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Speeldag 4 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende afspraak: donderdag 6 december 19u30 
te Pieterman, Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
 
De voorronde zit er bijna op. Hoewel een aantal ploegen al redelijk gerust kunnen 
zijn in kwalificatie voor de trofee-ronde, is er nog geen enkele ploeg die geen kans 
meer maakt op kwalificatie. 
De laatste speeldag belooft dus erg spannend te worden. 
Ook in de 4de speeldag waren er spannende spellen genoeg, waren de ploegen aan 
mekaar gewaagd en werden er geen hoge scores behaald. 
 
 

 Groepen en klassement na 4de speeldag 

  
 

 
 
Speeldagen 
2018: 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 vierde speeldag 
 

Hoe speel je 6H na de uitkomst van schoppenaas en schoppen na: 

Zuid is reeds 1 schoppen kwijt en telt nog 2 andere 
schoppenverliezers en 1 ruitenverliezer. De schoppenverliezers 
moeten in dummy getroefd worden. Koop daarom de tweede slag in 
dummy, speel hartenaas en hartendame. Alle troeven vallen en je 
kan oversteken naar klaverenheer om nog een schoppen te troeven. 

Nu is het tijd om een plan te maken om van de ruitenverliezer af te 
geraken. We kunnen eenvoudig de ruitensnit nemen. Deze 
speelwijze heeft 50% kans van slagen, namelijk de kans van het 
goedzitten van ruitenheer. 

 

We kunnen er ook op spelen dat de klaveren 4 slagen opleveren. Doordat we ook 
klaverentien bezitten, is deze kans iets hoger dan 50% omdat deze speelwijze slaagt 
als de klaveren 3-3 vallen of dat de boer dubbelton of singleton valt. Op het eerste 
zicht moet er dus een keuze gemaakt worden op basis van de kansberekening. 

Toch is dit niet zo. We kunnen namelijk perfect beide kansen combineren. Nadat de 
troeven getrokken zijn en de schoppenaftroevers in noord gemaakt zijn, testen we 
de klaveren. Als de 4de klaveren hoog wordt, gooien we onze ruitenverliezer weg. 
Als de 4de klaveren niet hoog is, kopen we deze in hand en nemen dan de 
ruitensnit. Deze speelwijze is duidelijk beter want nu wint het contract als 1 van 
beide kansen werkt. 

Erik en Louisa voor de Doorzetters en Frans en Guido voor De Voer waren de enige 
paren die deze slem boden en maakten. 
 
In volgende spel zat de manche er in beide richtingen in: 

 
NZ kunnen 4H maken, zelfs met een overslag. Er gaan enkel ruitenaas en 
klaverenaas verloren. OW zijn echter niet ver van 4S. Enkel als NZ de 
klaverenintroever in noord vinden kunnen ze dit contract downspelen. Hiervoor moet 
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er klaveren gespeeld worden vooraleer de leider begint met troeftrekken. Dan kan 
zuid aan slag met schoppenaas nogmaals klaveren spelen die noord kan kopen. 
Een bewijs om met een mooie majeurfit je niet uit te bieding te drukken, maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vooral oost heeft het moeilijk als hij op de 1H 
opening in noord begint met dubbel (wegens te sterk voor een volgbod), want dan zit 
de tegenpartij al in 4H vooraleer hij zijn schoppen heeft kunnen noemen! 
 

Spel van het jaar 
In de eerste helft zat er een uitstekende 6K in op spel 7. 

 
Er zijn verschillende manieren om 6K te maken, maar in carré waar overslagen niet 
zo belangrijk zijn is de beste speelzijwe in mijn ogen zeker om troef te trekken en 
dan de schoppensnit te nemen. Hierdoor zijn de schoppen van oost hoog en zijn er 
zeker 12 slagen. 
 
De moeilijkheid van het spel lag in de bieding want slechts 2 paren wisten 6K te 
bereiken. 
Het biedverloop van Erik en Louisa: 
Louisa    Erik     
1H    1S     
2K    2R (4de kleur)  (dbl)      
2H (niet min)   3K (slempoging met klaveren) 
3S (controle)   4ZT (azenvraag) 
5S (2 met troevendame) 6K 
 
Ben en Ben hielden het merkelijk korter: 
Ben    Ben 
1H    1S 
2K    6K 
 
Goed geboden van beide paren die hiermee onze novemberkandidaten voor spel 
van het jaar zijn. 
 


