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Volgende afspraak: donderdag 15 november 
19u30 
te Pieterman, Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
 
De derde speeldag heeft geen afscheiding gebracht in het klassement van de 
groepen. Integendeel, de ploegen staan nog dichter op mekaar en elke ploeg maakt 
nog een kans op de derde plaats. De ploeg die er het slechtst voorstaat heeft slechts 
10 punten achterstand op een kwalificatieplaats voor de Trofee-ronde. 
De competitie ligt nu een maandje stil en hervat weer na de herfstvakantie op 15 
november. 
 
 

 Groepen en klassement na 3de speeldag 

  
 
 
Speeldagen 
2018: do 15/11, do 6/12 
2019: do 17/1, do 7/2, do 21/2, do 21/3, do 4/4 
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Uitslagen 
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Verslag derde speeldag 
Als we naar alle handen kijken is 4H een 
goed contract in OW. Maar hoe kan dat 
contract bereikt worden nadat de bieding 
begint met 1S – p – 2S? Oost heeft zeker 
een hand om te bieden maar 3K lijkt voor 
de hand omdat we voor een infodubbel te 
weinig steun in ruiten hebben. Maar ja, na 
een 3K tussenbod is 4H bereiken niet 
echt mogelijk. 
Slechts 3 paren slaagden erin 4H te 
bereiken. 
Aan de tafel van Jens en Eloise, 
dubbelde oost toch om zijn 4-k harten te 
laten zien en bereid om het risico te 
nemen dat partner ruiten biedt.  
Toen zuid hierop nog 3S bood en west 
dubbelde om partner de kleur te laten 
kiezen, werd oost’s keuze beloond want 

speelden ze uiteindelijk 4H. 
Wim liet het aan hun tafel allemaal niet zover komen en deed met de westkaarten al 
op 1S een minimale 2R buni-volgbod, wat ruiten en harten belooft. Nu had Koen 
natuurlijk geen moeite om 4H te bieden. 
Ook Lea en Lut boden en maakten 4H. 
 

 
Een lichte volgbod van Wim maakte het Koen gemakkelijk om 4H te bieden 
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Na onderstaande biedverloop is zuid leider 
geworden in 2H. Volg mee zijn gedachtegang. 
West start met ruitenboer. “Waw, oost heeft 
blijkbaar 2 keer ruiten tussengeboden zonder 
ruitenprentje!”. De leider neemt in dummy en 
speelt harten die oost voorneemt met de heer. 
Er komt klaveren voor de heer en de aas. West 
neemt klaverenboer mee en speelt opnieuw 
ruiten voor de aas op tafel. Een volgend rondje 
harten is voor de aas van oost, die een 3de keer 
ruiten speelt.West koopt voor met de boer 
(dummy klaveren weg) en speelt schoppen. 
“Hmm, vervelend begin tot nog toe.Als ik een 
schoppenverliezer kan vermijden, maak ik het 
toch nog. Eens kijken hoe de rest van de 
kaarten zitten: oost had dus 6 ruiten en 2 
harten. Eens zien hoeveel klaveren oost heeft.” 
De leider neemt de aas en koopt een klaveren 
waarop iedereen volgt. Op een rondje troef 

gooit west de laatste klaveren weg.  
“Oost had dus exact 3 klaveren en dus exact 2 schoppen. Oost heeft nog maar 9 
punten laten zien en heeft met een slechts 6-kaart 2 keer geboden. Daar zal dus 
waarschijnlijk schoppendame bij zitten.” 
De leider speelde dus schoppen naar de heer. Mooie redenering en de beloning van 
schoppendame onder de heer te zien vallen? Helaas, het spel zo:  

Board 17 
North Deals 
None Vul 

♠ A K J 3 
♥ 10 8 4 
♦ A K 
♣ 9 6 3 2 

 

♠ Q 9 7 5 
♥ J 3 2 
♦ J 9 
♣ A J 10 8 

 

 

 

N 

W  E 

S 
 

 

♠ 8 6 
♥ A K 
♦ 10 7 6 5 4 2 
♣ Q 7 5 

  

 

♠ 10 4 2 
♥ Q 9 7 6 5 
♦ Q 8 3 
♣ K 4 

 

De leider werd beetgenomen door de zwakke biedingen van oost. Vervolgens 
namen oost-west al hun slagen mee en gaven dan de leider de kans om de 
schoppen mis te doen. 
 
 
 

Een mooie kaart in west. Kwetsbaar tegen niet begint partner de 
bieding met 3H en rechtertegenstander dubbelt.  
Op het normale 4H bod werd er door 5 tegenstanders echter nog 
eens 4S geboden. Wat nu? 
Erop vertrouwen maar 2 verliezers te hebben, of eieren voor je geld 

kiezen en dubbelen (maar is 4S wel zeker down)? 
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Bijna elke westspeler in de zaal liet zich niet doen en bood nog eens 5H. Terecht 
want dit waren partners kaarten zodat er 11 slagen voor het oprapen waren: 

 
 

Hoe speel je 3ZT vanuit zuid nadat partner heeft geopend en oost 1S 
heeft tussengeboden? West start met partners kleur met de ♠5. 
Je telt 7 topslagen en er zijn heel wat kansen om er 2 bij te maken. 
Als de klaveren 4-3 vallen is er een extra slag in die kleur. 
Omdat we weten dat oost alle overige schoppen heeft, kunnen we ook 
in die kleur 1 bijmaken. Met schoppenheer kunnen we de boer 
vangen. Als we er dan 1 afgeven wordt uiteindelijk onze 4de schoppen 
hoog. Tenslotte kan er ook in harten een slag bijgemaakt worden. 
Er dreigt echter 1 groot probleem en dat is een gebrek aan entrees 
naar de zuidhand toe. Stel dat we de eerste schoppenslag nemen met 
de heer, geraken we niet meer in onze hand tenzij door de 
klaverendame over te nemen maar dan limiteren we onze 
klaverenslagen tot 3. 

