
Opgave 1. Noord/NZ        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid   V32  A.  Pas 

  1  pas  1   VB87  B.  3SA 

pas  1  pas  3   B842  C.  4  

pas  3  pas  ??   A10  D.  5 
           
 
 
 
Opgave 2. Zuid/NZ        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  H3   A. H 

      1  -   B. 3 

dbl  2  4  5  V65   C. 5 

6  pas  pas  pas  AHV87654  D. A 

          E.  4 
 
 
          
Opgave 3. Zuid/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

            1 

   V7    pas  1SA  pas  3 

   B82    pas  4  pas  pas 

   108543   pas 

   HB2 
 

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

   AHB1083   A. Schoppen 

   A5    B. Harten 

   A7    C. Ruiten 

   1065    D. Klaveren 
 
 
 
Opgave 4. West/NZ 
 

     854  West  Noord  Oost  Zuid 

      762  1SA  pas  3SA  pas 

      A64  pas  pas 

     AV102   

   V10762 

   H3    Noord komt tegen 3SA uit met V. Om een blokkade te 

   H92    voorkomen speelt u H, die de slag wint. 

   H83     
      Wat is uw naspel in slag twee? 
 

A. 2 

B. 3 

C. H 

D. 2 
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Opgave 1. Noord/NZ        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid   V32  A.  Pas 

  1  pas  1   VB87  B.  3SA 

pas  1  pas  3   B842  C.  4  

pas  3  pas  ??   A10  D.  5 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   0 punten 
B. 3SA   2 punten 

C. 4   3 punten 

D. 5   5 punten 
 

Interessant biedprobleem. Na het uitgestelde limietbod van 3 was partner nog niet uitgeboden. Hij heeft dus 
overwaarde. Daarnaast toont hij een driekaart harten. Wat is zijn verdeling? 
Met een 4-3-4-2 en 15-17 punten was 1SA geopend. Noords meest waarschijnlijke verdeling is derhalve een 4-3-5-1. 
Tegenover een singleton bij partner is je klaverbezit te mager voor 3SA. Wel oogt de hand zeer geschikt voor een 

hoog ruitencontract. A is een zeer gunstig bezit tegenover een singleton, VB zijn nuttige vulling in partners 

driekaart en V en B zitten in partners lange kleuren. Dit alles rechtvaardigt een sprong naar 5. Het hele spel: 
 

   HB107 

   H64 

   AH765 

   9 

 95     A864 

 10932    A5 

 V9     103 

 HV643    B8752 

   V32 

   AVB87 

   B842 

   A10 
 

5 is een vlijmscherpe manche en komt dankzij het tijdig vallen van V binnenrollen. 
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Opgave 2. Zuid/NZ        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  H3   A. H 

      1  -   B. 3 

dbl  2  4  5  V65   C. 5 

6  pas  pas  pas  AHV87654  D. A 

          E.  4 
          
 
 
Oplossing 
 

E. H  0 punten 

F. 3  2 punten 

G. 5  5 punten 

H. A  1 punt 

I. 4  0 punten 
 

 

Een wild biedverloop, wat gezien de zuidhand niet heel verrassend is. Het 2 steuntje was dat wel, hoe vaak komt 
het voor dat partner een kleur steunt waarin je een achtkaart hebt 

Het 2 bod van partner is ook zeer relevant voor de uitkomst. Normaliter had A voor de hand gelegen. Maar nu 
weet je zeker dat iemand de eerste klaverronde kan troeven. Het is zelfs heel wel mogelijk dat zowel oost als west 
een renonce klaveren heeft! En dan is een klaverstart in de dubbele renonce, wat de leider in staat stelt om te 
troeven aan de ene kant en een verliezer weg te gooien aan de andere kant. 
Klaveren valt dus af als uitkomstkleur. Rest de keuze tussen ruiten en schoppen. Van die twee is ruiten het meest 

veilig. Als partner A heeft lopen de twee schoppenslagen voor de verdediging niet weg. En wellicht is het nodig om 
een ruitenslag te ontwikkelen. Het hele spel lag zo: 
 

   B8 

   96 

   A974 

   B10932 

 A1095    V7642 

 AHB     V1087432 

 HB1083    2 

 -     - 

   H3 

   - 

   V65 

   AHV87654 
 
Te zien valt dat NZ een ruitenslag en een schoppenslag kunnen maken. Maar als zuid met klaveren start troeft de 

leider in dummy en gooit hij in de hand2 weg. Ook een schoppenuitkomst is geen succes, dat geeft de 
schoppenslag weg waar NZ recht op hebben. 

