
Dekken … of duiken 

 
Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het 
Melchemie Topcircuit met de vraag: ‘dekken of duiken’. 
 
Moet u in het tegenspel een voorgespeelde honneur dekken of niet? De meeste spelers leggen 
automatisch de Heer als rechts van hen een Vrouw verschijnt maar dat is niet altijd verstandig. Ook 
de top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met deze materie. Probeer 
het eerst zelf met deze 6 harten: 
 
5 3 
5 3 2 
H 8 5 3 2 
H 8 2 
 
west  noord  oost  zuid 
pas  1 schoppen pas  2 harten 
pas  2 schoppen pas  3 klaveren 
pas  3 harten pas  4 SA 
pas  5 harten* pas  6 harten 
pas  pas  pas 
 
*twee van de  vijf keycards (azen + harten Heer) 
 
Zuid heeft een sterke hand met minstens een vijfkaart harten en een vierkaart klaveren. Noord heeft 
minstens een zeskaart schoppen en een hartenfitje. De zwarte kleuren lijken niet aantrekkelijk. U 
besluit aanvallend te starten en legt ruiten 2 op tafel. U ziet: 
 
   A V 10 9 7 6 4 
   H 8 
   V 9 7 6 
   -- 
5 3 
5 3 2 
H 8 5 3 2 
H 8 2 
 
Tot uw opluchting neemt uw partner met ruiten Aas. Hij speelt harten 6 na, zuid neemt met harten 
Aas en speelt klaveren Vrouw na. Dekken met klaveren Heer of duiken? 
 
Nadat de ING Bank de geldkraan heeft dichtgedraaid, heeft Melchemie Holland B.V. – vorig jaar 
reeds co-sponsor – de sponsoring volledig overgenomen, zodat we weer kunnen genieten van een 
toptoernooi, nu onder de naam Melchemie Topcircuit. 
 

Maas dekt (on) terecht 
 
In de voorlaatste ronde treffen Anton Maas en Vincent Ramondt, die op dat moment leiden, hun 
achtervolgers Frank Burghout en Bas Drijver, de ‘jonkies’. 
 
 



   A 9 8 7 
   5 2 
   V 10 
   A B 8 7 6 
H 4      10 3 2 
V 8 4      H 10 9 7 6 
B 6 3      A H 9 7 
10 9 5 4 3     2 
   V B 6 5 
   A B 3 
   8 5 4 2 
   H V 
 
west  noord  oost  zuid 
Maas  Drijver  Ramondt Burghout 
pas  1 klaveren 1 harten 1 schoppen 
2 harten 2 schoppen 3 harten 4 schoppen 
pas  pas  pas 
 
Maas komt uit met harten 4, via de Heer voor het Aas. Vervolgens speelt Burghout schoppen Vrouw 
voor. Moet west die dekken met schoppen heer of duiken? 
Als oost schoppen 10 9 x heeft, zal hij west niet dankbaar zijn als die duikt en de leider in de volgende 
ronde schoppen 5 naar schoppen Aas speelt. 
Bij het actuele zitsel ligt het anders: dekken pakt verkeerd uit als de leider ‘op de terugweg’ op 
schoppen 10 snijdt. Dan kan duiken winnend zijn, als de leider in de volgende ronde mis gokt en 
schoppen Boer naspeelt (in de hoop op schoppen 10 tweede bij oost) in plaats van schoppen 5. 
Maar duiken faalt als de leider dan schoppen 5 naar het Aas speelt. Dan kan dekken juist winnend 
zijn als de leider daarna afziet van de snit op schoppen 10. Hij heeft daar reden toe: dat west dekte, 
kan duiden op schoppen H 10 sec, daarvan legt west zéker de heer. Bij het huidige zitsel is er dus 
geen ‘technisch goede oplossing’: het hangt ervan af wat de leider de volgende ronde doet! 
Maas dekt. De leider vervolgt met schoppen Aas, met schoppen 9, uiteraard dekt Ramondt niet. 
Burghout kiest, vermoedelijk terecht, voor schoppen Boer. Hij heeft immers naast genoemde kans op 
schoppen H 10 sec bij west als extra kans dat de klaverenkleur 3-3 zit (of 4-2 met klaveren 5 4 3 2 bij 
de laatste troef) en hij zijn verliezende hartens op tijd kwijt kan. Eén down: - 2 in plaats van + 7 IMP. 
Burghout en Drijver eindigen niettemin prachtig als tweede. 
Later vraag ik Maas wat beter is, dekken of duiken. Hij antwoordt dat duiken waarschijnlijk beter is, 
maar dat je aan tafel geen tijd hebt erover na te denken. Als je in trance gaat en vervolgens met de 
Heer of een kleintje komt, snapt de leider ook wel wat er aan de hand is. Als je schoppen H 10 of  
H 10 x hebt, dan dek je zo’n Vrouw natuurlijk à tempo (het is absoluut onetisch daar lang over na te 
denken). Als je nadenkt, heb je dus je hand verraden en dat is minstens zo erg als een – achteraf 
gezien – minder goede kaart spelen. 
Terug naar het eerste spel: 6 harten. Zuid heeft azen gevraagd en du zeker klaveren Aas. Hij probeert 
zijn klaverenkleur te ontwikkelen. Er ligt nog maar één troef (harten Heer) in dummy, dus vrijtroeven 
lukt alleen als hij klaveren A V B 10 9 heeft, het maakt dan niet uit of west dekt of niet. Bij een ander 
klaverenbezit van zuid moet west nu dekken, anders valt zijn klaveren Heer vanzelf in de volgende 
ronde, zonder dat het zuid een hoge klaveren kost. 
 

