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B 10 4
7
87654
7654






A
A
3
A

HV32
864
2
H

Je bent leider in een 4-contract. West start met H. Hoe probeer je
dat te maken?

Aanpak
Je telt, vanuit de zuidhand, liefst vijf mogelijke verliezers: drie in
harten en twee in ruiten.
Aan die twee ruitenverliezers zul je niet gemakkelijk ontkomen.
Maar aan de drie hartenverliezers waarschijnlijk wél. Onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat je niet begint met drie keer
troefspelen!
Meteen na A troef je een lage harten;
met klaveren naar A en weer een hartenaftroever;
en naar H voor de laatste hartenaftroever. Je hoeft niet bang te
zijn dat OW meetroeven, want hoger dan B 10 hebben ze niet.
Wet
Begin niet automatisch troef te trekken; je wilt niet weten hoeveel
contracten daardoor geheel onnodig het schip in gaan.

Voor de meer gevorderden
Spel 1 De juiste reactie
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Zuid speelt 4. West start met H.
De leider neemt de uitkomst met A en begint de troefkleur
met het slaan van V. West bekent echter niet; oost blijkt alle
resterende schoppens te hebben. Het 4-contract gaat
daardoor -1.
Jij bent noord, dummy dus. Op welke reactie kan je partner
rekenen na afloop van dit spel?
a. Perfect gespeeld, partner!
b. Jammer, partner, dat je niet begon met A of H.
c. Jammer, gigant, gewoon domme pech.
Reactie a is de juiste reactie. Met B én 10 bij OW kun je
alleen maar vijf schoppenslagen maken als de schoppens 2-2
of 3-1 zitten, of de 4-kaart bij west!
Om die reden moet je inderdaad beginnen met V. Zodat je na het renonceren van oost - tweemaal over west kan snijden.
Als oost die 4-kaart heeft ben je zelfs met open kaarten
kansloos. V kan maar één van die twee schoppenhonneurs
opvangen.
De dummy’s die dus denken dat partner het verkeerd deed,
zouden onnodig zijn downgegaan als ze zelf de leider waren
met alle schoppens bij west. Want als je dan ook begint met
A of H kun je ook wests schoppenplaatjes niet meer
oppakken. Mijn advies: wees extra voorzichtig met het geven
van kritiek... .

In dit spel zoomen we vooral in op de behandeling van de
troefkleur.
Het spreekt vanzelf dat ook de hartenkleur een specifieke
aanpak vereist: namelijk harten vanuit zuid naar dummy’s H.
Dan geef je maar één hartenslag af als west A heeft. In dit
spel zat A uiteraard bij oost .

