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Paarlen voor de zwijnen 
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Nadat west in de derde hand met 1 ruiten opende, bood oost zijn vijfkaart harten. West deed het 

voorlopig rustig aan met 1 schoppen, waarna oost de vierde kleur van stal haalde. 

West besefte dat hij wel een erg mooie hand had en vervolgde terecht met 3 ruiten. Oost bood 3SA en 

daarmee leek een eenvoudige manche bereikt. 

De fantasierijke zuid kwam niet met de veronderstelde zwakke kleur (klaveren uit), maar startte recht in 

de vijfkaart van de leider: met een kleine harten! 

Dat leverde niet (direct) de negende slag op voor de leider, wat uiteraard zo maar het geval had kunnen 

zijn.  Vrouwe Fortuna was zuid goed gezind, want Noord was in het bezit van harten heer, die de eerste 

slag maakte.  Noord speelde harten 3 terug, zijn oorspronkelijk vierde van boven. Oost probeerde de 

negen voor de tien van zuid. Deze raapte alleen nog hartenaas op, want hij kon lezen dat het oprapen 

van vier hartenslagen, de vijfde voor de leider zou zijn (en de negende slag). 

Na drie hartenslagen vervolgde zuid daarom met zijn hoogste schoppen. De leider kon niet anders doen 

dan de snit op de heer nemen, waardoor noord aan slag kwam.  

Toen noord in de denktank ging, brak bij zuid het zweet uit.  Na een tiental seconden vervolgde noord 

met schoppen en had de leider de rest.... 

Zou noord anders verdedigd hebben als zuid na harten tien direct met schoppen zou hebben vervolgd? 

Kent u overigens een leider die in de tweede hartenronde de negen inlegt van VB9xx? Paarlen voor de 

zwijnen... 


