
Afgelopen dinsdag op de club.....

13 september 2011, 3e avond interne viertallen

Troeftrekken en zijkleur ontwikkelen

Door Jacco Hop
 
Spel 23 (Z/Allen), datum-score NZ: 
+470 
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Iedereen kan zien dat 4♥ gehaald is met een hoge ruiten uit (je verliest 1 harten en 2 ruiten). 
Ook met een hoge kleur uit levert het spelen geen problemen op. Met klaveren uit is het wel 
interessant, hieronder beschrijf ik twee varianten.
Stel je speelt 4♥ vanuit de noord hand, zoals tegen Dennis en Ernst, en oost komt uit met ♣B. 
Vanuit west is klaveren start erg onlogisch maar voor de dubbel dummy analyse is het wel 
interessant.
In eerste instantie lijkt het alsof je het gaat halen ondanks de klaveren uitkomst als je harten aas 
speelt en daarna ruiten uit de dummy. West moet pakken en kan geen ruiten meenemen.
Die speelt dus klaveren na en die moet je pakken. Het lijkt nu alsof west niet meer aan slag kan 
komen voor de tweede ruiten en je dus op de klaveren die ruiten in dummy weg kan gooien. 
Goed opletten van Ernst liet de leider echter kansloos, in de praktijk speelde de leider een 
klavertje na waarop Ernst zeer attent de slag van Dennis aftroefde om ruiten aas te cashen. Had 
hij dit niet gedaan was Dennis ingegooid om een major te spelen. 4♥ is +1 als de leider een 
harten vervolg snijdt en contract als hij de koning speelt en schoppen na.
 
Is het dan down met klaver uit? Nee! Je haalt het als je troeftrekken en zijkleur ontwikkelen doet.
Je pakt de eerst klaveren zo goedkoop mogelijk. Speel ♥A, ♠A, schoppen getroefd, ♥K en harten 
na. Nu is oost aan slag en die speelt iets, stel klaveren die pak je in de dummy en troeft nog een 
schoppen en exit met ruiten. West is kansloos aangezien hij alleen nog maar ruiten overheeft.
De defence kan ook de ruiten meenemen, maar dan heb je met ♣V nog een entree en de 
troeven zijn er uit.
Als ze schoppen na spelen troeft de leider af en speelt hij ruiten of klaveren naar de dummy en 
dan ruiten en weer heeft west alleen nog ruiten over.
 
Dat boekje 1 is zo gek nog niet: troeftrekken en zijkleur ontwikkelen :-)
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