
Opgave 1. Oost/OW        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  92   A.  Pas 

    1  1  AB1052  B.  2SA 

1SA  2  pas  ??  B5   C.  3  

        VB96   D.  3 
           
 
 
 
Opgave 2. West/OW        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  AV102  A. A 

1  pas  1  pas  652   B. 6 

2  pas  2SA  pas  93   C. 9 

3  pas  4  pas  VB84   D. V 
pas  pas  
 
 
 
 
Opgave 3. Noord/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 

        1  1  1 

   V8    2  pas  pas  4 

   A63    pas  pas  pas 

   H10932      

   H64 

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

 

   AHB7542   A.    V 

   92    B.    8  

   5    C.    10 

   V82    D.    4  
 
 

 

Opgave 4. Zuid/NZ 
 

 AH63      West  Noord  Oost  Zuid 

 V982             1 

 64      dbl  2  2  3 

 AB10      3  pas  pas  pas 

   1087 

   105    U komt tegen 3 uit met A, waaronder bij oost V valt. 

   AHB952    

   H3    Welke kaart speelt u in slag twee? 
             

A. 8 

B. 10 

C. H 

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

West  Noord  Oost  Zuid  92   A.  Pas 

    1  1  AB1052  B.  2SA 

1SA  2  pas  ??  B5   C.  3  

        VB96   D.  3 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 
B. 2SA   0 punten 

C. 3   1 punt 

D. 3   2 punten 
 
Bieden nadat de tegenpartij heeft geopend verschilt van bieden nadat partner heeft geopend. De focus ligt minder 
op het bereiken van een manche of slem en meer op het bevechten van de deelscore. Mede om die reden mag een 
volgbod al vanaf een punt of acht. En ook in het verdere bieden is het vrijheid blijheid. Als de partner zelf ook een 

goede lange kleur heeft moet hij niet schromen om die te bieden. Zo’n bod in een nieuwe kleur – zoals hier 2 - is 
niet forcing. Zuid mag dus passen en met een minimaal volgbod is het verstandig om dat ook te doen. 
Het hele spel lag zo: 
 

   A108543 

   73 

   1092 

   AH 

 V7     HB6 

 V964     H8 

 A743     HV86 

 743     10852 

   92 

   AB1052 

   B5 

   VB96 
 

2 is een prima contract, maar hoger moeten NZ niet komen. 
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Opgave 2. West/OW        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  AV102  A. A 

1  pas  1  pas  652   B. 6 

2  pas  2SA  pas  93   C. 9 

3  pas  4  pas  VB84   D. V 
pas  pas  
 
 
Oplossing  
 

A. A  0 punten 

B. 6  5 punten 

C. 9  1 punt 

D. V  3 punten 
 
Met zijn bieden heeft west een helder beeld van zijn hand geschetst: vijf ruiten, vier klaveren en drie harten (met 
een vierkaart was direct gesteund). Dat laat ruimte voor slechts één schoppen, zijn gehele verdeling is een 
1-3-5-4. Een uitkomst in de ongeboden schoppenkleur helpt de leider om aftroevers aan de korte kant te realiseren. 
Beter lijkt om aftroevers in dummy juist te voorkomen. Start daarom met troef. Voor een uitkomst in een lage kleur 

is weinig aanleiding. Wel is V beter dan 9; de kans is groter dat de leider klaververliezers kan wegwerken op de 
lange ruitenkleur van dummy dan andersom. En de kans op een ruitenaftroever is uiterst mager, oost zal doorgaans 
ook niet meer dan twee ruiten bezitten. 
 

   9753 

   108 

   VB842 

   H7 

 6     HB84 

 HB4     AV973 

 AH1076    5 

 A1095    632 

   AV102 

   652 

   93 

   VB84   
 

De leider heeft acht slagen in de vorm van vijf harten, AH en A. Als hij twee schoppenaftroevers in dummy maakt 
heeft hij zijn contract binnen. Alleen een troefstart verijdelt dat. 
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Opgave 3. Noord/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 

        1  1  1 

   V8    2  pas  pas  4 

   A63    pas  pas  pas 

   H10932      

   H64 

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

 

   AHB7542   A.    V 

   92    B.    8  

   5    C.    10 

   V82    D.    4  
 
Oplossing 
 

A. V   2 punten 

B. 8   5 punten 

C. 10  0 punten 

D. 4   1 punt  
 

   V8 

   A63 

   H10932 

   H64 

 963     10 

 V54     HB1087 

 AB64     V87 

 1095     AB73 

   AHB7542 

   92 

   5 

   V82 
 

In 4 tel je vier verliezers: een harten, een ruiten en twee klaveren. Een van de klaververliezers kun je mogelijk 

wegwerken op H. Dan moet A bij west zitten. Tevens is nodig dat je H kunt verzilveren. Als west een 

voorgespeelde 5 pakt met A moet je daarna met een andere kleur nog in noord kunnen komen. Er ligt één zekere 

entree in dummy: V. Die kaart moet je koesteren. Neem A en steek met 8 over naar A om vanuit zuid ruiten 

te spelen. West pakt A en speelt harten door. Zuid kan de derde harten troeven en vervolgens oversteken naar V 

om op H een klaveren weg te gooien. Daarna wordt alleen A nog afgestaan. 
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Opgave 4. Zuid/NZ 
 

 AH63      West  Noord  Oost  Zuid 

 V982             1 

 64      dbl  2  2  3 

 AB10      3  pas  pas  pas 

   1087 

   105    U komt tegen 3 uit met A, waaronder bij oost V valt. 

   AHB952    

   H3    Welke kaart speelt u in slag twee? 
             

E. 8 

F. 10 

G. H 

H. H 
 

Oplossing 
 

A. 8   5 punten 

B. 10  3 punten 

C. H   0 punten 

D. H   0 punten 
 

 V52 

 A4 

 10873 

 V864 

 AH63     B94 

 V982     HB763 

 64     V 

 AB10     9752 

   1087 

   105 

   AHB952 

   H3 
 

Aangenomen dat partners 2 bod is gebaseerd op een vierkaart kun je V lezen als een singleton. Als je verder gaat 

met H zal oost dus troeven. Dat schiet niet op. 

Wat dan? Als oost V heeft is je H gedoemd om er uit gesneden te worden. Maar zit V bij partner, dan maak je 

kans op een aftroever. Switch in slag twee naar H. De leider neemt A en speelt troef. Noord stapt op met A en 

speelt V en klaveren na, getroefd door zuid. Daarna wordt V de downslag. 

Uiteraard heb je het nodige geluk met zowel V als A bij partner. Maar ander tegenspel biedt nul perspectief om 

3 down te krijgen. 
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