Als je voor een schoppenuitkomst kiest is 3 overigens beter dan H. Als de leider bang is voor een singleton durft 
hij het wellicht niet aan om klein te leggen in dummy. 
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Opgave 3. Zuid/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

            1 

   V7    pas  1SA  pas  3 

   B82    pas  4  pas  pas 

   108543   pas 

   HB2 
 

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

   AHB1083   A. Schoppen 

   A5    B. Harten 

   A7    C. Ruiten 

   1065    D. Klaveren 
 
Oplossing 
 
A. Schoppen  3 punten 
B. Harten  5 punten 
C. Ruiten  1 punt 
D. Klaveren  0 punten 
 

   V7 

   B82 

   108543 

   HB2 

 964     52 

 HV107    9643 

 HB     V962 

 9843     AV7 

   AHB1083 

   A5 

   A7 

   1065 
 

De H start belooft het bezit van V. Dit betekent dat je na H te hebben genomen een tweede hartenslag kunt 

ontwikkelen door naar B toe te spelen. Het is uiteraard wel van belang dat je de vrijgespeelde B ook kunt 

bereiken. Om die reden moet je V koesteren en dus niet beginnen met troeftrekken. Speel in slag twee direct 

harten door. West neem V, maar daarna kan op B in zuid 7 weg. Je verliest één hartenslag en twee 
klaverslagen. Na het troeftrekken val je de klaverkleur aan om een klaverslag te ontwikkelen.  
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Opgave 4. West/NZ 
 

     854  West  Noord  Oost  Zuid 

      762  1SA  pas  3SA  pas 

      A64  pas  pas 

     AV102   

   V10762 

   H3    Noord komt tegen 3SA uit met V. Om een blokkade te 

   H92    voorkomen speelt u H, die de slag wint. 

   H83     
      Wat is uw naspel in slag twee? 
 

E. 2 

F. 3 

G. H 

H. 2 
 
Oplossing 
 

A. 2   5 punten 

B. 3   3 punten 

C. H   0 punten 

D. 2   0 punten 
 

 B3 

 VB1084 

 873 

 965 

 AH9     854 

 A95     762 

 VB105    A64 

 B74     AV102 

   V10762 

   H3 

   H92 

   H83 
 

Het ligt voor de hand om harten door te spelen. Dat verdrijft A en speelt partners lange kleur vrij. Je moet je echter 
afvragen of dat wel zin heeft. Als zuid tel je 21 punten samen met de dummy. Leider west heeft 15-17 punten. Dat 

laat hooguit vier punten over voor partner noord. VB zijn bekend. Daarnaast heeft noord nog hooguit één boer. 
Partner komt dus nooit aan slag om zijn vrije harten op te rapen. 

Zelf heb je met H en H wel twee potentiële entrees. Dat schept een kansje om wat met de schoppenkleur te 
doen. Maar dan moet de schoppenaanval wel direct worden ingezet. 

Switch naar 2. West neemt A en probeert de ruitensnit. Aan slag met H speel je V na. Als west duikt blijf je 

aan slag om de kleur vrij te spelen. Met H nog als entree. 
Merk op dat de leider gedwongen was om de eerste hartenronde te duiken, anders kunne NZ vier hartenslagen 
oprapen zodra zuid aan slag komt. Deze noodzakelijk manoeuvre om de verbinding tussen noord en zuid te 
verbreken gaf je gelukkig het tempo om de schoppenkleur te ontwikkelen. 
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