
Een netelige kwestie 

Iedereen kent (hopelijk) de volgende positie: 

VB2  (dummy) 

noord 

 

A983 (leider) 

zuid 

Als de vrouw uit dummy wordt gespeeld en deze wordt gedekt, dan kan de leider het aas nemen en 

vervolgens is er dit over: 

B2 (dummy) 

Noord 

Zuid 

983 (leider) 

Door nu de negen voor te spelen (en in dummy klein te leggen als links de tien niet verschijnt), heeft 

de leider kans op vier slagen in deze kleur; als de heer voor de aas zit, de tien voor de boer en de 

kleur 3-3 verdeeld. Dit alles kan worden voorkomen als de V niet wordt gedekt met de heer! Want 

met twee aangesloten honneurs zichtbaar moet de eerst  voorgespeelde honneur niet gedekt 

worden (en de tweede uiteraard wel).  Heeft oost echter Hx of H10 sec dan zal hij de eerste honneur 

wel dekken. Als hij met Hx niet dekt namelijk dan valt zijn heer in de tweede ronde en wordt de boer 

de derde slag in deze kleur voor de leider, zonder een slag af te geven. Met H10 dekt oost ook, want 

als de leider daarna op de tien snijdt, maakt oost een slag in deze kleur (waarna de leider zich later 

afvraagt waarom de brave oost de eerste honneur toch dekte?). 

Deze positie kwam voor tijdens de clubavond van 31 mei 2016: 

♠ HB

♥ A763

♦ VB6

♣ 6543

♠ 8         N ♠ 10973

♥ 98 ♥ HV10542

♦ 109732 ♦ H84

♣ VB1072         Z ♣ -

♠ AV6542

♥ B

♦ A5

♣ AH98

N / NZ

W O 

 

Oost opende in de tweede hand met een Multi (de vierkaart schoppen ziet er uit als een driekaart en 

het is paren!), waarna ik met 3 schoppen in zuid een 16-19 hand aangaf met een zeskaart schoppen.  

Partner verhoogde naar 4 schoppen en daar bleef het bij. 



West kwam nietsvermoedend met harten uit, de kleur die zijn partner immers had beloofd.  Ik nam 

met hartenaas in dummy en incasseerde twee hoge schoppens. Toen west op de tweede ronde niet 

bekende, was de eigenaardige 6-4 verdeling van oost bekend.  Toen ik daarna ruitenvrouw 

voorspeelde dacht oost heel even na voordat hij dekte met de heer.  Ik nam uiteraard ruiten aas en 

speelde daarna alle troeven uit. 

West kreeg het daarop erg benauwd. Ook hij kende de positie van het niet dekken van de eerste van 

twee aangesloten honneurs. Ook kon hij zien dat zijn partner oost niet H10 sec had, dus de enige 

reden waarom oost wel dekte leek dus Hx.  West moest daarom zijn ruitens vasthouden (dacht hij) 

om te voorkomen dat ruiten B6 in dummy goed zouden worden voor nog twee slagen. 

♠ -

♥ 7

♦ B6

♣ 654

♠ -         N ♠ -

♥ - ♥ HV10

♦ 109 ♦ 84

♣ VB10         Z ♣ -

♠ -

♥ -

♦ 5

♣ AH98

N / NZ

W O 

 

West moest nog vijf kaarten vasthouden (er waren zes rondjes schoppen, een harten en een ruiten 

gespeeld) en  koos voor het vasthouden van VB10 van klaveren en 109 van ruiten. 

Nu kon ik klaverenaas en klaverenheer oprapen en een klaveren weggeven aan west.  De laatste 

twee slagen waren voor ruiten boer en klaveren negen.   

Door het dekken van ruitenvrouw met Hxx heeft oost zijn partner op het verkeerde been gezet.  Deze 

kon het in de eindpositie niet meer goed doen, tenzij hij ervan uit moest gaan dat zijn partner ten 

onrechte had gedekt.  Al met al een netelige kwestie. 



 

 

 

 



 

 


