
Opgave 1. Noord/OW        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  HVB109642  A.  Pas 

pas  21  2SA  ??  7   B.  Doublet 

        A83   C.  3  

1) Zwakke twee      8   D.  4 
           
 
 
 
Opgave 2. Oost/OW        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  84   A. 8 

      1  2  HV8742  B. H 

dbl  pas  2SA  pas  95   C. 2 

pas  pas      A83   D. 3 
          
 
 
 
Opgave 3. West/OW    West  Noord  Oost  Zuid 
 

   H    1  dbl  pas  1SA 

   H107    pas  2SA  pas  pas 

   AH983   pas   

   H754 

      West komt tegen 2SA uit met 2. De secce H van noord wint  
      de eerste slag. 
      Hoe gaat u verder? 

 

   10983   A.    Ik steek over naar A en speel harten 

   954    B.    Ik steek over naar A en speel B  

   B4    C.    Ik speel AH en ruiten na 

   AVB3    D.   Ik speel vier rondjes klaveren   
 
 
 
 
 
Opgave 4. Oost/Allen 
 

 A62        N    West  Noord  Oost  Zuid 

 52  W       O        1  pas 

 109876       Z    2  pas  pas  dbl 

 HV9      rdbl  3  pas  pas 

   B4    3  pas  pas  pas 

   AH94 

   H54    Via een moedige ‘balancing’  hebt u OW naar 3 getild. 

   10742   U komt uit met A, waarop noord 3 en oost V bijspeelt. 

      Op H bekent partner met 10 en oost met B. 
 
      Wat speelt u na? 
 

      A. B            B. 9          C. 4          D. 7 
 
 

N 

W      O 

Z 

N 

W      O 

Z 



Opgave 1. Noord/OW        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  HVB109642  A.  Pas 

pas  21  2SA  ??  7   B.  Doublet 

        A83   C.  3  

2) Zwakke twee      8   D.  4 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 
B. Doublet  3 punten 

C. 3   2 punten 

D. 4   5 punten 
 
Interessant biedprobleem. Het is bijna onvoorstelbaar om een achtkaart niet te bieden, maar in deze situatie is het 

een aantrekkelijke keuze. Ga maar na. Je H start verdrijft A en daarna heb je A als entree voor de vrije 
schoppen. Kortom, je hebt de down in handen, tenzij de leider heel veel klaverslagen kan oprapen. Wie heel 

hebberig is plaatst een strafdoublet op 2SA. Gevaar daarvan is echter wel dat OW onraad ruiken en naar 3 
vluchten. Dat is mogelijk, want na het doublet vervalt de Stayman conventie. 
 

   8 

   HB9642 

   10972 

   H6 

 73     A5 

 105     AV83 

 HB5     V64 

 V109543    AB72 

   HVB109642 

   7 

   A83 

   8 
 

Zo lag het hele spel. Na een doublet van zuid biedt west 3. En dan is de gans aan het touwtje gevlogen! 

Op het bieden van 3 zal niemand ernstige kritiek hebben. Maar het getuigt van weinig fantasie. 

 

  

N 

W      O 

Z 



Opgave 2. Oost/OW        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  84   A. 8 

      1  2  HV8742  B. H 

dbl  pas  2SA  pas  95   C. 2 

pas  pas      A83   D. 3 
          
Oplossing 
 

E. 8  1 punt 

F. H  3 punten 

G. 2  5 punten 

H. 3  2 punten 
 

2SA klinkt alsof oost niet bang is voor de hartenkleur. Niettemin blijft harten de kleur die het meeste perspectief 

biedt om 3SA down te spelen. De keuze van de kaart is lastiger. Tegen een troefcontract zou H de opgelegde start 
zijn. In 3SA komt een kleintje ook in aanmerking. Dat laatste is nodig bij het volgende zitsel: 
 

   B3 

 105     A96 

   HV8742 
 

Een H start blokkeert de kleur. Na 2 wordt de honneur uit de korte kant als eerste gespeeld en een blokkade is 
voorkomen. 
 

Een H start kan daarentegen nodig zijn als partner drie harten heeft en de kleur 2-2 verdeeld zit bij OW: 
 

   963 

 105     A96 

   HV8742 
 

Hier voorkomt een H start dat oost een slag maakt met B. 
 

