
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Interne viertallen, 2e avond, 10 september 2019 
 
Het zat niet, partner! 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 

Het is altijd weer leuk om te zien dat je een spel gespeeld hebt en dat je weer eens te 

oppervlakkig analyseert. “Sorry partner, troeven 3-1 met de vrouw erachter en ♦V fout. Dit 

was niet te maken!” 

Dan krijg je na afloop van de speelavond de spelverdelingen mét daarbij het aantal slagen 

dat je kunt maken bij optimaal af- en tegenspel. Double-dummy weliswaar, maar toch. En 

dan zie je dat je het spel waarschijnlijk had moeten kunnen maken. Maar hoe dan? 

 

Deep Finesse en vergelijkbare tools bieden uitkomst. Wat is informatie-technologie toch 

geweldig! Het biedt mogelijkheden waar ik als student (Informatica) slechts van kon dromen! 

 

Het spel waar het om gaat is spel 28.  

 
west  noord  oost  zuid 

1♠  2♥  2♠  dbl 

Pas  4♥  allen pas 

 

Oost start schoppen (de enige downstart blijkt ruiten te zijn, maar dat verzin je niet). Ik nam 

♠A en speelde meteen ♥AH. Toen ♥V bij oost bleek te zitten en oost ook nog een ♠H bleek te 

hebben had ik weinig vertrouwen meer in de ruitensnit en dat bleek terecht. Ook zat ♦V niet 

tweede. 

Je kunt in slag 2 wel harten (♥4!) spelen, maar dan moet je wel meteen snijden. Dat ziet er 

ook niet logisch uit. Wat is dan wel een redelijke speelwijze die tot succes leidt? 

 

Je moet in slag 2 meteen ♣ spelen. Je zult iets moeten met de klaverkleur als de rode 

kleuren niet meewerken en klaveren opspelen lijkt niet heel gevaarlijk. West moet nemen en 

zal wel schoppen doorspelen. Omdat het een kleine schoppen is, mag je concluderen dat 

oost ♠H in handen heeft. Je troeft en speelt ♥AH... en je bent down.  



De reden is dat je een entree om zeep geholpen hebt: ♥10. Die heb je nodig om na het 

afstaan van ♣A over te steken naar dummy om door het vertroeven van de derde 

klaverronde de ♣10 hoog te krijgen. 

Aardig natuurlijk, maar geenszins een logische speelwijze.  

 

OK, je speelt ♥AH en krijgt het slechte nieuws. Nu is 99% zeker dat ♦V fout zit, zonder ♠H en 

♥V is de opening zowiezo al bijzonder licht, dus ♦V zit bij west. 

Omdat er iets moet gebeuren geef je eerst maar eens je derde harten af, wat de weg 

vrijmaakt voor een stripdwang: 

 

 
 

Het is tijd voor de grote ommekeer. Waar oost moest starten met ruiten om het 100% zeker 

down te krijgen, nu is ruiten na niet goed genoeg. Waar een klaverstart het de leider 

“makkelijk” maakte, daar is nu het vervolg van ♣7 absoluut noodzakelijk! 

 

West zal ♣A maken en nu heeft de leider geen entree om de derde klaver te vertroeven en 

bovendien zijn de belangrijke kaarten in ruiten en harten verdeeld – niemand hoeft 2 kleuren 

te bewaken.  

 

Wat nu als oost lui vervolgt met ♣H? Nou, dan troeft leider en incasseert zijn troeven. Omdat 

west ♦V97 moet bewaren moet hij ♣A sec zetten en daarmee kan west worden ingegooid om 

in de ruitenvork te spelen. 
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