Wereldswitch
Dinsdagavond 5/2/2019, spel 17, N/Je zit Zuid en je hebt:
♠A2
♥H9843
♦A3
♣ H B 10 3
Mooie hand, 15 punten, edoch voor je wordt, na pas van partner, 1♦ geopend.
Je vindt dat je geen keus hebt en biedt 1♥.
De verdere bieding ontvouwt zich als volgt:
Noord
p
p
ap

Oost
1♦
2SA

Zuid
1♥
p

West
2♣
3SA

Je start netjes 4de van boven, ♥4 en dit verschijnt op tafel:
♠B7
♥VB6
♦H42
♣A8765
Leider Oost legt de V, die houdt. Hmmm, OW hebben een redelijke hartendekking. De leider speelt ♠B
die doorloopt.
De tweede schoppen, naar de 10 neem je met het Aas. Wat nu?
Weer harten is niet zinvol, je geeft een extra slag aan de tp en je ziet wellicht je ♥H niet meer terug.
Ook ruiten is geen optie, met die kleur heeft Oost geopend. En schoppen wordt door Oost gespeeld.
Klaveren dan? Er ligt wel een 5-kaart op tafel….
Na de klaverswitch is 3SA niet meer te maken. Het hele spel lag zo:

Nadat je met ♦A aan slag bent gekomen incasseer je 3 klaverslagen. Samen met ♠A en ♦A telt dat op
tot 5, nog voordat de leider de ruiten kan ontwikkelen.
Van de 13 keer dat dit spel gespeeld is wordt 10 keer tegen SA met harten gestart.

Maar in slechts 4 keer (2 keer in de A-lijn en 2 keer in de B-lijn) wordt dit tegenspel gevonden. Een
Wereldswitch!
Sipke van Manen

Naschrift. De leider had, in slag 2, wellicht beter de ruiten kunnen aanvallen in plaats van de
schoppen. Schoppen is de niet-geboden kleur en geeft Zuid de optie om naar schoppen te switchen in
plaats van naar klaveren. Is dat de reden dat de klaverswitch zo weinig gevonden is?

2 reacties
1.

Louk Herber
11 februari 2019 om 11:15

Hallo Sipke,
Kennelijk is het 2 kl bod 8-11 punten en niet 11+. Met 11 punten heeft West een maximum en bied na
2 sa 3 sa; met de 11+ variant past west uiteraard met zijn minimum. Maar oost moet een behoorlijke
hand hebben om 2 sa te bieden als west 8 punten kan hebben. Omdat je zelf al 15 punten hebt, lijkt
het erop dat Oost de rest van de punten -14- heeft voor zijn bieden. En dus ook kl V.
Het is paren dus het weggeven van een overslag door kl naspel geeft je een slechte score.
Als het Butler is, is de enige downkans dat p kl V heeft. Partner mag dan lengte in sch hebben, hij
heeft er zeker geen entree bij.
Groeten,
Louk

Beantwoorden

2.

Sipke van Manen
10 februari 2019 om 00:31

Naschrift. De leider had, in slag 2, wellicht beter de ruiten kunnen aanvallen in plaats van de
schoppen.
Schoppen is de niet-geboden kleur en geeft Zuid de optie om naar schoppen te switchen in plaats van
naar klaveren.
Is dat de reden dat de klaverswitch zo weinig gevonden is?
Sipke van Manen

