
GOED GESCHUD 

Goed schudden vergroot de kans op leuke spellen, maar soms krijg je wel erg bijzondere 

handen. Onze inhaalwedstrijd viertallen tegen Schijndel, op de geplande datum waren er 

maar drie tegenstanders en dan lukt het niet, bracht enkele fraaie spellen, waaronder 
spel 7: 

 

Biedverloop: 

Noord Oost Zuid West 

-- -- 1  2  

3 1 4  4 2 pas 

4SA3 pas 5 4 pas 

6 5 pas 6 6 pas 

pas7 pas 
  

1 cue (in elk geval manche-forcing), vraagt naar omschrijving van de hand 
2 de schoppen kan ik in mijn eentje 
3 RKC (dus 4 azen en troef heer tellen mee) 
4 2 van de 5 + troef vrouw 
5 lijkt me een mooi eindcontract (er ontbreekt bijna zeker 1 echte aas) 
6 harten kan toch niet beter zijn dan schoppen 
7 OK, jij je zin, 7 gaat altijd down 

En inderdaad 6 contract brengt 1430 op. 

Het leuke van het spel is dat 6 en 7 nodig zijn voor een plusscore want 6  gaat 2 down bij 

goed tegenspel en 6SA of hoger zit er niet in, want in Schijndel starten ze na dit 

biedverloop gegarandeerd met ruiten. 

Onze tegenstanders aan de andere tafel wilden elkaar niet laten winnen met bieden en 

stopten pas toen er geen biedkaartjes meer in het bakje zaten: 7SA. Fred en Jutske 

willen zoiets best doubleren en down spelen. Ze wisten de blokkade in ruiten te 



vermijden en haalden de eerste 5 slagen, dus nog eens 1400 punten en bij het uitslaan 

de niet veel voorkomende score van 2830, goed voor 21 imps. 

Waarom gaat 6  2 down. (probeer het eerst zelf.) 

In 6  mag Oost uitkomen en die speelt natuurlijk ruiten. Als de dummy op tafel komt 

blijkt er slechts 1 entree te zijn, schoppen. West neemt de eerste slag over en speelt 

schoppen na. Dat is wel naar de vork toe, maar daar heeft de leider niets aan want de 

tweede schoppen kan al worden getroefd door West en na het overtroeven en 

troeftrekken blijft de leider met A94 zitten. 
Dan blijkt weer eens, met 25 punten moet je meestal in de manche zitten! 
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