
Opgave 1. Zuid/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  B62   A.  3 

          1  AH9843  B.  3 

pas  1  pas  2  A72   C.  3  

pas  3  pas  ??  9   D.  3SA 
           
 

Opgave 2. West/NZ       Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  A85  A. 5 

1  pas  1  pas  8643  B. 8 

2  pas  4SA  pas  97  C. 9 

5  pas  6  pas  8732  D. 8 
pas  pas   
 
 
 
Opgave 3. Zuid/NZ 
      West  Noord  Oost  Zuid  

            1 

   986    pas  2  3  4 

   V4    pas  pas  pas 

   A7632    

   1032     
        

      West komt tegen 4 uit met 9, die u neemt met A.  
        
      Welke kleur speelt u in slag twee uit noord? 

   AHV43      

   AB632   A. Schoppen 

   5    B. Harten  

   H5    C. Ruiten 
      D. Klaveren 
 
 
Opgave 4. West/Niemand 
 

     HB1093 West  Noord  Oost  Zuid 

     10  1  pas   1   2 

     B87  3  3  5  dbl 

     VB92  pas  pas  pas   

   AV74      

   AH982    

   H4    Noord komt tegen 5 gedoubleerd uit met 3, die u neemt   

   76    met H. 
       
      Wat speelt u na? 
 

A. Schoppen 
B. Harten 
C. Ruiten 
D. Klaveren 
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Opgave 1. Zuid/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  B62   A.  3 

          1  AH9843  B.  3 

pas  1  pas  2  A72   C.  3  

pas  3  pas  ??  9   D.  3SA 
           
Oplossing 
 

A. 3   1 punt 

B. 3   2 punten 

C. 3   5 punten 
D. 3SA   3 punten 
 

3 is een nieuwe kleur op 3-niveau en als zodanig maakt het de bieding mancheforcing. Tevens suggereert het een 
2-kleurenspel en daarmee een vijfkaart in de eerstgeboden kleur. De eerste prioriteit van zuid is het tonen van een 

schoppenfit. Aangezien met een vierkaart schoppen direct was gesteund toont 3 nu een driekaart. 

Andere biedingenzijn minder goed. 3SA toont een ruitendekking, maar gaat voorbij aan de driekaart schoppen. 3 is 
de vierde kleur conventie. Die gebruik je als je zelf niets te melden hebt en meer informatie over de hand van 

partner wilt. En omdat de zeskaart harten al via 2 is getoond voegt 3 ook niets toe. Nadeel van alle alternatieven 
is bovendien dat ze de schoppenfit niet vertellen. Steun partner al je een fit hebt! 
 
  



Opgave 2. West/NZ       Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  A85  A. 5 

1  pas  1  pas  8643  B. 8 

2  pas  4SA  pas  97  C. 9 

5  pas  6  pas  8732  D. 8 
pas  pas   
 
 
Oplossing 
 

E. 5  1 punt 

F. 8  5 punten 

G. 9  1 punt 

H. 8  3 punten 
 

Troefaas is een zekere slag. Daarnaast moet er nog precies één slag worden ontwikkeld om 6 down te krijgen. 
Ruiten is de kleur van de dummy. Als noord in die kleur recht heeft op een slag zal hij die altijd wel maken. Bij de 
ongeboden kleur ligt dat anders. Het is zeer goed denkbaar dat de leider na het troeftrekken verliezers kan 
wegwerken op de ruitenkleur van dummy. In dat geval moet je snel een slag ontwikkelen, zodat je die kunt oprapen 

zodra je aan slag komt met A. Het wordt dus een keuze tussen harten en klaveren. Het lijkt een pure gok in welke 
kleur partner sterk genoeg is om een slag te maken. Dat is het echter niet helemaal. Kijk naar het biedverloop.  

Op 4SA (azen vragen) heeft west 5 geantwoord. Partner had op dat moment de gelegenheid om een 
uitkomstdoublet te plaatsen. Het feit dat hij dat heeft nagelaten maakt een klaverstart minder perspectiefrijk. Kies 
daarom voor harten, de acht om een plaatje te ontkennen.   
 

