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Een statistiekje om mee te beginnen. Van de 28 spellen waren er 

- 3 met een renonce, waarvan 2 met ook ergens een singleton; 
- Van die 2 zat er een singleton mee en de ander tegen; 
- Er waren verder 21 spellen met ergens een singleton, 

waarvan 8 met twee singletons. 
- Van die 8 zaten die twee in 5 gevallen in dezelfde 

windrichting. 
- Op de combitafel kregen de spelers op 29-32 drie spellen met 

een renonce én een singleton plus nog eens een spel met 
twee singletons voor de kiezen. 

 
Goed voor een parlementaire enquete, of is dat normaal? 
 
Laten we maar eens kijken wat er zoal gebeurde op een paar van 
die spellen. Te beginnen met de renonce plus singleton bij partner 
(twee renonces kwam niet voor). Lijkt een prima combinatie. Op 
spel 22 meende west er kwetsbaar tegen niet nog met 2♣ in te 
moeten komen (lengte ruiten of beide hoge kleuren). Noord 
doubleerde en oost prefereerde 2♥, vlot gedubbeld door zuid. Dat 
liep door naar oost, die het erg benauwd kreeg en 3♦ probeerde, 
waarna uiteindelijk 3♥ gedoubleerd na ♣B uit 5 down ging. Het spel: 
 
22. O/OW    
  ♠ AB   
  ♥ 63   
  ♦ 9843   
  ♣ AV1062   
    
♠ 97653 ♠ 1084 
♥ A984 ♥ 1052 
♦ - ♦ HV7652 
♣ H743    ♣ 9 
     
  ♠ HV2   
  ♥ HVB7   
  ♦ AB10   
  ♣ B85   
 
 
 
 



Op spel 10 zijn er zelfs drie singletons in het spel, twee bij NZ en 
één bij OW: 
 
10. O/Allen    
  ♠ 2   
  ♥ V874   
  ♦ AH62   
  ♣ HV102   
    
♠ B1076 ♠ H853 
♥ A62 ♥ HB1053 
♦ VB1094 ♦ 8 
♣ 4    ♣ B85 
     
  ♠ AV94   
  ♥ 9   
  ♦ 753   
  ♣ A9763   
 
Met twee singles schat je NZ niet gauw op een SA-contract in; 5♣ 
lijkt kansrijker, maar zit er niet in. Bij ons kwamen ze in 2SA en 
maakten dat met een overslag nadat oost was gestart met ♥3 voor 
het aas. West switchete ♦V Plus één. 
 
Maar op het daarop volgende spel hadden OW samen twee 
singletons en die werkten ditmaal als een trein: 
 
11. Z/Niem    
  ♠ AB98   
  ♥ 54   
  ♦ V876   
  ♣ VB2   
    
♠ 7632 ♠ 4 
♥ HVB ♥ A10762 
♦ B ♦ AH1093 
♣ A9643    ♣ 87 
     
  ♠ HV105   
  ♥ 983   
  ♦ 542   
  ♣ H105   
 
 
Als west opent bereiken OW eenvoudig 4♥, maar het kan ook als 
oost de bieding opent.  
Zuid kwam tegen onze 4♥ uit met ♠V en speelde die kleur door, 
getroefd door leider. Die stak over naar troef heer en speelde de 
singleton ruiten boer. Noord was zo behulpzaam de vrouw in te 
leggen, waarop leider 11 slagen binnen haalde. Leider verklaarde 



naderhand dat hij de boer anders beslist had laten doorlopen. 
Mmmm. Maakt het iets uit? Als leider ♦B neemt met het aas moet 
hij kiezen of hij alsnog de snit neemt, maar dan nu over zuid, of dat 
hij de ruiten vrijtroeft. In het laatste geval moet de vrouw in drieën 
of vieren vallen en kost het mogelijk twee introevers van de HVB 
(waarvan de heer al weg is). Als dat nodig is, moeten de troeven 
netjes 3-2 zitten. Dat zit allemaal goed, zoals u inmiddels weet, 
maar wat is nou technisch de beste speelwijze? Hoe dan ook, hier 
werkten de singletons optimaal, niet in het minst vanwege de 
singleton schoppen tegen vier keer niks. 
 
Tot slot een spel met twee singletons verdeeld, zoals in spel 3. Daar 
opende oost bij ons gewoon 1♦ op de vierde hand: 
 
3. Z/OW    
  ♠ HB102   
  ♥ A1032   
  ♦ 96   
  ♣ B94   
    
♠ A874 ♠ V5 
♥ HV984 ♥ 7 
♦ 42 ♦ AHVB8753 
♣ 32    ♣ H5 
     
  ♠ 963   
  ♥ B65   
  ♦ 10   
  ♣ AV10876   
 
 
West Noord Oost Zuid 
   pas 
pas pas 1♦ 2♣ 
dbl rdbl 3SA pas 
pas pas   
 
Partner moest uit en zag ook wel dat klaverenstart het contract 
meteen zou weggeven. Hoe bereik je noord om door de klaveren 
heen te spelen? De keuze viel op een schoppen en dat was bijna 
goed. Leider pakte het aas en haalde zo 9 slagen binnen. 
Hartenstart zou het doodvonnis voor OW hebben betekend: drie 
down. Het engeltje, dat partner schoppen had ingefluisterd, moet 
als de donder naar Specsavers. 
 
Rectificatie 
Maar over renonces en singletons gesproken, in dat dood slem 
waarover ik het had in Los en de Klos had oost inderdaad een 
singleton schoppen en een renonce klaveren, maar natuurlijk ook 



♥A. Ik had het spel wel meteen na de wedstrijd met de hand correct 
genoteerd, maar fout ingevoerd op mijn computer. Bij de controle 
zag ik dat er een harten ontbrak, maar in plaats van VB10x aan te 
vullen met de ontbrekende aas plakte ik er een X aan vast – de 
ontbrekende vijfde harten. Het was dus wel degelijk dood slem. 
Sorry en jammer voor het verhaal, waarin de combinatie van een 
renonce en een singleton fantastisch had kunnen uitpakken. 
 
 
 
 
 
 


