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Speeldag 7 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende afspraak: donderdag 21 februari 19u30 
te Pieterman, Goudbloemstraat 28, 3000 Leuven 
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Voorwoord 
 
In de 2de finaleronde heeft Ben&Co zijn voorsprong op lichtjes vergroot in de Trofee-
ronde. De kasseistampers deden de beste zaak en staan nu op 3. 
In de Ere-ronde blijft Jan Stas winnen en gaan op kop, gevolgd door Pieterman 3 die 
een grote overwinning boekte. 
Reeds volgende week staat de volgende speeldag op het programma. 
 
 

 Stand trofee en ereronde: 

  
 
 
Volgende speeldagen:  
do 21/2, do 21/3, do 4/4 
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Uitslagen 
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Verslag zevende speeldag 

  
 
Een start-probleem in oost. De tegenstanders bieden 3ZT en je kan kiezen: kom ik 
schoppen uit die partner zwak heeft tussengeboden of kom ik mijn eigen mooie 
ruitenkleur uit? 
De meeste oost-spelers kwamen met ruiten uit (mogelijk boden niet alle westspelers 
schoppen tussen). Jo Koopmans kwam echter met schoppen uit en dat had 
vernietigende gevolgen voor het contract. Zie maar naar het volledige spel. 

  
 De schoppenstart was voor de tien die de leider liet houden. Jelle speelde goed 
schoppen verder en nu had de leider geen entree meer voor de klaveren. Zelfs als 
hij klaverendame eruit sneed kon hij niet meer in hand geraken omdat ruitenaas zijn 
ruitenheer vangt. De leider ging uiteindelijk 4 down aangezien hij enkel 
schoppenaas, hartenaas, 1 ruitenslag en 2 klaverenslagen kon maken. 
Met ruiten uit kan de leider de dame leggen en als die houdt zijn er 9 zekere slagen. 
Je kan nl nu klaverenheer spelen en klaveren naar de boer. Zelfs al komt oost hierop 
aan slag met de dame, heb je je contract zeker gemaakt. Ruitenheer is nl nog een 
stop vermits oost aan slag is en je hebt 9 slagen (6 klaveren en 1 in elke andere 
kleur). 
 

Nog een competitieve bieding. Stel dat je volgende kaart hebt: 
Partner opent 1R en er wordt 2K tussengeboden. Wie een neiuwe 
kleur als forcing speelt, moet zich afvragen of hij sterk genoeg is 
voor 2S of eerst begint met een negatief dubbel om daarna de 
schoppen te bieden. Dat laatste toont een eigen kleur zonder 10 

punten, want anders had je de kleur direct geboden vermits dit forcing is.  
Verschillende paren speelden zo 2S. 
Tegen Eline en Michel werd niet tusssengeboden en de bieding verliep als volgt: 
1R - 1S 
2H - 2S 
2ZT - ? 
Michel nam nu de goede beslissing om 4S te bieden en niet 3ZT. Zelfs als partner 
singleton schoppen heeft en we dus geen fit hebben, speelde 4S beter. Kijk maar:  
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Waar het contract 3ZT was, was de leider 
kansloos op klaverenstart. Er gingen 4 
klaveren en 2 azen verloren. 
In 4S gaat het klaveren voor de aas, 
schoppen naar de heer en schoppen 
verder waarop de aas valt. 
De volgende klaveren kan gekocht worden, 
schoppendame wordt gespeeld en er kan 
nog 1 schoppen afgegeven worden. Op de 
ruiten gaan 2 harten weg dus er gaat enkel 
nog 1 harten verloren. 
 
 

 
Tenslotte een spectaculaire spel waar je de beste kans moest vinden in het afspel. 

 
Met de mooie westhand ben je op je eentje helemaal tot 6K gegaan nadat noord de 
bieding met 1S geopend heeft en zuid zijn partner gesteund heeft. 
Er wordt schoppen gestart die je kan kopen en je moet aan de slag. 
Het is zaak om de 2 ruiten in dummy te kopen. Zelfs al zitten de ruiten 4-3 riskeer je 
dat de 4de ruitenslag hoger gekocht wordt dan de hoogste klaveren van dummy. 2 
klaveren moet je absoluut in dummy houden want je moet 2 ruiten kopen. Om je 
kansen te optimaliseren moet je dus 1 keer troef spelen en dan proberen 2 ruiten te 
kopen, hopende dat degene met de 2-kaart troef minstens 4 ruiten heeft. 

 
En zo zat het spel precies! Na de 1ste slag 
gekocht te hebben, volgt klaverenaas 
waarop noord de boer moet spelen en zuid 
de 5. Nu volgen ruitenaas en ruitenheer. 
De 3de ruiten kan noord enkel met zijn 
tanden knarsen want hoewel hij geen ruiten 
heeft, heeft hij ook geen troef meer. Je 
koopt de ruiten in dummy en vervolgens 
koop je een schoppen om terug in hand te 
geraken. En je herhaalt het spelletje door 
opnieuw een ruiten te spelen die je in 
dummy kan kopen. Pas nadat je opnieuw 
overgestoken bent, kan je de laatste troef 

ophalen en een harten afgeven waarna je hand hoog is.  
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Spel van het jaar 
Op spel 23 namen bijna alle paren genoegen met 3ZT.  
In de match van De Voer opende Roland met 1R had geopend en Jens bood 2R 
tussen om beide majeurs te tonen. 

Met schoppen AD en harten H achter de majeurs en met een 5-kaart 
steun, zag Herman andere perspectieven dan 3ZT. 
Hij begon met 2R te dubbelen om een sterke hand te tonen. 
De bieding gaat verder met 2S links en Roland biedt 3R. 
 

Door dit positieve signaal voor de ruiten, besloot Herman naar slem te gaan en via 
azenvragen bood hij 6R. 
 

 
Zoals je kan zien, zijn er 12 slagen als de 
schoppensnit goed zit (wat in de bieding 
zeer waarschijnlijk is en de ruiten 2-1 
zitten). Je kan dan nl 3 klaveren kopen en 
maakt dus 8 ruitenslagen, 2 harten en 2 
schoppen. 
In de praktijk zaten de ruiten 3-0 maar 
daar had Roland geen moeite mee. Door 
de normale uitkomst van hartendame zag 
hij een andere 12de slag. Hartentien viel nl 
de eerste slag en Roland nam deze slag 
met de heer op tafel. Nu trok hij driemaal 
troef, speelde hartenaas en speelde dan 

hartennegen voor. Jens kon niet anders dan dekken met de boer en zo werd 
hartenacht de 12de slag. 
Herman en Roland waren de enige die dit slem geboden hadden en ondanks het 
slechte troefzitsel wisten ze het slem toch te maken. Zij zijn daarmee onze 
kandidaten spel van het jaar van deze speeldag. 
 
 