Meys dekt onterecht niet 
 
Joop Meys duikt en zuid, Jan Willem Bomhof, profiteert optimaal: 
 



   A V 10 9 7 6 4 
   H 8 
   V 9 7 6 
   -- 
5 3      H B 8 
5 3 2      7 6 
H 8 5 3 2     A B 10 
H 8 2      10 9 7 6 5 
   2 
   A V B 10 9 4 
   4 
   A V B 4 3 
 
Op klaveren Vrouw gaat een schoppen weg, dan volgt klaveren Aas en klaveren 3 getroefd (klaveren 
Heer valt). De leider troeft een ruiten en speelt de troeven: 
 
   A V 
   -- 
   V 9 
   -- 
5 3      H B 
--      -- 
H 8      -- 
--      10 9 
   2 
   9 
   -- 
   B 4 
 
Op harten 9 doet west ruiten 8 weg, dummy ruiten 9 en oost, die de klaveren moet vasthouden, doet 
afstand van schoppen Boer. Nu komt klaveren Boer. West moet ruiten Heer vasthouden, anders 
wordt dummy’s ruiten Vrouw hoog, en gooit dus een schoppen af. Bomhof verwijdert ruiten Vrouw 
uit dummy en weet nu dat west nog een schoppen en ruiten Heer heeft en oost nog een schoppen 
en klaveren 10. Als vervolgens op schoppen 2 bij west de 5 verschijnt, speelt hij vol vertrouwen 
schoppen Aas: hij weet zeker dat schoppen Heer gaat vallen! 
In vaktaal heet dit een ‘dubbele dwangpositie’: west moet ruiten Heer en oost zijn klaveren 
vasthouden, beiden moeten hun schoppen laten gaan. Ook is het een show-up squeeze: west moest 
op schoppen 2 laten zien dat zijn enige (overgebleven) schoppen de 5 is, dus moet oost de Heer 
hebben. 
Als Meys klaveren Vrouw wél dekt, zijn de laatste vijf kaarten als volgt: 
   A V 10 
   -- 
   V 9 
   -- 
5 3      H B 
--      -- 
H 8      -- 
8      10 9 7 
   2 
   9 
   -- 
   B 4 3 



Als zuid nu harten 9 speelt (al dan niet na klaveren Boer), kan west ruiten 8 en oost klaveren 7 
missen. Slechts de schoppensnit rest zuid, west moet schoppen H B sec hebben en dat zit niet zo. 
Deze + 980 levert NZ + 12 IMP op, - 100 had – 10 betekend. Liefst 22 IMP verschil, dus een denkpauze 
waard. In tegenstelling tot die schoppen Heer van Maas geeft deze denkpauze  geen extra informatie 
aan de leider (maar dat weet west nog niet als hij begint te denken…). West ‘verraadt’ alleen dat zuid 
niet al in de derde slag down is. 
Dekt of duikt u in dit spel harten Vrouw? 
 
   A 10 6 
   V B 2 
   V 2 
   A H B 6 3 
V 8 2      7 3 
10      H 8 7 6 5 
A H B 10 7 6     9 5 3 
10 9 8      V 7 4 
   H B 9 5 4 
   A 9 4 3 
   8 4 
   5 2 
 
west  noord  oost1  zuid 
Bakker  Pasman  v.d. Wouden Simons 
    pas  pas 
1 ruiten  doublet  pas  2 ruiten* 
pas  3 klaveren pas  3 schoppen 
pas  4 schoppen pas  pas 
pas 
 
