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13 september 2011, 2e avond interne viertallen

Double dummy analyse van spel 21

door Jaap Hazewinkel

Zoals al beloofd bij deze een nadere analyse van wat ik het meest interessante spel vond.

West Leon Oost Jaap
- 1♥ 2♠ dbl
pas 3♥ pas 3SA
allen pas

West moet starten en heeft uiteraard de keuze uit vier kleuren

• Ruiten: valt af, dit is de zwakste start want dan kan leider zelfs een overslag maken. 
Dit komt doordat de ruitenkleur de verborgen kracht is van NZ.

• Schoppen. Hier de keus uit ♠V (zoals aan tafel) en ♠9 (lijkt in ieder geval onlogisch)
• Harten. Uiteraard de Vrouw
• Klaveren. Uiteraard de Boer

Zoals al gezegd is klaverstart de enige downstart. Dat lijkt vreemd. Wat is het verschil. Wat doe 
je eigenlijk in slag 2 als er harten wordt gestart (je moet nemen)? 

Hartenstart
Het geheim van de hand zit in de ruitenkleur! Als leider denk je er niet direct aan, maar met dit 
ruitenzitsel, maar ook met veel andere ruitenzitsels, heb je twee keiharde ruitenslagen. Na een 
hartenstart moet je direct ruiten spelen, het maakt niet uit welke. Elke andere kleur leidt tot 
down. Een beetje opschepper speelt dus ♦H na, de illusie creërend dat je ♦V in handen hebt.



Stel dat oost neemt en een kleine schoppen naspeelt. De schoppen leveren zo maar één slag 
op voor leider. Dan moet je als leider weer gokken, maar met dit zitsel is ♠H de juiste kaart, 
omdat de kleur dan blokkeert maar vooral omdat anders OW met 2 schoppenslagen, 2 
ruitenslagen en een klaverslag het spel down spelen. Dit is over:

Het is logisch om ruiten door te spelen voor de ♦V van west. Deze kan ♠V incasseren (de 3e slag 
voor de verdediging). Nu harten door moet je snijden (♥10 leggen is opgelegd na ♥V-start) en je 
geeft een ♣ af aan west, maar je loopt verder binnen op de klaveren, met ruiten als de 
noodzakelijke entree. Klaver na door west kan ook, maar die duik je en dan heb je de hartensnit 
niet eens meer nodig.

Zover het verloop na de ♥-start. Zoals gezegd, het ligt niet direct voor de hand om na deze start 
ruiten te spelen, dus in de praktijk zul je na die start nog wel eens downgaan. Hoe kan het dan 
dat na de start van ♣B, de verdediging altijd de overhand kan hebben? Het ligt redelijk voor de 
hand deze start te duiken en zo 5 slagen in die kleur vast te leggen. Nu moet west switchen naar 
♥V of naar ♠9 (!).

Klaverstart,   ♥  V na  
We nemen en spelen natuurlijk weer ♦H na. Nu móet oost nemen, ruiten doorspelen en met 
twee ruitenslagen en een klaverslag brengen ze tevreden zuid aan slag in deze positie:

Zuid mag zijn slagen in de minors incasseren maar is ingegooid en moet in slag 12 schoppen uit 
de hand spelen. 



Klaverstart, ♠9 na
Dit is verreweg de meest giftige en grappige variant. Door ♠9 na te spelen, waarbij noord en oost 
klein leggen en zuid wint met ♠H, ligt de weg open voor de verdediging om ♠V te incasseren en 
dan over te steken naar ♦A om de rest van de schoppen op te rapen. De leider is dus 
gedwongen om te proberen zo snel mogelijk ♦A er uit te pesten. Hij speelt ruiten voor ♦10 van 
west. Deze laten houden is geen optie dus ♦10 dekken. Oost moet duiken. 
Nu weer ruiten door, oost duikt weer. West maakt de slag met ♦V en incasseert ♠V. Helaas is er 
geen snelle entree in Oost meer, maar door twee keer te duiken beperkt Oost het aantal 
ruitenslagen bij leider tot één. De situatie is nu:

In eerdere varianten waren ♦B en ♦9 “assets”, nu zijn het liabilities geworden. Bovendien is zuid 
inmiddels entreeloos. Met drie slagen in de tas gaat west nu in ieder geval een hartenslag 
maken en na alle harten moet Noord zelf ruiten of schoppen spelen voor twee down. Of niet?
♥V na voor ♥H, ♥10 terug voor ♥B, harten door voor ♥8, ♥7 en een 5e ♥ voor ♥9... Nu moet West 
ineens ♣ spelen! Aha, kijk aan: Met ♥3 op tafel kan leider altijd de 5e ♥ aan west gunnen. Zo kan 
leider het beperken tot één down. Zo is west toch weer een stepping stone, al zal dat voor een 
leider die het zo speelt een schrale troost zijn.

Gegeven die variant lijkt het dan weer niet zo gek om ♠9 te dekken met ♠10. Zo heb je immers 
weer twee schoppenslagen. Oost moet duiken en nu heeft Zuid weer geen entree voor zijn vrije 
klaveren. Leider gaat wel zijn best doen. ♦H wordt echter gedoken, de tweede ruiten is weer 
voor ♦V. West speelt ♠V na, genomen in oost die ♦A incasseert en leider op tafel met ♠B aan 
slag brengt. Leider heeft alleen nog maar harten en gaat er daarvan zelfs twee afgeven: 2 down.

Zoals het ging
Bij ons aan tafel werd ♠V gestart die ik mocht winnen met ♠H. Ik speelde correct ♥2 en legde in 
dummy de ♥10 (als ik niet snijd ben ik weer down). Ik probeerde ♥A en die hield inderdaad, 
maar de kleur ontwikkelen zit er niet in (ruitje weg in de hand). Ik stapte over op de klaveren 
(hartjes weg op tafel). Toen ook die niet bleken te lopen, wist ik dat er nog steeds een uitdaging 
was...
Ik kon west inschatten op een 2524 en oost heeft inmiddels iets in ruiten gesignaleerd. Met het 
plan om een slag in ruiten te ontwikkelen, speelde ik een kleine ruiten na, voor 10, heer en aas. 
Oost wist dat ik dummy niet meer kon bereiken en wilde dus niet schoppen naspelen, maar 
speelde ruiten door voor ♦V van West. De situatie is nu:



West is aan slag en kan niet voorkomen dat ik nog 3 slagen ga maken. De drie varianten:

• ♥V voor ♥H op tafel. Nu eerst ♦B en dan ♠: Oost moet me nog ♠B gunnen
• ♠9 voor ♠A, ♦ na. Dit om de weg naar de vrije ♠ en ♥ in dummy af te snijden... 

Gelukkig hebben we West nog: de nagespeelde ♣ is voor hem en hij moet ♥ spelen voor 
dummy, en daar ligt dan ook ♠B

• ♣B: Nu kan ik binnenlopen op de klaveren

Al met al een spel dat vanwege de communicatieproblemen zelfs double dummy al heel lastig is. 
Timing, entrees, ingooien en wat dies meer zij... Belangrijkste les voor mij is dat ik voortaan 
anders kijk naar de combinatie van Hxx tegenover B98x van een kleur.
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