
Spel 20 
Dinsdag 6 augustus 2013, Zomerserie  
Door Marc Kuijpers 
 
Afgelopen dinsdag waren 27 paren naar de club gekomen om mee te doen aan de zomerdrive.  
8 STAR teams uitkomend in de tweede divisie waren aan het viertallen.  
Het meest interessante spel is mijns inziens spel 20. Het bieden was niet zo spannend, het afspel wel. 
In de parencompetitie is bijna iedereen down gegaan (11 van de 13 paren)! Hoe het spel aan de 
andere viertallentafels is afgelopen, weet ik niet. 
 

 
  
W N O Z 
1  pas  3SA* pas  *: 11-15  steun, no splinter 
4  allen pas 
 
Noord trapt af met H, tijd voor een speelplan. 
Je hebt 1 mogelijke schoppen verliezer en 1 zekere verliezer in ruiten.     
Het aantal verliezers in klaveren is sterk afhankelijk van het zitsel. Bij een 4-2 zitsel kun je zelfs 3 
verliezers hebben! 
 
Voorbeeld: Als noord B98x heeft en zuid Hx. Je kunt dan eerst de snit nemen (die zit in het voorbeeld 
fout). Als je daarna aan slag bent, kun je A spelen. Als je dan eerst alle troeven trekt, verlies je 
alsnog 2 klaverslagen. Als de ruitenkleur dan wel 3-3 zit, is je probleem nog niet opgelost. Je dreigt 
dan troefkort te worden, omdat de tegenstanders steeds harten blijven spelen. 
Conclusie: Als de klaveren niet 3-3 zitten, is het belangrijk dat je eerst klaveren speelt, voordat je alle 
troeven hebt getrokken.  V heb je nodig om de 4e klaveren misschien af te troeven. 
 
Je moet de eerst slag nemen met A. In de 2e slag neem je de snit in klaveren ( 3-8-V-H). 
Zuid speelt harten na, die je troeft met de 2.  
Je steekt met klaveren over naar de dummy ( 5-2-A-7), om vervolgens de troefsnit te nemen. 
Zoals eerder aangegeven is het verstandig om V te bewaren, je speelt dus 3 vanuit de dummy 
oost. Zuid speelt meteen H, het “4-1 troefzitsel-alarm” gaat af: Voorzichtigheid is dan geboden! 
Je neemt de slag uiteraard met A, dit heb je nog over: 
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Je bent in west (leider) en troeftrekken gaat niet werken (de troeven zitten 4-1). Je kunt nu veilig een 
kleine klaveren spelen! Dit gaat goed als de klaveren 3-3 zitten, met een 4-2 zitsel behoud je de 
mogelijkheid om de laatste klaveren af te troeven in de dummy.  
Zuid neemt de slag ( 6-9-4-B) en speelt harten na. Harten na is vervelend, het “4-1 troefzitsel-alarm” 
is immers afgegaan: Als je troeft, word je korter in de troefkleur dan noord. Je kunt nu je verliezende 
ruitentje kwijt! Noord neemt de slag over ( T- 3- B-9) en speelt troef na. De troeven zaten 
inderdaad 4-1, maar noord krijgt geen slag meer. Je trekt eerst 3 maal troef, daarna heb je nog 2 
ruitenslagen en 1 klaverslag.   



 
Hierbij het hele spel: 

 
 
Met een ruitenstart (niet logisch vanuit noord, als je troeven tegen hebt, start je de langste kleur), is 
het speelplan hetzelfde. Je neemt de slag met  H en neemt ook de klaversnit.  
Als zuid nu ruiten naspeelt (harten na lijkt me logischer met deze dummy, noord kan best AV 
hebben en west Hx) , dan kan noord in de lucht troeven. Het contract is dan nog steeds gemaakt, 
de klaveren zitten rond! Als noord niet troeft, dan is ruiten A een slag. je moet dan wel zoals in het 
oorspronkelijke speelplan met 3  beginnen!   
 
Mijns inziens een leuk puzzeltje, of zie ik iets over het hoofd? 
   


