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Speeldag 6 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende afspraak: donderdag 7 februari 19u30 
te Pieterman, Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
 
De finale rondes zijn begonnen.  
In de Trofee-ronde boekte de zwakste schakel de grootste overwinning (21-9) en 
staat nog maar een paar punten achter Ben&Co en Pieterman 1. 
In de Ere-ronde zijn De Celestijnen, Jan Stas en De Voer het beste begonnen. 
Over 2 weken staat alweer de 2de speeldag op het programma. 
Tot dan! 
 
 

 Stand trofee en ereronde: 

  
 
 
Volgende speeldagen 2019:  
do 7/2, do 21/2, do 21/3, do 4/4 
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Uitslagen 

 

 
Spelersnamen en uitslagen in VP kloppen, maar zijn in imps slechts bij 
benadering juist.  
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Verslag zesde speeldag 
Een deelscoregevecht. NZ kunnen 9 slagen 
maken in ruiten en OW kunnen 10 slagen 
maken in klaveren. Aangezien klaveren de 
laagste kleur is, moesten OW dus tot het 4-
niveau bieden om de bieding te winnen. 
Toch niet evident om op 4-iveau te bieden in 
een deelscore gevecht. Maar toch wisten 
maar liefst 8 van de 12 OW-paren 4K te 
bieden. Een mooie prestatie van het hele 
veld. 
  
 
 

Hoe speel je 3ZT na schoppenstart voor de 8? 

 
Er zijn 9 slagen voor handen (zijnde 3 schoppenslagen, 1 hartenslag, 1 ruitenslag en 
4 klaverenslagen). Het is kwestie om deze slagen in de juiste volgorde goed te 
maken en af te spelen. Hoewel west mogelijk een 5-kaart schoppen heeft is het 
ontwikkelen van de schoppenkleur het veiligste en moeten we dit als eerste doen. 
Waarom? In de schoppen zelf kan de tegenpartij hoogstens 1 slag bijmaken (de 5de 
schoppen) en dan hebben zij nog steeds maar 3 slagen ontwikkeld (nl. 
schoppenaas, de 5de schoppen en ruitenaas). En nadat de schoppen ontwikkeld zijn, 
kunnen we op ons gemak ruitenaas eruit spelen waarna we 9 slagen hebben. Merk 
op dat west geen enkele kleur kan spelen nadat hij aan slag is gekomen met 
schoppenaas die ons in de problemen brengt. 
Als we daarentegen beginnen met de ruiten, kan de tegenpartij het ons moeilijk 
maken door ruiten verder te spelen, waarna we naast ruitenaas en schoppenaas 
mogelijk nog 3 ruiten verliezen. 
En waarom niet beginnen met eerst 4 rondes klaveren? Omdat de klaveren dienen 
als entrees van de ene naar de andere hand. Als we de klaveren eerst spelen, kan 
west ervoor zorgen dat we niet meer aan de 4de schoppen kunnen door 
schoppenaas te duiken. 
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De competitie is dit jaar niet enkele een Leuvense bedoening. Er speelt ook een 
ploeg uit Aarschot mee en zij hebben zich geplaatst voor de Trofee-ronde. Tijdens 
het 21ste spel van de 1ste wedstrijd van die ronde gingen Etienne Van Der Biest en 
Ludo Branders er stevig tegenaan. 

Board 21 
North Deals 
N-S Vul 

♠ K J 10 
♥ K 8 7 4 
♦ J 
♣ A K 9 5 2 

 

 

N 

W  E 

S 
 

 

 

♠ A 
♥ A J 2 
♦ A K Q 9 8 7 
♣ 8 7 3 

 

West North East South 

  1 ♣ 1 ♠ 2 ♦ 

Pass 3 NT Pass 7 NT 

Pass Pass Pass   

Na een 1 klaveren opening, piepte oost 1S tussen. Zuid begon met 2R. Toen zijn 
partner hierop 3ZT bood, bood Etienne simpel 7ZT. Een mooie 6-kaart en 18 punten 
moesten maar genoeg zijn als partner op zijn 2R de manche zag zitten. 
Oost startte met ruiten voor de boer van noord. 12 topslagen waren al binnen dus er 
moest nog 1 slag gevonden worden. 
Met slechts 7 punten buiten ging het meerendeel ervan bij oost zitten. Daarom 
speelde Ludo harten naar de boer en toen die hield kon hij zijn contract claimen. 
Ludo en Etienne waren de enigen van de zaal die 7ZT boden en maakten op dit 
spel. 
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Spel van het jaar 
Spel 2 moest west beslissen in welke mineur te spelen na het volgende biedverloop. 