Als we het probleem eenmaal doorzien hebben is de oplossing relatief eenvoudig. 
We moeten de schoppenheer pas gebruiken als we de klaverendame eerst 
gedeblokkeerd hebben. In plaats van in de 1ste slag dus snel een kleine schoppen te 
leggen en dan vast te zitten, moeten we dus schoppenaas nemen en klaverendame 
deblokkeren. Vervolgens kunnen we schoppentien spelen en als oost de boer inlegt, 
laten we die gewoon houden! Wat oost nu ook speelt, kunnen we later schoppendrie 
vanuit noord naar de negen spelen. We hebben op dat moment al 3 schoppenslagen 
door ons duik-manoeuvre, 1 hartenslag en 4 klaverenslagen. Als de klaveren 5-2 
blijken te zitten, kunnen we de hartensnit nemen voor de 9de slag. 

Door de schoppenaas en schoppentien 
eerst te spelen in dummy en schoppendrie 
te bewaren als entree, maken we 3 
schoppenslagen, 4 klaverenslagen en 2 
hartenslagen. 
Merk op dat een alternatief plan ook werkt: 
we kunnen ook eerst schoppentien spelen 
en als oost daarop de boer legt deze 
duiken. Vervolgens nemen we 
schoppenaas, deblokkeren klaverendame 
en spelen vervolgens de kostbare 
schoppendrie om over te steken naar zuid. 
 

Zolang we dus maar eerst schoppenaas en schoppentien spelen in noord en 
schoppendrie en schoppenheer houden voor de 3de schoppenrondem verzekeren we 
ons van 3 schoppenslagen en kunnen we en passant ook klaverendame 
deblokkeren. Door die 2 acties kunnen we erin slagen ons contract te maken 
ondanks het slechts klaverenzitsel. 
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Spel van het jaar 
Hoewel de derde speeldag geen succes werd voor Jan Stas, beleefde Rudi veel 
plezier aan het volgende spel. 

Met de volgende kaarten: QJ94 9864 AT73 5 hoorde hij zijn partner 1ZT 
openen. Beseffend dat zijn hand in een troefcontract meer waard zou zijn dan in ZT, 
besloot hij om 2K te bieden. 
Het vervolg viel echter tegen, want zijn linkertegenstander dubbelde 2K en 
vervolgens werd er 2 keer gepast. Wat nu? Partner heeft blijkbaar geen 4k majeur 
want anders had hij wel geboden. Nu 2R bieden zou ook zeer vaag klinken en terug 
naar ZT gaan kan helemaal niet.  
Rudi besloot het erop te wagen en paste 2K gedubbeld uit! 

 
West kon haar vreugde nauwelijks verbergen en startte met 
hartendame. Rudi nam op tafel met de heer en speelde 
schoppenheer. Links nam met de aas en speelde hartenboer voor de 
aas. Nu volgde schoppenboer, schoppendame waarop een harten op 
tafel werd weggegooid. Vervolgens kwam schoppennegen, 
voorgekocht met klaverenzeven, bovengekocht met klaverenboer. Nu 
speelde Rudi ruiten van tafel naar zijn aas en speelde een harten, die 
links kocht met de acht en Rudi gooide een ruiten weg.West 
incasseerde ruitenheer. 
 
 
 
 

De leider heeft al 6 slagen gemaakt en west die aan slag is speelt klaverentien na 
met volgende kaarten die overblijven in NZ: 
 
Op klaverentien speelde Rudi klein en oost moet met een grimas de 
aas nemen.  
Het maakt niet meer uit welke kleur hij nu naspeelt. Dummy heeft nog 
3 klaveren van K64 en west heeft nog 3 klaveren van D92. 
Rudi maakt dus nog altijd 2 klaverenslagen en daarmee zijn contract 
in de 5-1 fit ondanks het 6-1 tegenzitsel! 
 
Toegegeven op klaverenstart of als west op het einde de twee van 
klaveren ipv de tien naspeelt gaat Rudi -1. Maar ondanks dat hij 
vastzat in de bieding en het slechte zitsel maakte Rudi er het beste 
van en scoorde toch positief 
op de gift door zijn klaveren 

optimaal te gebruiken. Een blik op het 
scoreblad leert ons dat geen enkele leider die 
in klaveren speelde (en dat waren er 
verrassend veel, ongeveer de helft van de 
tafels speelde in klaveren in NZ) daarin 
slaagde. Vandar dat Rudi onze kandidaat is 
voor spel van het jaar. 
 


