
Opgave 1. Noord/Niemand       Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   87  A. Pas 

  1  pas  1   1087  B. 1SA 

Pas  1  pas  ??   V9876 C. 2 

         A42  D. 2 
 
 
Opgave 2. West/Allen       Waarmee komt u uit?? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  A753  A. Schoppen 

1  pas  1  pas  93  B. Harten 

1SA  pas  21  pas  593  C. Ruiten 

32  pas  4  pas  HB752 D. Klaveren 
pas  pas          
 

1. Checkback Stayman, conventioneel vraagbod 
2. Maximum met een driekaart schoppen 

 
 

Opgave 3. Zuid/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

             1 

   A94    2  pas  3  4 

   10975   pas  pas  pas   

   83     

   B1093   West komt tegen 4 uit met V, die u neemt met A. 
       
       
      Welke kleur speelt u de slag twee uit dummy? 
       

   2    A.   Schoppen 

   43    B.   Harten  

   AHVB97   C.   Ruiten  

   A642    D.   Klaveren 
 
 

Opgave 4. Zuid/Allen 
 

      B765  West  Noord  Oost  Zuid 

     84            pas 

     A76  1SA  pas  2  dbl 

     HV107 2  pas  3SA  pas   

   82    4  pas  pas  pas  

   B109    

   V1083   Noord komt tegen 4 uit met 8. In dummy wordt H gelegd.   

   A932     
      Hoe speelt u tegen? 
       

A. Ik neem A en speel schoppen 

B. Ik neem A en speel harten 

C. Ik neem A en speel ruiten 

D. Ik neem A en speel klaveren door 

E. Ik duik A 
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Opgave 1. Noord/Niemand       Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   87  A. Pas 

  1  pas  1   1087  B. 1SA 

Pas  1  pas  ??   V9876 C. 2 

         A42  D. 2 
 
 
Oplossing 
 
A. Pas  5 punten 
B. 1SA  3 punten 

C. 2  1 punt 

D. 2  0 punten 
 
Veel bridgers denken dat een nieuwe kleur forcing is in de tweede biedronde. Dat is niet het geval. Met 18-19 

punten springt noord naar 2 om de bieding mancheforcing te maken. 1 heeft derhalve een range van 12-17 
punten. Zuid zal er niet vaak op passen, maar het mag wel. En dit is een goed moment om het te doen.  

Met zes punten weet je dat de manche te hoog gegrepen is. 1 in de 4-3 fit is niet perfect, maar 1SA met een kleine 
doubleton schoppen is ook niet alles. Een ander gevaar van 1SA is dat partner nog een keer biedt. 
 

   H642 

   HB64 

   A 

   HV75 

 V53     AB109 

 Z52     V93 

 H1042    B53 

 B103     986 

   87 

   1087 

   V9876 

   A42 
 

Hier zal noord 1SA verhogen naar 2SA om te inviteren voor 3SA. En aan het hele spel valt te zien dat 1 verre te 
prefereren valt boven 2SA. 
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Opgave 2. West/Allen       Waarmee komt u uit?? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  A753  A. Schoppen 

1  pas  1  pas  93  B. Harten 

1SA  pas  21  pas  593  C. Ruiten 

32  pas  4  pas  HB752 D. Klaveren 
pas  pas          
 

3. Checkback Stayman, conventioneel vraagbod 
4. Maximum met een driekaart schoppen 

 
Oplossing 
 
A. Schoppen  1 punt 
B. Harten  3 punten 
C. Ruiten  1 punt 
D. Klaveren  5 punten 
 

Wie met 9 of 9 uitkomt hoopt een aftroever te maken. Harten lijkt wat kansrijker dan ruiten, die laatste kleur is 
immers door west geopend. Een alternatieve strategie is om niet zelf aftroevers na te streven, maar de leider tot 
aftroeven te dwingen. Effect daarvan kan zijn dat zuid op enig moment meer troeven heeft dan oost. En dan komt de 
leider in de problemen. Kijk naar het hele spel. 
 

