
Opgave 1. Zuid/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  A95   A.  Pas 

      pas  9873   B.  Doublet 

pas  1  1  dbl  B8   C.  2SA  

2  pas  pas  ??  V542   D.  3 
           
 
 

Opgave 2. Oost/NZ        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  82   A. 8 

    1  pas  1076   B. 7 

1  pas  1SA  pas  432   C. 4 

3SA  pas  pas  pas  B9654  D. 4 
          
 
 
 
Opgave 3. Noord/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

        1  2  pas 

   V76    pas  3  pas  3SA 

   VB    pas  pas  pas   

   AHVB98       

   V6 

      West komt tegen 3SA uit met 6, voor de boer in dummy.  
       
      Hoe gaat u verder? 

 

   H43    A.    Ik speel schoppen naar de heer 

   H432    B.    Ik speel V 

   75    C.    Ik ga de ruitenkleur uitspelen 

   B872    D.   Ik speel V   
 
 

Opgave 4. Zuid/OW 
 

 H74      West  Noord  Oost  Zuid 

 AV1065           pas 

 A85      1  pas  1  2 

 B5      dbl1  pas  3  pas  

   92    4  pas  pas  pas 

   98    1. Driekaart schoppen (support doublet) 

   B64     

   AHV742    

      U komt tegen 4 uit met A, waarop noord 3 bijspeelt en  

      oost 6. Op H bekent partner met 8 en oost met 9. 
      Welke kleur speelt u in slag drie? 
     

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

West  Noord  Oost  Zuid  A95   A.  Pas 

      pas  9873   B.  Doublet 

pas  1  1  dbl  B8   C.  2SA  

2  pas  pas  ??  V542   D.  3 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   3 punten 
B. Doublet  1 punten 
C. 2SA   0 punten 

D. 3   5 punten 
 
De eerste impuls is waarschijnlijk om te passen; via het negatieve doublet heb je met zeven punten al je best 
gedaan. Wanneer de punten echter ongeveer 20-20 verdeeld zitten en beide partijen een fit hebben is het zelden 
winnend bridge om ze op 2-niveau al te laten spelen. Wellicht denkt u nu: “Ja, maar wij spelen vijfkaart hoog en dan 

belooft 1 geen 4+kaart”. Dat is op zich waar, maar je kunt uit het biedverloop deduceren dat partner vier of vijf 
klaveren bezit. OW hebben minstens een 5-3 fit in schoppen en zuid heeft er zelf drie. Dat laat ruimte voor hooguit 

twee schoppen bij noord. Dan moet zijn 1 opening op een 4+kaart gebaseerd zijn. 
 

   H7 

   HV4 

   H1065 

   AB873 

 V84     B10632 

 AB102    H65 

 V42     A973 

 1096     H 

   A95 

   9873 

   B8 

   V542 
 

Zo lag het hele spel. Te zien valt dat 3 er met gemak in zit. En het is nog maar de vraag of 2 down gaat.  
Bieden dus! 
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Opgave 2. Oost/NZ        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  82   A. 8 

    1  pas  1076   B. 7 

1  pas  1SA  pas  432   C. 4 

3SA  pas  pas  pas  B9654  D. 4 
          
 
 
Oplossing 
 

E. 8  1 punt 

F. 7  1 punt 

G. 4  5 punten 

H. 4  2 punten 
 

 
Zuid heeft een vrij deprimerende collectie. Er is dan ook weinig hoop om 3SA down te krijgen. Toch is het ook dan 
zaak om via logisch redeneren te pogen de beste uitkomst te vinden. Tegen een SA-contract is je langste kleur de 

eerste kleur om te overwegen. Hier is dat klaveren. Oost heeft echter 1 geopend. In een vijfkaart hoog systeem 

belooft dat weliswaar geen 4+kaart, maar dat verandert zodra hij na het 1 antwoord 1SA herbiedt. Nu is duidelijk 

dat oost geen vierkaart heeft in harten of schoppen. En dat impliceert weer dat hij zijn 1 opening op een echte 
klaverkleur gebaseerd is. Dat maakt klaveren tot een uitkomst met bijzonder weinig perspectief. 
Verstandiger is om een keuze te maken tussen de ongeboden kleuren. Dat zijn schoppen en ruiten. Van die twee is 
ruiten het meest aantrekkelijk. Om 3SA down te krijgen moet partner noord wat punten hebben. Met een goede 

vijfkaart schoppen zou hij dan 1 hebben gevolgd over 1. Die heeft hij dus niet. Een goede vijfkaart ruiten is nog 

wel mogelijk, voor een volgbod op 2-niveau ligt de lat wat hoger. Start daarom met 4, je hoogste kaart om een 
plaatje te ontkennen. 
Het hele spel lag zo: 
 

