
Opgave 1. Noord/NZ        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  V1052  A.  Pas 

  1  1  1SA  9   B.  3 

2  3  pas  ??  HV865  C.  3  

        832   D.  3SA 
           
 

 

Opgave 2. Oost/Allen        Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  876   A. 8 

    1SA  pas  A10873  B. 3 

2SA  pas  3SA  pas  54   C. 5 

pas  pas      763   D. 7 
          
 
 
 
Opgave 3. Zuid/OW 
      West  Noord  Oost  Zuid  

            2 

   4    pas  2  pas  2 

   V105    pas  3  pas  3 

   HB8732   pas  4  dbl  6 

   1042    pas  pas  pas 
        
        

      West komt tegen 6 uit met 9 – boer, vrouw en getroefd.  
      Wat gaat u doen? 

   AV2      

   AHB943   A. Troeftrekken 

   -    B. Twee schoppen troeven in dummy  

   AH75    C. De ruitenkleur vrijtroeven 
      D. Drie rondjes klaveren 
 
 
 
Opgave 4. Noord/ Niemand 
 

     965  West  Noord  Oost  Zuid 

     V1054   1  pas  1 

     V2  1  2  2  3 

     A1043 4  pas  pas  pas  

   87 

   HB862   Noord begint tegen 4 met A en 3 na. De leider legt klein 

   B9    in dummy en onder uw B valt bij west 9. 

   V972    Welke kaart speelt u in slag drie? 
       

A. 8 

B. H 

C. 2 

D. B 

E. 9  

N 

W      O 

Z 

N 

W      O 

Z 



Opgave 1. Noord/NZ        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  V1052  A.  Pas 

  1  1  1SA  9   B.  3 

2  3  pas  ??  HV865  C.  3  

        832   D.  3SA 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 

B. 3   2 punt 

C. 3   0 punten 
D. 3SA   2 punten 
 
Normaliter is een nieuwe kleur op 3-niveau mancheforcing. Deze regel geldt echter niet in competitieve 

biedverlopen. 3 van noord is constructief maar niet forcing. Zuid mag dus passen. Met een misfit en minimale 
puntenkracht is het verstandig om dat ook te doen. 
 

   A 

   HV872 

   97 

   HVB75 

 943     HB876 

 B106     A543 

 A1042    B3 

 A64     109 

   B1052 

   9 

   HV865 

   832 
 
Zomaar een spel uit Berry’s Internet Club. 

3 +1 scoorde 82%, 3SA -1 een schamele 29%. Het zijn de huis-, tuin- en keukenspelletjes die het verschil maken! 
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Opgave 2. Oost/Allen        Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  876   A. 8 

    1SA  pas  A10873  B. 3 

2SA  pas  3SA  pas  54   C. 5 

pas  pas      763   D. 7 
          
 
 
Oplossing 
 

E. 8  1 punt 

F. 3  5 punten 

G. 5  0 punten 

H. 7  0 punten 
 

 
Het is tegen 3SA erg aantrekkelijk om van een vijfkaart te starten. Wanneer je die kleur aan de gang krijgt is er al snel 
zicht om het contract down te krijgen. Kijk naar het volgende zitsel: 
 

   B42 

 65     HV9 

   A10873 
 

Na een 3 start voor boer en vrouw gaat 3SA down als noord één keertje aan slag komt in een van de andere 
kleuren. Hartennaspel levert dan immers vier slagen op. 
 
Is er een alternatief? Don’t even think about it! Het hele spel: 
 

   B104 

   HV52 

   H63 

   V85 

 H32     AV95 

 6     B94 

 B10982    AV7 

 A1042    HB9 

   876 

   A10873 

   54 

   763 
 
Natuurlijk is het hartenbezit van noord erg gunstig. Maar als zuid met een van de andere kleuren uitkomt en zijn 

partner met HV52 treft zet dat nog weinig zoden aan de dijk. Kies bij de uitkomst voor de kleur waarin je het 
minste bij partner nodig hebt om het contract down te krijgen. 
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Opgave 3. Zuid/OW 
      West  Noord  Oost  Zuid  

            2 

   4    pas  2  pas  2 

   V105    pas  3  pas  3 

   HB8732   pas  4  dbl  6 

   1042    pas  pas  pas 
        
        

      West komt tegen 6 uit met 9 – boer, vrouw en getroefd.  
      Wat gaat u doen? 

