want als ze van slag ging verloor ze nog 6 andere 

slagen en was ze down. Ze speelde klaverenheer en klaveren en toen west nog volgde was er nog maar 1 

klaveren buiten. De leider had de keuze tussen de snit op de dame bij west of de aas slaan in de hoop dat de 

dame bij oost zou vallen. Ze speelde de aas in de hoop dat de klaveren 2-2 zaten. De technisch correcte 

speelwijze vermits met 9 kaarten in een kleur de kans op 2-2 hoger is dan de kans om de dame eruit te 

snijden. En in dit geval de winnende speelwijze. Toen hartendame ook nog eens viel, haalde ze 12 slagen 

voor 2ZT+4 of 240 punten. 

Aan de andere tafel waren Ben en Caroline ambitieuzer in de bieding en boden ze tot 4H. 

Ook hier werd ruiten gestart voor de aas en Caroline telde 5 mogelijke verliezers in haar hand (2 schoppen, 1 

harten, 1 ruiten en 1 klaveren). De schoppen kon ze op de klaveren weggooien en ze begon met direct een 

ruiten te troeven in dummy en speelde toen hartenboer. Toen Wouter niet dekte, liet ze die lopen! Een 

succesvolle Chinese(*) snit, maar waarom speelde Caroline zo? Ze zou toch een harten moeten afgeven 

vooraleer aan de klaveren te kunnen beginnen en door dat direct te doen, kon de tegenstanders haar zuidhand 

niet troefkort maken in ruiten, want als de tegenstanders deze slag zouden gemaakt hebben, konden ze wel 

ruiten spelen, maar dan lag er op tafel nog een troefje en moest er geen troef van zuid gebruikt worden. 

Mocht Caroline daarentegen harten AH getrokken hebben, moest ze toch daarna toch een harten afgeven en 

riskeerde ze dan troeven tekort te komen op het einde.  

Nu de hartenboer hield, haalde Caroline met de aas en heer alle troeven op en speelde klaverenheer en 

klaveren verder. In tegenstelling tot de leider aan de andere tafel, nam Caroline hier wel de snit en verloor de 

slag aan klaverendame.  

Een gebrek aan kennis van de beste speelwijze? Helemaal niet, juist extra veilig gespeeld. Door de 2
de

 

klaveren af te geven, behield ze met klaverenaas een zekere entree naar tafel. Mocht Caroline de aas 

gespeeld hebben en de klaveren zaten toch 3-1, had ze de volgende klaveren moeten afgeven aan west. 

Zonder directe entree aan tafel, had ze dan schoppen moeten beginnen spelen totdat ze een slag in noord zou 

gemaakt hebben. 

Daarenboven kon oost die nu aan slag was, niet door de schoppen spelen zonder de heer cadeau te doen. Hij 

speelde dan maar ruiten die Caroline troefde. Daarna kon ze klaveren naar de aas spelen en op de andere 3 

klaveren al haar schoppen weggooien voor 12 slagen en 4H+2 en 680 punten zodat we dik wonnen op dit 

spel.  

 

(*) een Chinese snit is een speelwijze waarbij een losstaande honneur voorgespeeld wordt in de hoop op een 

extra slag als de tegenstanders de fout maken deze niet te dekken. Als de tegenstanders dekken kan er echter 

geen extra slag gemaakt worden. 

 