   B1076 

   A43 

   HB1065 

   8 

 HV53     A94 

 H982     VB5 

 V7     A98 

 AV3     H1072 

   82 

   1076 

   432 

   B9654 
 

De ruitenstart is midden in de roos en ontwikkelt vier slagen voor partner. Samen met A is dat voldoende om 3SA 
down te krijgen. En dat terwijl OW 30 punten samen hebben. 
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Opgave 3. Noord/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

        1  2  pas 

   V76    pas  3  pas  3SA 

   VB    pas  pas  pas   

   AHVB98       

   V6 

      West komt tegen 3SA uit met 6, voor de boer in dummy.  
       
      Hoe gaat u verder? 

 

   H43    A.    Ik speel schoppen naar de heer 

   H432    B.    Ik speel V 

   75    C.    Ik ga de ruitenkleur uitspelen 

   B872    D.   Ik speel V   
 
Oplossing 
 
A. Ik speel schoppen naar de heer  3 punten 

B. Ik speel V     5 punten 
C. Ik ga de ruitenkleur uitspelen  2 punten  

D. Ik speel V     0 punten  
 

   V76 

   VB 

   AHVB98 

   V6 

 10852    AB9 

 A9876    105 

 10432    6 

 -     AH109543 

   H43 

   H432 

   75 

   B872 
 
Wie de ruitenkleur gaat afdraaien creëert afgooiproblemen in de zuidhand. Beter is om direct op zoek te gaan naar 

een achtste en negende slag. West is duidelijk in het bezit van A. Oost zal dan voor zijn volgbod wel AH en A 

hebben. In dat geval is de weg naar negen slagen relatief eenvoudig. Speel V om A te verdrijven. Daarna kom je 

via H bij H. Je maakt zes ruiten, twee harten en één schoppen. OW kunnen niet meer maken dan A, A en 

AH. 
Wie de ruitenkleur afdraait moet vier discards vinden in zuid. Dat is geen pretje. Klaveren spelen is geen optie, dat 

stelt oost in staat zijn lange kleur te ontwikkelen terwijl hij A nog als entree heeft. En wie eerst schoppen speelt 

ontwikkelt eveneens slagen voor OW. Dan dreig je twee schoppen, twee klaveren en A te verliezen. 
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Opgave 4. Zuid/OW 
 

 H74      West  Noord  Oost  Zuid 

 AV1065           pas 

 A85      1  pas  1  2 

 B5      dbl1  pas  3  pas  

   92    4  pas  pas  pas 

   98    1. Driekaart schoppen (support doublet) 

   B64     

   AHV742    

      U komt tegen 4 uit met A, waarop noord 3 bijspeelt en  

      oost 6. Op H bekent partner met 8 en oost met 9. 
      Welke kleur speelt u in slag drie? 
     

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 

  

 1085 

 H742 

 H93 

 1083 

 H74     AVB63 

 AV1065    B3 

 A85     V1072 

 B5     96 

   92 

   98 

   B64 

   AHV742 
 
Je kunt zien dat dit de laatste keer is dat je aan slag bent. Zaak is dus om iets nuttigs te doen. Het nastreven van een 
hartenaftroever is weinig kansrijk; oost heeft ook niet meer dan twee harten, anders had hij op enig moment de 
harten gesteund. 

Troefnaspel is zinloos. Noord heeft minstens drie klaveren voor zijn 3 bod en dan heeft oost dus hooguit een 
doubleton. Er is dus geen sprake van introefwaarde in dummy. 
Dummy’s goede vijfkaart harten is een punt van zorg. Zodra de leider die ontwikkeld heeft kan hij eventuele 
ruitenverliezers wegwerken. NZ hebben dus haast met het ontwikkelen van ruitenslagen en het is zeer wel mogelijk 

dat die kleur door zuid moet worden ingespeeld. Switch daarom naar 4. Alleen dan maakt noord een slag met H. 
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