   6 

   B10654 

   10876 

   AV3 

 V102     HB984 

 AH2     V87 

 AB42     HV5 

 1086     94 

   A753 

   93 

   93 

   HB752 
 
Zie het effect van een klaverstart en vervolg. Oost troeft de derde ronde en heeft nu nog vier troeven over, evenveel 
als zuid. De leider gaat nu troeftrekken, maar zuid duikt zowel de eerste als de tweede schoppenronde. Hierna is dit 
over: 

   - 

   B1065 

   10876 

   - 

 10     B9 

 AH2     V87 

 AB42     HV5 

 -     - 

   A7 

   93 

   93 

   HB 
 

Als de leider een derde rondje troef speelt kan zuid A nemen en H spelen. Oost moet troeven en nu maakt zuid 

nog 7 en B voor twee down. Beter kan oost stoppen met troeftrekken en harten of ruiten spelen. Maar dan 

maakt zuid op enig moment 7 via een aftroever. NZ maken twee klaverslagen en twee troefslagen voor een down. 
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Opgave 3. Zuid/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

             1 

   A94    2  pas  3  4 

   10975   pas  pas  pas   

   83     

   B1093   West komt tegen 4 uit met V, die u neemt met A. 
       
       
      Welke kleur speelt u de slag twee uit dummy? 
       

   2    A.   Schoppen 

   43    B.   Harten  

   AHVB97   C.   Ruiten  

   A642    D.   Klaveren 
 
Oplossing 
 
A.   Schoppen  0 punten 
B.   Harten  0 punten 
C.   Ruiten  2 punten 
D.   Klaveren  5 punten 
 

   A94 

   10975 

   83 

   B1093 

 VB10865    H73 

 H2     AVB86 

 62     1054 

 H76     V8 

   2 

   43 

   AHVB97 

   A642 
 

Met A ben je voor het eerst en voor het laatst in dummy aan slag. Zaak is om die entree optimaal te benutten. Dat 

doe je door B voor te spelen uit noord. Bij het gegeven zitsel verlies je dan maar één klaverslag in plaats van twee. 
De standaardreflex is om in een troefcontract te beginnen met troeftrekken. Op dit spel moet dat dus even worden 
uitgesteld. Maar omdat de intentie van troeftrekken goed is scoort het nog twee punten. Voor schoppen- of 
hartennaspel in slag twee valt helemaal niets te zeggen; zero points derhalve. 
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Opgave 4. Zuid/Allen 
 

      B765  West  Noord  Oost  Zuid 

     84            pas 

     A76  1SA  pas  2  dbl 

     HV107 2  pas  3SA  pas   

   82    4  pas  pas  pas  

   B109    

   V1083   Noord komt tegen 4 uit met 8. In dummy wordt H gelegd.   

   A932     
      Hoe speelt u tegen? 
       

F. Ik neem A en speel schoppen 

G. Ik neem A en speel harten 

H. Ik neem A en speel ruiten 

I. Ik neem A en speel klaveren door 

J. Ik duik A 
Oplossing  

 

A. Ik neem A en speel schoppen  1 punt 

B. Ik neem A en speel harten  0 punten  

C. Ik neem A en speel ruiten   3 punten 

D. Ik neem A en speel klaveren door  2 punten 

E. Ik duik A     5 punten 
      

 H104 

 H732 

 B942 

 86 

 AV93     B765 

 AV65     84 

 H5     A76 

 B54     HV107 

   82 

   B109 

   V1083 

   A932 
 

Voorlopig tel je slechts één slag voor de verdediging, A. West heeft gezien zijn 1SA opening 15-17 punten. Dat laat 
ruimte voor 7-9 punten bij partner noord. Als die punten bestaan uit gunstig geplaatste honneurs in harten en 
schoppen maakt partner wellicht twee slagen. Een klaveraftroever zou dan één down kunnen betekenen. Maar 
hoeveel klaveren heeft partner? De leider heeft tijdens het bieden een vierkaart schoppen en een vierkaart harten 
aangegeven. Aangezien met een 4-4-1-4 verdeling geen 1SA wordt geopend mogen we er vanuit gaan dat west 

hooguit drie klaveren bezit. Noord heeft er dan twee. In dat geval is het noodzakelijk om A te duiken, Dit houdt de 

verbinding tussen noord en zuid in stand. Zodra hij aan slag komt met H kan noord klaveren doorspelen. Nu neem 

je A wel en geef je hem de gewenste klaveraftroever. Noord gaat daarna met schoppen of ruiten van slag en krijgt 

uiteindelijk met H de downslag binnen. 
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