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Na het debacle van vorige week moesten we ergens vanuit het achterveld weer ons zelf 
omhoog zien te werken. Dat is nog steeds niet een makkelijke opgave. De eerste 14 spellen 
waren redelijk saai. Waardoor er niet meer inzat dan een kleine overwinning. Het aantal 
impen wat over en weer ging was ook minimaal.  
 
Spel 8 
W/- 

 H9 
 V8 
 AHB3 
 H7543 

 1052     AV87643 
 B93     A1052 
 V7542     
 V6     B9 

 B 
 H764 
 10986 
 A1082 

West  Noord  Oost  Zuid 
JW  Reggie  Aris  Marja 
P  1SA  3   P 
P  P 
 
Gelijk het eerste spel van de avond heb ik een vervelende beslissing. Na een voorpas van 
partner geloofde ik niet meer in een manche. Ik krijg 10 als start en zie dat 3  nog niet 
zomaar gemaakt is. Ik heb geen entree naar de dummy. 2 klaveren losers een schoppen en 
een harten loser heb ik zeker. Ik moet voorkomen dat ik 2 harten slagen verlies.  
 
De eerste slag troeven en maar eens zien wat er gebeurt als ik met klaveren van slag ga. 
Zuid stapt op en speelt schoppen waardoor ik ineens in schoppen geen verliezer meer heb.  
 
Na nog een rondje klaveren komt er V uit noord waardoor ik zelfs +1 haal. Het spel levert 6 
impen op omdat aan de andere tafel de manche wel werd geboden en down ging. NZ 
kunnen zelfs 10 slagen halen in sans. 
 
Een ander leuk spel was spel 13. 



Spel 13 
N/ALL 

 82 
 96543 
 AV1062 
 7 

 109     H76 
 AB     V108 
 B7     954 
 AVB10842     H653 

 AVB543 
 H72 
 H83 
 9 

West  Noord  Oost  Zuid 
JW  Reggie  Aris  Marja 
  P  P  1  
2   DBL  3   3  
P  4  
JW start met A en switchet naar 7. A in dummy en 8 voor V, west loopt bij. Probleem 
is nu om weer in de dummy te komen. Marja speelde dan ook A en schoppen na voor mij. 
Ik speel na rijp beraad V na waardoor maat het makkelijk heeft. Het spel kost nog steeds 
een imp omdat aan de andere tafel 4  werd gemaakt. 
Klaveren na in slag 2 lijkt niet direct fout te zijn. Echter kan de leider het dan net maken, 
troeven in dummy in de hand een harten weg. 2 rondjes schoppen en dan 3 keer ruiten. Op 
de vierde ruiten gaat er nog een harten loser weg. 
 
De spellen 6 en 7 waren allebei niet zo makkelijk biedbare slems. Onze tegenstanders in de 
volgende ronde hadden geen enkele moeite om ze allebei te bieden. De maakkansen zijn 
wel wat magertjes. Spel 6 is onder de 50%. V moet goed zitten en een 4-1 zitsel in 
schoppen kan het slem ook niet hebben. Spel 7 is nog gekker, daar moet je V vinden, VB 
moeten allebei goed zitten en dan moet je nog kiezen op H, of A goed. 
 
De uitslag van 12-10 was weliswaar een kleine overwinning maar wel onze eerste in dit 
seizoen.  
 
In de tweede set was in ieder geval meer in te beleven. 
 
  



  
Spel 16 
W/OW 

 A84 
 98 
 762 
 V8754 

 H62     V 
 AHV53    10742 
 V84     HB10953 
 H6      B3 

 B109753 
 B6 
 A 
 A1092 

West  Noord  Oost  Zuid 
Ingrid  Aris  Danielle JW 
1   P  2   2  
4   P  P  P 
 
Ik had natuurlijk beter kunnen redden met 4 . Als je dat niet doet, dan moet je 4  wel 
downspelen. Diverse mogelijkheden en kansen. A start leek niet goed, dan maar 9 op 
tafel gelegd. De leider pakt A en speelt direct V voor A van JW. Die speelt 2 na en de 
leider denkt nog geen seconde na en legt H. Contract gemaakt, terwijl we 2 downkansen 
hebben laten lopen: (1) met een ruitenstart kan het down, en (2) B na A gemaakt te 
hebben en noord kan partner een introever geven. Het was eigenlijk ons enige vlekje, kostte 
wel 11 impen in de butler. 
 

Spel 18 bleek een 3SA die bijna altijd gemaakt werd. Toch kun je als leider zomaar down 
gaan. 

 
 
 
  



Spel 18 
O/NZ 

 HB6 
 63 
 VB86 
 HV43 

 A7432    105 
 854     HV102 
 753     AH92 
 106      987 

 V98 
 AB97 
 104 
 AB52 

West  Noord  Oost  Zuid 
Ingrid  Aris  Danielle JW 

1   DBL 
P  3SA 
 
Na H start gedoken in zuid. Je moet nog 3 keer van slag voor je eindelijk je 9 slagen hebt. 

2 na in slag 2 maakt het gevaarlijk. Je moet dan wel 9 leggen, anders heeft verdediging 5 
slagen. Aan de andere tafel ging het spel 2 down. 
 
Spel 19 was wel de leukste van de avond: 
 
  



Spel 19 
Z/OW 

 H865 
 108 
 AHB62 
 B9 

 B743    10 
 7643     AHV92 
 103     9875 
 A62      543 

 AV92 
 B5 
 V4 
 HV1087 

West  Noord  Oost  Zuid 
Ingrid  Aris  Danielle JW 
      1  
P  1   P  2 * 3+  
P  2SA*  P  3 * 2SA vraagt, 3  maximum 4 kaart 
P  4  
Na 2 harten slagen kwam er een ruitenswitch. Die loopt naar H en eerst een schoppen naar 

A, oost 10. Als dat een singleton is dan is er een probleem als je 4 keer troef trekt, je hebt 
nog een klaveren slag nodig. Eerst nog even V spelen, wat het 4-1 zitsel openbaart. 
Klaveren van tafel voor A en daarna B eruit snijden. 
Er kan van alles mis gaan op dit spel. Als oost kun je een derde rondje harten spelen. Als je 
die troeft met 2 heb je jezelf geblokkeerd om B eruit te snijden. Troef je met 9 en speel 
je vervolgens 2 keer troef, dan speelt west aan slag met A weer harten en kun je B er 
weer niet uitsnijden. Beginnen met H uit je hand is ook fout. Kortom een spel met veel 
valkuilen. 
We hebben nog een lange weg te gaan naar de bovenste regionen, maar we zijn in ieder 
geval op weg. 