   6 

   HV109 

   10842 

   9654 

 HB109    V7432 

 B5     A72 

 AHV6    B53 

 AB10     HV 

   A85 

   8643 

   97 

   8732 
 
Zo lag het hele spel. NZ moeten direct een hartenslag ontwikkelen, bij tijd van leven kan oost zijn twee kleine harten 

wegwerken op B en V. Merk daarnaast op dat noords hartenkleur goed genoeg is om een uitkomstdoublet te 

plaatsen als west 5 had geantwoord op 4SA. De negatieve inferentie omtrent de klaverkleur was dus 
gerechtvaardigd. Interessant is om dit uitkomstprobleem te vergelijken met: 
 

 A85 

 V643 

 97 

 V732 
 
Ook nu wil je een slag ontwikkelen, maar ditmaal vallen er weinig consequenties te verbinden aan het uitblijven van 

een doublet op 5. Met H64 zal partner heus geen uitkomstdoublet plaatsen en dat is al voldoende om met een 
klaverstart een klaverslag te ontwikkelen. Hier is dus veel meer sprake van “gokwerk”.  
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Opgave 3. Zuid/NZ 
      West  Noord  Oost  Zuid  

            1 

   986    pas  2  3  4 

   V4    pas  pas  pas 

   A7632    

   1032     
        

      West komt tegen 4 uit met 9, die u neemt met A.  
        
      Welke kleur speelt u in slag twee uit noord? 

   AHV43      

   AB632   A. Schoppen 

   5    B. Harten  

   H5    C. Ruiten 
      D. Klaveren 
 
 
Oplossing 
 
A. Schoppen  2 punten 
B. Harten  5 punten 
C. Ruiten  0 punten 
D. Klaveren  2 punten 
 

 986 

 V4 

 A7632 

 1032 

 B1052    7 

 1098     H75 

 98     HVB104 

 AB97     V864 

   AHV43 

   AB632 

   5 

   H5 
 

In 4 moet je de hartenkleur vrijspelen, eventueel via een aftroever aan de korte troefkant. Uiteraard wil je snijden 

op H. Doe dat direct. Speel in slag twee V voor, gedekt met de heer voor de aas. Daarna ga je verder met B en 
harten getroefd. Dankzij het 3-3 zitsel komen je vierde en vijfde harten vrij. Zo spelende overleef je het slechte 
troefzitsel, je verliest een troefslag en twee klaverslagen. 
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Opgave 4. West/Niemand 
 

     HB1093 West  Noord  Oost  Zuid 

     10  1  pas   1   2 

     B87  3  3  5  dbl 

     VB92  pas  pas  pas   

   AV74      

   AH982    

   H4    Noord komt tegen 5 gedoubleerd uit met 3, die u neemt   

   76    met H. 
       
      Wat speelt u na? 
 

E. Schoppen 
F. Harten 
G. Ruiten 
H. Klaveren 

Oplossing 
 
A. Schoppen  1 punt 
B. Harten  0 punten 
C. Ruiten  5 punten 
D. Klaveren  2 punten 

 

 852 

 B653 

 V9652 

 3 

 6     HB1093 

 V74     10 

 A103     B87 

 AH10854    VB92 

   AV74 

   AH982 

   H4 

   76 
 
Dummy’s schoppenkleur vormt een gevaar als west een singleton heeft. Zie wat er gebeurt als je troef naspeelt. 

West neemt A en speelt schoppen naar de boer. De volgende troefronde wint hij in dummy en nu volgt H, gedekt 

met de aas en getroefd. 109 zijn vrij en daar gaan in zuid twee ruiten op weg: 5 contract. 
Met dat gevaar in gedachten is het voor NZ zaak om zo snel mogelijk een ruitenslag te ontwikkelen. Dat lukt als zuid 
in slag twee naar ruiten switcht. Alleen dan maken OW een harten, een ruiten en een schoppen voor een down. 
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