Ezelsbrug
Ik zit zuid met de volgende verzameling:
♠ V543
♥ V10953
♦7
♣ V97
West opent de vijandelijkheden met 1♦, en na de pas van partner biedt oost een natuurlijke 2♠. Ik heb
niks in de melk te brokkelen. West biedt 3♥ waarop oost de bieding besluit met 3 SA. Ik mag starten
en kies voor de 2e kleur van de dummy. 9♥ wordt met de heer genomen in oost (partner gooit de 8:
hoog-laag oneven). Oost speelt ♦ via de B voor de H van partner. Die speelt ♠9 terug en de leider
speelt klein. Wat nu?
Oost beschikt over een opening en heeft gezien de bieding en de nakomst de schoppenhonneurs (♠9
wijst op iets als 9x). ♥H zat kennelijk sec (partner heeft een 3-kaart). De leider zal daarnaast dus nog
over een honneur in de lage kleur beschikken: ♣A of V, of ♦V. Als dat ♦V is, heeft de leider als ik ♠V
neem een keuze, als ik een kleine klaver naspeel. Maar de bieding lijkt erop te wijzen dat hij een
klaverplaatje heeft; bied jij 3 SA na 1♦– 2♠ – 3♥, 3 SA zonder klaverstop? Ik zou dan eerst eens 3♠
bieden: de situatie is toch manche-forcing.
Inmiddels zit ik al een dikke minuut te denken of ik ♠V moet pakken of zakken! Ok, ik plaats op
grond hiervan een ♣A bij Oost en ♦V bij mijn partner. Als ik ♠V neem, heeft de leider daarna 5
schoppenslagen, 2 klaverslagen, 2 hartenslagen en voorlopig 1 ruitenslag. Ruiten moet-ie dan nog
ontwikkelen. Ongeveer hier in mijn denken (dat aanzienlijk chaotischer verloopt dan hier
weergegeven) besluit ik te duiken. Ik ben nog lang niet klaar met denken maar het heeft al (te) lang
geduurd. Ik ben gewoon te traag voor dit spel! De leider gaat terug naar de hand met ♣A en speelt
weer ruiten. Omdat ik niet kan bekennen, speelt de leider ♦A en ruiten na voor de V van partner. Hij
pakt de nagespeelde ♠ met A, speelt ook ♠H, en casht de klaveren. Sukkel die ik ben! Heb ik ergens
onderweg een klavertje laten gaan. Eindigen we toch met slechts 2 slagen.
Had je ♠V gepakt?
Dit was het hele spel:

Jan Don

Edit

3 reacties

1.

Sipke van Manen
26 maart 2019 om 17:44 Bewerken

Jammer dat je de hand van de dummy niet geeft. Dat maakt je overpeinzingen gemakkelijker te
begrijpen. Ha H kaal bij Oost, bijvoorbeeld, in slag 1 (goede start overigens). Verder: leider heeft
een 6-kaart Sch, jij een waardeloze 4-kaart. Partner dus een doubleton, die ook waardeloos is
(behalve als hij Ax heeft :-)). Kortom in schoppen is niks te halen. Dus pakken. En deze redenatie
geeft ook het recept waar Louk op wijst: schoppen terug, geeft nooit iets weg.
Beantwoorden

2.

Louk Herber
14 maart 2019 om 17:41 Bewerken

Hoi Jan,
Met sch 9 naspel is- verrassend genoeg- duiken van Vxxx zo gek nog niet. Maar uiteindelijk toch
niet goed. De leider heeft na de ha start , de ru snit en sch na voor de tien in dummy twee
entree’s nodig: om de sch te ontwikkelen en om de sch uit te spelen. Als je pakt, wat dan na te
spelen? De leider heeft dan 5 sch, 2ha,1 ru en 2 kl: is al tien slagen. Ha en kl na geeft ook de
elfde slag, dus sch na… Vind dat maar eens. Op de sch kun je twee ha wegdoen en in praktijk
zal de leider dan wel spelen op de herhaalde ru snit ( de eerste ru is door Noord gepakt met de
Heer; op vijf sch van de leider gaan in dummy de ha en kl B weg). Dan houdt je de leider met sch
gepakt op 10 slagen. Nu je na diep denken duikt, zal de leider met kl naar de hand gaan en weer
de ru snit nemen. Je renonceert, de leider geeft de ru V af aan Noord. Die zal nu ru of sch
naspelen. De leider neemt het ru of sch naspel in de hand, speelt de vierde ru en sch Aas en
Heer. We zijn nu 9 slagen verder: je hebt sch V nog in de hand en moet of kl V of ha V sec
zetten. De leider gooit op tafel ha af als je ha Vx bewaart en kl als je Vx van kl bewaart. Bij een
juiste taxatie maakt de leider dan dus +2. Dat je dit niet allemaal overziet in slag drie: voordat ik
dit doorhad zijn we al aan de volgende clubavond toe:). “Gewoon” sch V pakken dus….
Groeten,
Louk
Beantwoorden

3.

Jan Don
13 maart 2019 om 13:55 Bewerken

Had je ♠V gepakt?
Jan Don

