DE SPEELFOUTEN-TOP 3
1. Steeds aftroeven aan de lange
kant.

HET BLUE CLUB BULLETIN
25e jaargang–nr.2 - februari 2017
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de
week van maandag 3 april.
Binnenkort is het programma bekend.
PAASDRIVES
De Paasdrives worden gespeeld op:
- dinsdagochtend 11 april 10.00u
- vrijdagochtend 14 april 10.00u
- vrijdagavond
14 april 20.00u
Zoals altijd staan de
vaste inschrijvers
automatisch
genoteerd, zijn er
leuke prijzen te winnen
en gaan we rond met
lekkere hapjes. Het
inleggeld bedraagt
€ 8,- per persoon.
UITKOMST GEZOCHT
Wat is uw uitkomst tegen 4♠ met de
volgende handen?
Achterop vindt u de antwoorden.
♠ 862
♥ AB92
♦ 83
♣ V1064

♠ 86
♥ B106
♦ HB7
♣ AV932

♠ 862
♥ H8
♦ A10643
♣ AB2

In een troefcontract begin je met het
tellen van je verliezers; dat doe je
gezien vanuit de hand met de meeste
troeven en meestal is dat de hand van
de leider. Ook spelend in een 4-4-fit
(beide troefkanten even lang) tel je
de verliezers vanuit de hand van de
leider. Meestal heb je teveel verliezers
en is het zaak om het aantal
verliezers terug te brengen; om dit te
bereiken kun je diverse technieken
gebruiken bv. snijden, lange zijkleur
ontwikkelen en hierop verliezers
afgooien en …. verliezers elimineren
door ze af te troeven aan de korte
kant (en dat is meestal de dummy).
Enkele voorbeelden:

♠ B65
♥ V4
♦ A10752
♣ A98



♠ V75
♥ 98
♦ H653
♣ 10842



♠ HVB82
♥ AB2
♦ H764
♣8



4♠ door
Zuid

4♠ door
Zuid

6♠ door
Zuid

Uitk. ♣V

Uitk. ♦2

Uitk. ♣H

♠ AV1094
♥ HB103
♦6
♣ H32

♠ AHB1043
♥ 1043
♦ A8
♣ AV

♠ A103
♥ H5
♦ AV2
♣ A9432

Op spel  is de standaardfout V
nemen met H, ♦A, ruiten getroefd,
A en weer ruiten getroefd. Lijkt
aardig maar je maakt aftroevers aan
de lange kant en dan elimineer je
geen verliezers. Integendeel, je
maakt jezelf zorgvuldig “troefkort”.
Je telt vanuit zuid 3 verliezers: H, ♥A
en een klaverslag. De enige verliezer
die je kunt elimineren is H en het
speelplan is dan ook
“straightforward”: troeftrekken en de
harten ontwikkelen. Neem V met A
en speel B voor.

Omdat de lange troeven aan tafel
liggen is het nu juist wel gunstig om
een (harten-) aftroever te maken in
de hand: je elimineert hiermee
immers een verliezer!
Dus niet direct troeftrekken maar
eerst ♥H, ♥A en ♥B troeven met 10
of A. Dan troeftrekken en de ruitens
testen voor de overslag. Verzuim je je
hartenverliezer af te troeven dan ga
je down als de ruitens niet 3-3 vallen.
2. De gewoonte om uit te komen
van een doubleton tegen een
troefcontract.

Indien er aftroefmogelijkheden zijn
aan de korte kant dan moet je
wachten met troeftrekken en eerst die
aftroevers maken.
De basis moet altijd het speelplan en
het tellen van de verliezers zijn.

Het uitkomen met een singleton
tegen een troefcontract is
aantrekkelijk: de kans op een
aftroever is aanzienlijk. Met een doubleton is de kans op een aftroever
gering.

Op spel , waarop zuid 2 opende en
noord direct verhoogde tot 4, tel je
vanuit zuid 4 verliezers namelijk drie
in harten en H.
Het speelplan moet luiden: ♦A nemen
en harten spelen met de intentie om
je derde harten aan tafel af te troeven
en daarmee je contract veilig te
stellen. OW nemen en vervolgen
bijvoorbeeld ruiten voor ♦H.
Nu weer een hartenslag afstaan en
later de derde harten voor zekerheid
aftroeven met V.
Daarna de -snit nemen voor de
overslag!

3. Het onder een aas uitkomen
tegen een troefcontract.

Spel  tenslotte is een geniepig spel :
door het gebruik van Jacoby is 6 in
de korte troefhand terechtgekomen.
In zo’n geval dien je de verliezers
vanuit de dummy te tellen! Van
daaruit gezien dreigen er twee
verliezers: één in harten en één in
ruiten (je mag niet uitgaan van een 33-zitsel!).

Het gevaar van zo’n uitkomst is dat
het aas later niet meer gemaakt wordt
omdat de leider of dummy een
singleton blijkt te hebben. We starten
echter alleen met een aas als we een
serie (=aas-heer) hebben.
Wat is uw uitkomst tegen 4  met de
volgende handen?


♠ 862
♥ AB92
♦ 83
♣ V1064

:
:
:



♠ 86
♥ B106
♦ HB7
♣ AV932

♠ 862
♥ H8
♦ A10643
♣ AB2

4; veel beter dan ♦8!
♥B; een serie is altijd veilig
Een troefje! Passief maar geeft
niets cadeau!
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