
AFGELOPEN DINSDAG OP STEPBRIDGE…. 
 
18 augustus 2020, Butler, Zomerdrive, laatste avond. 
 

Saai? 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 
De derde avond dat we weer op Den Hommel konden kaarten was ook de laatste avond van 
de zomerdrives. Op enig moment namen we plaats aan de tafel met Onno Janssens en we 
hadden het over bekendheid met spelverdelingen. “Als je alles weet, zou het maar een saai 
spel zijn”, aldus Onno. 
Ik stemde in, maar indachtig mijn eerdere schrijfwerk en alles wat Deep Finesse laat zien, 
gaf ik aan dat ook double dummy het spel wel degelijk heel boeiend kan zijn.  
Ik kreeg gelijk want we speelden - op een andere tafel - spel 18: 
 

 
 
Ik zat oost en opende met 2♥, “zwak met de hoge kleuren”. Partner Paul Schriek vroeg met 
2SA naar verdere informatie en ik antwoordde 3SA: een 4-4. Paul prikte toen gelukkigerwijs 
4♠ (de rest van het veld zat in 4♥), en dat is vrijwel onverbrandbaar, ondanks de complete 
duplicatie van de OW handen.  
In 4♥ ga je altijd down omdat ♦H in de knip zit en zuid altijd op tijd aan slag komt om ruiten in 
te spelen. Niet zo in 4♠. Noord startte ♣B. Paul won, trok drie maal troef en speelde een 
harten naar ♥H. Die mocht hij maken, terwijl noord een hartenhonneur onder moest gooien. 
Nu nog twee keer klaver en harten na. Noord mocht de andere hartenhonneur maken maar 
moest in de dubbele renonce spelen of van ♦A af. Zo ging er maar één ruiten verloren. 
Als zuid opstapt met ♥A, dan valt in de volgende slag de tweede hartenhonneur onder ♥H en 
kun je twee ruitenslagen verliezen - maar slechts één harten. Op deze wijze gaat 4♠ dus 
altijd over tafel. Toch gaf de spelverdeling aan dat er maar 9 slagen waren. Paul en ik 
hebben er even naar gekeken maar zagen niet hoe 4♠ down kon. 
Deep Finesse zag het wel. Noord moet ♥V (of ♥B) starten! Zuid moet duiken en de heer wint. 
Nu volg je het aangegeven speelplan en trekt drie keer troef en twee keer klaver om daarna 
noord in te gooien met harten. 
Ai, noord gooit op de derde troef zijn tweede harten af! Tsja, nu is 4♠ niet meer te maken, 
want zuid heeft zowaar ♥A9! 
 
Hoezo, saai? 


