
Opgave 1. Oost/OW        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  A432   A.  Pas 

    pas  pas  HB932  B.  2SA 

1  dbl  2  ??  93   C.  3  

        V3   D.  4 
           
 
 
 
Opgave 2. Oost/Allen        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   A87  A. Schoppen 

   pas  1  pas   H84  B. Harten 

1  pas  1SA  pas   8763  C. Ruiten 

pas  pas       752  D. Klaveren 
          
 
 
 
 
Opgave 3. West/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

      pas  pas  pas  1 

   86    pas  1SA  pas  3 

   B842    pas  3SA  pas  4 

   AB2    pas  pas  pas 

   8764 

      West komt tegen 4 uit met 4. U wint de eerste slag met A.  
       
      Welke kleur speelt u in slag 2? 

 

   AHB732   A.    Schoppen 

   H6    B.    Harten 

   6    C.    Ruiten 

   HVB9   D.   Klaveren   
 
 

 

Opgave 4. Noord/Allen 
 

 B3      West  Noord  Oost  Zuid 

 HB85          1  dbl 

 103      2SA1  pas  4  pas 

 HB765     pas  pas  pas 

   AH7    1)  hartenfit met 10-12 punten. 

   93     

   H9872   U komt uit met A, waar partner noord 9 op bijspeelt en leider 

   A108    oost 5. Welke kaart speelt u in slag twee? 
 

A. H 

B. 7 

C. 2 

D. 8 
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Opgave 1. Oost/OW        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  A432   A.  Pas 

    pas  pas  HB932  B.  2SA 

1  dbl  2  ??  93   C.  3  

        V3   D.  4 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   0 punten 
B. 2SA   1 punten 

C. 3   3 punt 

D. 4   5 punten 
 
Op basis van het informatiedoublet mag je rekenen op een hartenfit. Derhalve mogen er fitpunten worden bijgeteld 
voor de beide doubletons in de lage kleuren. Daarnaast is partner gezien je eigen schoppenbezit vrijwel zeker in het 
bezit van een singleton schoppen. Er zijn dus geen schoppenverliezers! Het hele spel lag zo: 
 

   10 

   A1087 

   AHB52 

   1082 

 HVB65    987 

 V6     54 

 86     V1074 

 HB95     A764 

   A432 

   HB932 

   93 

   V3 
 

Te zien valt dat het zelfs 5 is voor NZ. En je kunt moeilijk van partner verwachten dat hij 3 nog naar 4 verhoogt. 
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Opgave 2. Oost/Allen        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid   A87  A. Schoppen 

   pas  1  pas   H84  B. Harten 

1  pas  1SA  pas   8763  C. Ruiten 

pas  pas       752  D. Klaveren 
          
 
 
Oplossing 
 
E. Schoppen  2 punten 
F. Harten  3 punten 
G. Ruiten  0 punten 
H. Klaveren  5 punten 

 
Gezien je ruiten- en schoppenbezit is er geen aanleiding om met een door de tegenpartij geboden kleur te starten. 
Het ligt dus voor de hand om een keuze te maken uit de ongeboden kleuren. 
In zowel harten als klaveren heb je een driekaart. De hartenkleur is wat beter van kwaliteit, maar het is belangrijk om 

bij je keuze het bieden van de tegenpartij mee te wegen. Oost heeft geopend met 1. Aangezien van twee 
vierkaarten de laagste wordt geboden, kan hij nog wel een vierkaart harten hebben maar geen vierkaart klaveren.  
Dat geeft klaveren een neuslengte voorsprong. 
 

   V543 

   A106 

   95 

   HV93 

 HB106    92 

 732     VB95 

 H102     AVB4 

 B106     A84 

   A87 

   H84 

   8763 

   752 
 
Zo lag het hele spel. Te zien valt dat een klaverstart drie slagen ontwikkelt. Een hartenstart en –vervolg ontwikkelt 
twee slagen voor de leider. 
 
Belangrijk is verder ook om te onthouden dat het tegen 1SA veel minder vaak noodzakelijk is om snel slagen te 
ontwikkelen dan tegen bijvoorbeeld 3SA. Met de punten ongeveer 20-20 verdeeld is het ook voor de leider vaak 
slagen ‘schrapen’. 
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Opgave 3. West/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

      pas  pas  pas  1 

   86    pas  1SA  pas  3 

   B842    pas  3SA  pas  4 

   AB2    pas  pas  pas 

   8764 

      West komt tegen 4 uit met 4. U wint de eerste slag met A.  
       
      Welke kleur speelt u in slag 2? 

 

   AHB732   A.    Schoppen 

   H6    B.    Harten 

   6    C.    Ruiten 

   HVB9   D.   Klaveren   
 
Oplossing 
 
A. Schoppen   3 punten 
B. Harten   5 punten 
C. Ruiten   0 punten 
D. Klaveren   1 punt  
 

   86 

   B842 

   AB2 

   8764 

 V94     105 

 973     AV105 

 V9754    H1083 

 A2     1053 

   AHB732 

   H6 

   6 

   HVB9 
 
In een troefcontract is het doorgaans goed om te beginnen met troeftrekken. Hier is met acht troeven samen snijden 

op V kansrijker dan AH slaan. Dat lijken goede redenen om in slag twee een schoppen naar de boer te spelen. 

Toch is dat wat kortzichtig. Met A ben je voor het eerst maar ook voor het laatst in dummy. Ga dus goed na hoe je 
deze entree te gelde gaat maken. In harte is het van groot belang dat je naar de heer toe speelt, alleen dan maak je 

kans om er met één hartenverliezer af te komen. In schoppen is snijden op de vrouw weliswaar kansrijker dan AH 
slaan, maar ook weer niet zoveel kansrijker. Conclusie: 
 

- Wanneer je schoppen naar de boer speelt ga je down als de snit mis zit. 

- Wanneer je harten naar de heer speelt en A mis zit, heb je de kans dat V onder AH valt achter de hand. 
 
Harten naar de heer is derhalve veel kansrijker dan schoppen naar de boer. 
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Opgave 4. Noord/Allen 
 

 B3      West  Noord  Oost  Zuid 

 HB85          1  dbl 

 103      2SA1  pas  4  pas 

 HB765     pas  pas  pas 

   AH7    1)  hartenfit met 10-12 punten. 

   93     

   H9872   U komt uit met A, waar partner noord 9 op bijspeelt en leider 

   A108    oost 5. Welke kaart speelt u in slag twee? 
 

E. H 

F. 7 

G. 2 

H. 8 
 
Oplossing 
 

A. H   2 punten 

B. 7   5 punten 

C. 2   1 punt 

D. 8   0 punten 
 

 V9642 

 64 

 B65 

 943 

 B3     1085 

 HB85     AV1072 

 103     AV4 

 HB765    V2 

   AH7 

   93 

   H9872 

   A108 
 

Partner 9 is een luid en duidelijk aansignaal. Dat signaal kan niet gebaseerd zijn op een doubleton, want dan zou 

leider oost een zeskaart schoppen hebben en dat is gezien zijn 1 opening uitgesloten. Partner heeft dus V 

gesignaleerd. Speel 7 na om hem aan slag te krijgen. Hij kan dan ruiten spelen door de AV-vork van oost heen. En 

dan maken NZ twee schoppen, H en A. Elk ander tegenspel geeft de leider de tijd om zijn ruitenverliezers weg te 

werken op de klaveren van dummy. En dan wordt 4 gemaakt. 
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