   AV2      

   AHB943   A. Troeftrekken 

   -    B. Twee schoppen troeven in dummy  

   AH75    C. De ruitenkleur vrijtroeven 
      D. Drie rondjes klaveren 
 
 
Oplossing 
 

   4    A. Troeftrekken     1 punt 

   V105    B. Twee schoppen troeven in dummy  3 punten 

   HB8732   C. De ruitenkleur vrijtroeven   0 punten 

   1042    D. Drie rondjes klaveren   5 punten 

 108653    HB97        

 76     82  Troeftrekken (A) is niet goed, want dan blijf je met te veel 

 94     75  zwarte verliezers zitten. Voor het vrijtroeven van de ruiten- 

 VB86     93  kleur (C) liggen te weinig entrees in dummy. Rest de keuze tussen 

   AV2    B en D. 

   AHB943   Wanneer je begint met het troeven van twee schoppen ligt er 

   -    daarna nog slechts één harten in noord. Je bent dan afhankelijk 

   AH75    van een 3-3 zitsel in klaveren, want OW zullen niet toestaan dat 
      Je ook nog een klaveren kunt troeven. Dat maakt speelwijze D tot de  

      beste. Begin met AH en klaveren na. Als klaveren 3-3 zitten bij OW 
      komt je vierde klaveren vrij en troef je twee schoppen in dummy. 
Bij het gegeven zitsel bekent oost niet in de derde ronde. Als west vervolgens troef naspeelt weet je dat je nog drie 

zwarte verliezers hebt, terwijl er slechts twee troeven in noord resteren. Je zult nu de snit op H moeten nemen. 

Win het hartennaspel in dummy en speel schoppen naar de vrouw. Als die houdt troef je daarna 2 en 7 in noord. 
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Opgave 4. Noord/ Niemand 
 

     965  West  Noord  Oost  Zuid 

     V1054   1  pas  1 

     V2  1  2  2  3 

     A1043 4  pas  pas  pas  

   87 

   HB862   Noord begint tegen 4 met A en 3 na. De leider legt klein 

   B9    in dummy en onder uw B valt bij west 9. 

   V972    Welke kaart speelt u in slag drie? 
       

F. 8 

G. H 

H. 2 

I. B 

J. 9 
Oplossing 
 

A. 8   1 punt  

B. H   2 punten 

C. 2   5 punten 

D. B   1 punt 

E. 9  ` 0 punten  
 

 103 

 A3 

 A10864 

 HB86 

 AHVB42    965 

 97     V1054 

 H753     V2 

 5     A1043 

   87 

   HB862 

   B9 

   V972 
 
Na de eerste twee slagen is dit de hartenpositie: 
 

   - 

 -     V10 

   H62 
 

De leider dreigt een hartenslag te maken. Zodra hij de troeven heeft getrokken kan hij V voorspelen, gedekt met 

de heer en afgetroefd. 10 is nu vrij en daar kan in west een verliezer op weg. 

Dit scenario is te voorkomen door in slag drie harten door te spelen, nu partner noord nog troeven heeft. H is niet 

genoeg; west troeft hoog af en maakt na het troeftrekken V. Het naspelen van een kleine harten werkt wel. West 

moet hoog troeven om de slag niet te verliezen. Daarna ligt alleen V nog in dummy en heeft zuid nog H. Daarmee 
is de kans op een hartenslag vervlogen voor de leider. En aangezien hij maar één ruiten kan troeven in dummy blijft 
hij dan met twee ruitenverliezers opgescheept zitten. 
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