*beide hoge kleuren 
 
Bakker start ruiten Aas en speelt ruiten Heer na. Vervolgens harten 10, harten Vrouw en oost dekt 
met harten Heer. West heeft geopend en nu oost harten Heer blijkt te hebben, is de kans op 
schoppen Vrouw bij west nog groter dan hij al was (hoewel oost die kaart nog wel kán hebben, hij 
heeft immers in de praktijk die andere zwarte Vrouw). Simons neemt harten Aas, laat schoppen 9 
doorlopen, speelt schoppen 4 naar de 10, klaveren Aas en Heer en troeft klaveren 4 met schoppen 
Heer. Ze haalt de laatste troef en heeft elf slagen. 
Oosts dekken met harten Heer kost een overslag (als zuid schoppen Vrouw ‘vindt’ is het contract 
dicht). Oost weet dat west niet, zoals gewoonlijk als hij harten 10 speelt, harten 9 heeft. Zuid heeft 
namelijk met 2 ruiten haar vierkaart harten ‘verraden’. Oost weet dus dat harten 10 een singleton is 
en kan beter duiken. Simons moet dan, om de snit op schoppen Vrouw te nemen, naar schoppen 
Heer oversteken. Ze kán bij het huidige zitsel ook elf slagen maken, maar zal dat niet proberen: als ze 
de derde klaveren nu laag troeft (ze heeft schoppen Heer niet meer!) en west troeft over, is ze down. 
In de praktijk zal zuid dus meteen wests laatste troef trekken en zich tevreden stellen met tien 
slagen. 
Aan een andere tafel blijkt ‘dekken of duiken’ wel van doorslaggevende betekenis. 
 

  



Duiken cruciaal 
 
Bep Vriend heeft het als leider lastiger omdat west van de hartens afblijft en vooral omdat west, 
Betty Speelman, een zwakke twee in ruiten heeft geopend. Ze start ruiten Aas en speelt ruiten Heer 
en klaveren 10 na. 
Gezien de zwakke twee in ruiten van west gaat Vriend ervan uit dat schoppen Vrouw eerder bij oost 
zit dan bij west en speelt, na klaveren Aas, schoppen Aas en schoppen 10 na. Speelman neemt 
schoppen Vrouw en vervolgt met klaveren voor klaveren Heer. Nu komt harten Vrouw en daar-is-ie-
weer: dekken of duiken? Marjolein Debets dekt en dat blijkt niet goed te zijn. Harten 10 van west valt 
sec en Vriend speelt al haar troeven: 
 
   -- 
   B 2 
   -- 
   B 6 
--      -- 
--      8 7 6 
10 7 6      -- 
8      V 
   9 
   9 4 3 
   -- 
   -- 
 
Op schoppen 9 verdwijnt uit dummy klaveren 6 en Debets is in dwang: als ze klaveren Vrouw 
weggooit, maakt de leider klaveren Boer en nog twee hartenslagen en als ze een harten laat gaan, 
maakt de leider alle hartens. Mooi gespeeld van Vriend, die het met partner Van der Pas 
voortreffelijk doet in deze eerste voorronde: + 75 IMP en een prachtige derde plaats. 
In dit spel is het cruciaal dat oost harten Vrouw niet dekt. Zuid heeft dan geen entree in de dummy, 
wat de dwangpositie onmogelijk maakt. 
Jan van Cleeff – Jean Paul Vis doen het op dit spel perfect. Vis opent met een zwakke twee in ruiten 
en begint tegen 4 schoppen met ruiten Aas, Heer en ruiten na. Dat is weliswaar in de dubbelrenonce 
maar daar heeft de leider weinig aan. Die is bang dat een eventuele vierkaart schoppen bij oost zit en 
besluit in de hand te troeven. Vervolgens schoppen naar het Aas en schoppen 10, klein, klein voor de 
Vrouw waarna Vis klaveren naspeelt. De leider neemt het Aas en speelt harten Vrouw, niet gedekt 
door Van Cleeff, klein en de tien. De volgende kaarten zijn over: 
 
   6 
   B 2 
   -- 
   H B 6 
8      -- 
--      H 8 7 6 
10 7 6      -- 
9 8      V 7 
   H B 
   A 9 4 
   -- 
   5 
 
Zou zuid harten spelen, dan troeft west af: één down. 



De klaveren proberen hoog te troeven heeft geen zin, want dummy heeft geen entree. Zuid kan dus 
alleen de laatste troef ophalen en moet dan kiezen: de klaverensnit nemen (mis, ook down) of 
klaveren 5 naar de Heer spelen in de hoop dat klaveren Vrouw valt. Hij kiest het laatste maar 
klaveren Vrouw valt niet, dus dan maar harten Boer, die Van Cleeff nu natuurlijk wél dekt met de 
Heer. Zuid verliest een harten aan de acht van oost,  één down. Acht welverdiende IMP voor Van 
Cleeff – Vis, dankzij een goede ‘dekken of duiken’ beslissing. 
 
Kom kijken naar de volgende voorronde op 5 en 6 januari in Utrecht. 
 

Uitslag 

 
eerste voorronde    IMP 
1 Maas – Ramondt    114 
2 Burghout – Drijver    93 
3 Van der Pas – Vriend    75 
4 Borm – Tuwanakotta    54 
5 Ter Laare – Meys    53 
 