    
Steun je partner’s ruitenkleur met een 4-k steun of kies je toch voor je eigen 8-kaart? 
Met partners kaarten was 5K een aflegger. Je geeft een klaveren af en neemt de 
ruitensnit voor de overslag. Wie in 6 zat had de ruitensnit nodig om het contract te 
winnen. 
Maar het spelen van 5R was minder evident na een schoppenstart. Integendeel, hoe 
5K te spelen is echt complex. 
  
Toen het spel voorkwam in de januari speeldagen namen verschillende leiders 
waaronder ikzelf nu de ruitensnit. 
Als die verliest aan zuid ziet het er heel slecht uit want er zal nu zeker schoppen 
komen die we opnieuw moeten kopen in noord. Nu kunnen we nog slechts door 2 
zitsel winnen.  

- Als zuid klaverenheer sec heeft en ruitenheer sec dan winnen we nog omdat 
we de klaveren kunnen blijven spelen tot noord moet kopen en dan kunnen we 
bovenkopen, ruiten naar tafel spelen die de hoogste ruiten heeft en waardoor de 
troef van de tegenstanders op is. 

- Een andere winnend zitsel is als de klaveren 2-2 vallen waarna ze hoog zijn 
als we er 1 in zuid gekocht hebben. Als we nu ruiten naar tafel spelen en de 2 
overige ruiten vallen 1-1 bij de tegenstanders is het spel ook gewonnen.  

- In elk ander zitsel is het contract down. 
Als de ruitsnit wint, zijn we al een stapje verder maar ook niet veel meer. Want we 
zitten nu in dummy en moeten nog steeds de klaveren ontwikkelen. Best kunnen we 
dan nogmaals ruiten spelen, hopend op een 2-2 zitsel waarna we een klaveren 
kunnen afgeven. Als de ruiten niet vallen, moeten we dan klaveren opspelen en 
hopen dat klaverenheer sec of dubbel voor zit waarna de klaveren hoog zijn en we 
nog 1 troef overhouden in dummy.  
Samengevat winnen we het spel dus via de ruitensnit op een paar kleine kansen na 
als de ruitensnit goed zit en de ruiten ook 2-2 zitten of als de klaverensnit ook goed 
zit en de heer in de 1ste of 2de ronde valt. 

 
Pieter Vanparijs en Eric Fierens pakten het spel anders aan. In plaats van de 
ruitensnit, speelden ze ruiten naar het aas. De bedoeling was om vanuit oost 
klaveren op te spelen naar ADBxxxxx omdat ze de kans op klaverenheer goed hoog 
inschatten door het schoppenvolgbod. Als de klaveren door het nemen van de snit 
hoog zijn, is het spel gemaakt. Dummy is in dat geval aan slag met nog 2 troeven en 
de hoge klaveren en er zijn nog slechts 2 troeven buiten. 

Als we deze situatie bereikt hebben is het spel gemaakt tegen elk ruitenzitsel 
(behalve 4-0). We kunnen nu nl. klaveren spelen, waarna de tegenstanders 2 keer 
kunnen kopen met hun 2 overige troeven maar er nog 2 troeven in dummy liggen om 
opnieuw aan slag te blijven. 
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In de praktijk plofte ruitenheer onder het 
aas en was het spel direct gemaakt. 
Nu kan je nl. klaveren naar de aas spelen, 
klaveren kopen, ruiten naar de boer 
spelen, een klaveren kopen en ruiten naar 
de dame spelen waarna de klaveren hoog 
zijn en de troef getrokken. Als de 
tegenstanders een klaveren hoog 
voorkopen of bovenkopen en schoppen 
spelen, is dat niet erg want dan koop je in 
dummy, kan je nog een klaveren kopen en 
moet je maar 1 keer troef spelen om deze 
af te halen. 

 
Deze speelwijze wint dus als ruitenheer singleton komt of als de klaverensnit goed 
zit en klaverenheer singleton of dubbelton valt. 
Als we deze kansen vergelijken met de kansen van de ruitensnit waarbij de 
ruitenheer goed moet zitten en de ruiten ook 2-2 moeten vallen of de klaverensnit 
ook goed moet zitten en klaverenheer singleton of dubbelton moet vallen, dan is het 
spelen van ruiten naar de aas om vervolgens op de klaveren te spelen de beste. 
Zeker omdat zuid 1  tussengeboden heeft en noord dit niet gesteund heeft ondanks 
dat hij waarschijnlijk een aantal schoppen meeheeft. Dat maakt de kans dat zuid 
ruitenheer en klaverenheer heeft groter. 
 
De beide leiders hebben het spel dus met de beste winstkans gespeeld, ondanks de 
complexiteit getuige mijn lange analyse hierboven. Ze zijn dus een waardige 
kandidaat voor het spel van het jaar. 


