Slagen tellen
U speelt niet heel vaak viertallenwedstrijden op de club. Maar afgelopen week
was de eerste avond van de viertallencompetitie. Overslagen zijn in viertallen
veel minder belangrijk dan in ‘paren’. Het
gaat erom uw contract te maken.
Halverwege de avond zit u met 30
punten samen in 3SA, dat kan geen
probleem zijn, toch?
W/A

♠HV6
♥5
♦AH5
♣ A H B 10 7 6

♠AB97
♥ H 10 6 2
♦ V 10 8 3
♣9

zuid 3♥

Noord
2♣
3♣
pas

Oost
pas
pas
pas

Jazeker, als oost ♣V heeft, kan hij harten
naspelen, door uw ♥1062 heen. Als west
een vijfkaart heeft, verliest u nog vier hartenslagen. U bent dan down in een ‘koud’
contract. U snijdt dus niet in klaveren!
U raapt rustig eerst vier schoppenslagen
op en begint daarna aan de ruitens. Als
♦B valt, heeft u de eerste negen slagen
gemaakt. Nu kunt u eventueel alsnog snijden om te proberen alle slagen te maken:
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ANTWOORD
Voordat u begint met afspelen telt u eerst
uw slagen. Vier in schoppen, één in harten, drie in ruiten en ♣AH zijn er samen
al tien. Om uw contract te maken, heeft u
dus geen extra klaverslagen nodig. Is er
een gevaar als u toch in klaver snijdt?
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U vond het moeilijk: wat te bieden na
3♣? U koos voor 3SA, maar was daar wel
wat sterk voor. Gelukkig (?) heeft partner
iets te weinig voor een mancheforcing.
Zo zit u precies in het goede contract.
In slag één legt oost ♥V, die u met ♥H
neemt. De klaverkleur ziet er veelbelovend uit. Meteen maar beginnen met
snijden op ♣V?
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Uiteindelijk snijdt u niet in klaver en
dat is de juiste keuze. U maakt zo elf
slagen: 3SA+2. Aan de andere tafel gaat
uw tegenstander de mist in. Hij snijdt
wel direct in klaver en gaat dus met 30
punten samen down in 3SA. U wint deze
wedstrijd gemakkelijk. (MS)

