
Opgave 1. Zuid/Allen 
          Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   A4  A. pas  D. 3 

1  dbl  pas  ??   B763  B. 1SA  E. 3SA 

         AH54  C. 2 

         B104 
 
 
Opgave 2. Oost/OW 
          Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   9  A. 9  C. 2 

1   pas   10852 B. 8  D. H 

4  pas  pas  pas   H10542 

         HV3   
 
 

Opgave 3. Zuid/Niemand  
 

   HV4    West  Noord  Oost  Zuid 

   2          1 

   B84    2  4  5  5 

   AH10832   pas  6  pas  pas 
      pas 
  W         O    
         Z    Noord leidde uit het biedverloop af dat zuid zeer kort 

      moest zijn in ruiten, vandaar zijn speculatieve 6 bod. 

   A1098653   West begint tegen 6 met A en H, getroefd in zuid. 

   A85    U speelt schoppen naar de heer en ziet oost 3  

   3    afgooien. Hoe verder? 

   V4 

A. V en schoppen naar de aas    
B. Harten naar de aas en harten getroefd                   

C. Ruiten getroefd en 10 laten uitlopen 
D. Klaveren naar de vrouw en klaveren             

 
Opgave 4. West/Niemand 
 

 V876        N    West  Noord  Oost  Zuid 

 A10  W       O    1  pas  1  pas 

 B10987       Z    2  pas  4SA  pas 

 A9      5  pas  6  pas 

   B102    pas  pas 

   32 

   AHV543   U komt tegen 6 uit met A, waarop zowel noord als oost bekent. 

   32    What’s next? 
 

      A. B            B. 3          C. H          D. 3          E. 3 
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Opgave 1. Zuid/Allen 
          Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   A4  A. pas  D. 3 

1  dbl  pas  ??   B763  B. 1SA  E. 3SA 

         AH54  C. 2 

         B104 
 
 
Oplossing  
 
A. Pas  1 punt 
B. 1SA  0 punten 

C. 2  0 punten 

D. 3  2 punten 
E. 3SA  5 punten 
 
Het informatiedoublet belooft 12+ punten zonder uitgesproken kleur. Noord vraagt aan zuid om een speelsoort te 

kiezen. Wanneer je 2 biedt zal partner daar normaliter op passen. Je vertelt namelijk alleen dat ruiten de kleur van 

jouw keuze is, 2 belooft geen enkele kracht. Zelfs een sprong naar 3 is niet forcing; dat toont circa 9-11 punten 
en inviteert voor de manche. Met 13 punten ben je te sterk om te inviteren, de manche is een must. Wanneer je niet 

weet welke manche het beste is kun je dat kenbaar maken via 2, de kleur van de tegenpartij. Hier heb je echter 

een duidelijke voorkeur voor 3SA. B-vierde mag je beschouwen als een dekking. Het hele spel lag zo: 
 

   H753 

   104 

  V86 

  AV93 

 B92       N   V1086 

 AH852 W     O   V9 

 2       Z   B10973 

 H872     65 

   A4 

   B763 

   AH54 

   B104 
 

Te zien valt dat 3SA gemaakt wordt, zelfs als west met 2 start. Noord heeft een zeer minimaal informatiedoublet 

en zal dus passen op limietbiedingen als 3 en 2SA. Naast 3SA is er slechts één andere bieding dat een substantieel 
aantal punten in het laatje kan brengen: pas. Daarmee zet zuid het informatiedoublet van noord om in een 
strafdoublet. Voor pas ie echter een aanzienlijk robuuster troefbezit nodig. 
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Opgave 2. Oost/OW 
          Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   9  A. 9  C. 2 

1   pas   10852 B. 8  D. H 

4  pas  pas  pas   H10542 

         HV3   
 
Oplossing  
 

A. 9  1 punt 

B. 8  3 punten 

C. 2  2 punten 

D. H  5 punten 
 

Uitkomen na biedverlopen als 1SA - 3SA of 1 - 4 is lastig. Het biedverloop biedt weinig aanknopingspunten. 
Wanneer de eigen hand geen evidente kleur aanwijst wordt het een beetje gokken. Maar de ene gok is kansrijker 
dan de andere. In troefcontracten biedt uitkomen van een serie betere perspectieven dan starten onder een plaatje 

vandaan. H verdrijft A en ontwikkelt V. Een ruitenstart biedt veel minder zekerheid; voor het succes van die 
uitkomst ben je afhankelijk van partners ruitenbezit. 
Een uitkomst in een kleur waarin je geen plaatje bezit (hier harten) geldt als ‘passief’. Je voornaamste hoop is dan 
om niets weg te geven. Maar vaker dan je lief is kost het een tempo. Een troefstart is erg riskant met een singleton; 

als partner V heeft hoeft de leider die niet meer te zoeken. 
 