Wat is wijsheid? De kans op B bij partner is groter dan de kans op exact het bovenstaande zitsel. Om die reden 

krijgt 2 de voorkeur. Het hele spel lag zo: 
 

   HV106 

   B3 

   V1084 

   972 

 B952     A73 

 105     A96 

 A32     HB76 

 HB105    V64 

   84 

   HV8742 

   95 

   A83 
 

Alleen na de uitkomst van 2 gaat 2SA down. 
 
Van de overige kleuren is klaveren het meest aantrekkelijk. Die kleur is niet geboden en het komt wel eens voor dat 

OW er geen dekking in hebben. De uitkomst van 8 is door de vierkaart van dummy heen. Kan wel eens werken, 

maar is niet erg kansrijk. Een ruitenstart naar de 1 openaar toe is kansloos.  
  

N 

W      O 

Z 



Opgave 3. West/OW    West  Noord  Oost  Zuid 
 

   H    1  dbl  pas  1SA 

   H107    pas  2SA  pas  pas 

   AH983   pas   

   H754 

      West komt tegen 2SA uit met 2. De secce H van noord wint  
      de eerste slag. 
      Hoe gaat u verder? 

 

   10983   A.    Ik steek over naar A en speel harten 

   954    B.    Ik steek over naar A en speel B  

   B4    C.    Ik speel AH en ruiten na 

   AVB3    D.   Ik speel vier rondjes klaveren   
 
Oplossing 
 

A. Ik steek over naar A en speel harten 5 punten 

B. Ik steek over naar A en speel B  2 punten 

C. Ik speel AH en ruiten na   0 punten 
D. Ik speel vier rondjes klaveren  3 punten  
 

   H 

   H107 

   AH983 

   H754 

 AV742    B65 

 AV86     B32 

 72     V1065 

 82     1096 

   10983 

   954 

   B4 

   AVB3 
 

Na het maken van H tel je zeven vaste slagen: vier klaveren, AH en een schoppen. Een achtste slag is te 

ontwikkelen door harten richting de heer te spelen. Gezien de 1 opening zit A vrijwel zeker bij west. Ruiten 
selecteren als werkkleur is niet verstandig. Zelfs als je maar één ruitenslag verliest ben je al down: OW maken vier 

schoppen, A en die ene ruitenslag. En bij een ongunstig zitsel zou je zelfs twee ruitenslagen kunnen verliezen. 
Tot slot is er nog de optie om te beginnen met vier rondjes klaveren. Dat kan op zich geen kwaad, maar het zet ook 
geen zoden aan de dijk. Het is OK, mits je daarna maar harten naar de heer speelt. 
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Opgave 4. Oost/Allen 
 

 A62        N    West  Noord  Oost  Zuid 

 52  W       O        1  pas 

 109876       Z    2  pas  pas  dbl 

 HV9      rdbl  3  pas  pas 

   B4    3  pas  pas  pas 

   AH94 

   H54    Via een moedige ‘balancing’  hebt u OW naar 3 getild. 

   10742   U komt uit met A, waarop noord 3 en oost V bijspeelt. 

      Op H bekent partner met 10 en oost met B. 
 
      Wat speelt u na? 
 

      A. B            B. 9          C. 4          D. 7 
 
Oplossing  
 

A. B  0 punten 

B. 9  0 punten 

C. 4  5 punten 

D. 7  1 punt 
 

   1085 

   108763 

   AB 

   B53 

 A62       N   HV973 

 52  W    O   VB 

 109876      Z   V32 

 HV9     A86 

   B4 

   AH94 

   H54 

   10742 
 

Wat heeft de door partner bijgespeelde 10 te betekenen? Het is zeker niet zijn laatste harten. Dan moet het een 
kleurpreferentiesignaal zijn (Lavinthal). Hij weet dat je in slag drie moet gaan switchen en probeert je te vertellen dat 
hij een sterke voorkeur heeft voor de ruiten, de hoogste van de twee overgebleven kleuren ruiten en klaveren. Er is 

geen reden om dat signaal te negeren. Switch naar 4, het contract sneuvelt dan op een ruitenaftroever. 
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