   A6 

   AB3 

   B983 

   B842 

 V8432      N   HB1075 

 H964  W     O   V7 

 6       Z   AV7 

 A96     1075 

   9 

   10852 

   H10542 

   HV3 
 

Zo lag het hele spel. Een H start ontwikkelt twee slagen en leidt tot een down. Ruiten is in de vork van oost en 

geeft het contract cadeau. Maar ook na een hartenstart wordt 4 gemaakt; de leider kan een tweede hartenslag 
ontwikkelen voor een klaverdiscard. Schoppen leidt wel tot een down, mits noord naar klaveren switcht. Maar dat 
maakt het nog niet tot een goede uitkomst. 
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Opgave 3. Zuid/Niemand  
 

   HV4    West  Noord  Oost  Zuid 

   2          1 

   B84    2  4  5  5 

   AH10832   pas  6  pas  pas 
      pas 
  W         O    
         Z    Noord leidde uit het biedverloop af dat zuid zeer kort 

      moest zijn in ruiten, vandaar zijn speculatieve 6 bod. 

   A1098653   West begint tegen 6 met A en H, getroefd in zuid. 

   A85    U speelt schoppen naar de heer en ziet oost 3  

   3    afgooien. Hoe verder? 

   V4 

E. V en schoppen naar de aas    
F. Harten naar de aas en harten getroefd                   

G. Ruiten getroefd en 10 laten uitlopen 
H. Klaveren naar de vrouw en klaveren                        

 
Oplossing 
 

A. V en schoppen naar de aas  2 punten  
B. Harten naar de aas en harten getroefd 5 punten                   

C. Ruiten getroefd en 10 laten uitlopen 1 punt 
D. Klaveren naar de vrouw en klaveren 0 punten                
 
 

   HV4     

   2     

   B84     

   AH10832    

 B72     -       

 V109     HB763    

 AHV65    10972     

 5     B976       

   A1098653    

   A85      

   3     

   V4 
   

 
Met tien schoppen samen geeft het 3-0 zitsel geen centje pijn. Je telt 11 top-slagen: zeven schoppen, drie klaveren 

en A. Als de ontbrekende klaveren 3-2 zitten komt de lengte van noord vrij en heb je slagen te over. Het is echter 
lichtzinnig om daar op te vertrouwen. De twaalfde slag is op een eenvoudige manier zeker te stellen. Speel harten 

naar de aas en troef een harten met 4. Daarna incasseer je V en steek je met een ruitenaftroever over naar zuid 

om met A de laatste troef te trekken. Vervolgens speel je V en Klaveren naar de aas, waarna op H je laatste 
harten verdwijnt. 
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Opgave 4. West/Niemand 
 

 V876        N    West  Noord  Oost  Zuid 

 A10  W       O    1  pas  1  pas 

 B10987       Z    2  pas  4SA  pas 

 A9      5  pas  6  pas 

   B102    pas  pas 

   32 

   AHV543   U komt tegen 6 uit met A, waarop zowel noord als oost bekent. 

   32    What’s next? 
 

      A. B            B. 3          C. H          D. 3          E. 3 
 
Oplossing  
 

   9 

   987654 

   2 

   87654 

 V876       N   AH543 

 A10  W    O   HVB 

 B10987      Z   6 

 A9     HVB10 

   B102 

   32 

   AHV543 

   32 
 
 

A. B  1 punt 

B. 3  0 punten 

C. H  2 punten 

D. 3  5 punten 

E. 3  0 punten 
 
Je hebt 11 ruiten samen met de dummy. Een tweede ruitenslag zit dus niet in het vat. Toch biedt ruitennaspel de 
beste kans op een tweede slag. Zowel partner als de leider heeft geen ruiten meer. Jouw schoppenbezit biedt 

uitzicht op troefpromotie. Speel een kleine ruiten na. Door met 9 te troeven verdrijft partner een tophonneur bij 
oost. Daarna is dit over in de troefkleur: 
 

   - 

         V876   A543 

   B102 
 
Je schoppenbezit is goed voor een slag! 
 

Uiteraard is de troefpromotie ook te realiseren met H, maar daarmee maak je het je partner onnodig moeilijk. Als 

hij denkt dat H de slag gaat winnen zal hij niet troeven. 
Ander naspel dan ruiten is doelloos. Als noord recht heeft op een slag in harten of klaveren hoeft de kleur niet door 

zuid te worden ingespeeld. Gezien het biedverloop lijkt het er sowieso sterk op dat oost zowel H als H heeft, 
anders is zijn 4SA bod niet te rechtvaardigen. En ook troefnaspel doet niets om het maken van een tweede slag te 
bevorderen. 
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