
Opgave 1. West/Niemand        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  7    A.  Pas 

3  pas  4  ??  AB1084   B.  Doublet 

        HVB983   C.  4SA  

        8    D.  5 
           
 

 

Opgave 2. Oost/Niemand        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  84    A. 8 

      1   1  AB652   B. A 

dbl  2  3  pas  H3    C. H 

4  pas  pas  pas  10976   D. 10 
            
 
 
          
Opgave 3. Zuid/Allen     
       

   V643    West  Noord  Oost  Zuid 

   B5            1SA 

   HB    pas  2  pas  2 

   VB1042   pas  3SA  pas  pas 
      pas 
       

      West komt tegen 3SA uit met 10. Oost neemt B met A en 

      Retourneert 7, zodat u in dummy aan slag komt met H. 

   HB10    Welke kaart speelt u in slag 3?  

   AH3     

   V653    A.  3   C.  V  

   A76    B.  B   D.  2 
       
 
 

 

Opgave 4. Oost/OW 
 

     A97  West  Noord  Oost  Zuid 

     H83        1  1 

      B5  1  2  dbl1  pas   

     HB863 3SA  pas  pas  pas 

   3    1)  toont driekaart schoppen (support doublet) 

   B974     

   HV732   Noord komt tegen 3SA uit met 9. De leider legt B in 

   V94    dummy en bekent op de door u gelegde V met 6. 
      Wat speelt u na? 
 

A. 3 

B. 4 

C. 2 

D. 4 
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Opgave 1. West/Niemand        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  7    A.  Pas 

3  pas  4  ??  AB1084   B.  Doublet 

        HVB983   C.  4SA  

        8    D.  5 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   1 punt 
B. Doublet  2 punten 
C. 4SA   5 punten 

D. 5   3 punten 
 
Het bieden bevindt zich al op zeer hoog niveau, maar de zuidhand heeft te veel slagenpotentieel om je uit de bieding 

te laten drukken. Bovendien hoeft 4 niet geboden zijn op maken, mogelijk doet oost er gewoon een preëmptief 
schepje bovenop. Je moet dus actie ondernemen. Maar welke actie? 

Het gevaar van doublet is niet zozeer dat partner 5 gaat bieden (je kunt dan corrigeren naar 5), maar wel dat hij 

past. Een doublet op 4 is weliswaar informatief, maar partner past er veel sneller op dan na een doublet op lager 

niveau, simpelweg omdat je na een bod op 5-niveau 11 slagen moet maken, terwijl voor het down spelen van 4 
slechts vier slagen nodig zijn. 

Met 5 leg je al je eieren in één mandje. Liever laat je partner kiezen tussen ruiten en harten. Dat kan via 4SA. In 
deze situatie (NZ hebben nog niet geboden) is dat geen azen vragen, maar toont het een 2-kleurenspel. Meestal zijn 

dat de lage kleuren, maar zodra je een 5 bod corrigeert naar 5 zal partner begrijpen dat je ruitens en hartens 
hebt. En dan wordt de juiste speelsoort gevonden. 
 

   84 

   H653 

   74 

   AB1032 

 HVB9652    A103 

 7     V92 

 52     A106 

 V94     H765 

   7 

   AB1084 

   HVB983 

   8 
 

Het optimale contract voor NZ is 5, dat maak je als je V er uit snijdt. 5 sneuvelt op een hartenaftroever en 4 
gaat slechts één down. 
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Opgave 2. Oost/Niemand        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  84    A. 8 

      1   1  AB652   B. A 

dbl  2  3  pas  H3    C. H 

4  pas  pas  pas  10976   D. 10 
            
          
 
Oplossing 
 

E. 8  3 punten 

F. A  2 punten 

G. H  0 punten 

H. 10 5 punten 
 

Hoewel noord de harten heeft gesteund is A geen goede uitkomst. Er is geen enkele garantie dat partner H bezit. 

En als de leider die kaart heeft geef je pardoes een slag cadeau. H is nog riskanter. Dat laat de zwarte kleuren over. 
Een troefstart geeft waarschijnlijk niets weg, maar zal ook niets ontwikkelen. Meestal helpt het de leider, die begint 
immers negen van de tien keer zelf al met troeftrekken. Rest klaveren. Dat zal zelden iets kosten en mogelijk iets 
ontwikkelen bij partner: 
 

   765 

   V97 

   752 

   HB32 

 HV93     AB102 

 1084     H3 

 B104     AV986 

 A54     V8 

   84 

   AB652 

   H3 

   10976 
 

Op dit spel is klaveren de ‘killer’; noord komt tijdig aan slag om door H heen te spelen, waardoor NZ een klaveren, 
twee hartens en een ruiten maken. Merk op dat een troefstart een cruciaal tempo weggeeft. Oost trekt de troeven 

en snijdt vervolgens op H. De snit mislukt, maar klavernaspel neemt de leider met A om daarna op de vrije 
ruitens in west twee hartens of twee klaveren weg te gooien. NZ maken niet meer dan drie slagen. 
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Opgave 3. Zuid/Allen     
       

   V643    West  Noord  Oost  Zuid 

   B5            1SA 

   HB    pas  2  pas  2 

   VB1042   pas  3SA  pas  pas 
      pas 
       

      West komt tegen 3SA uit met 10. Oost neemt B met A en 

      Retourneert 7, zodat u in dummy aan slag komt met H. 

   HB10    Welke kaart speelt u in slag 3?  

   AH3     

   V653    A.  3   C.  V  

   A76    B.  B   D.  2 
       
 
 
 
Oplossing 
 

A.   3  5 punten 

B.   B  0 punten 

C.   V  3 punten 

D.   2  2 punten 
 

   V643 

   B5 

   HB 

   VB1042 

 98     A752 

 9862     V1074 

 10984    A72 

 H98     53 

   HB10 

   AH3 

   V653 

   A76 
 
 

Wie in slag drie de klaversnit probeert speelt met vuur. Een goede westspeler zal V duiken. En als je daarna de snit 

herhaalt is de klaverkleur geblokkeerd. Oost kan je vervolgens de toegang tot dummy ontzeggen door H en B niet 

te nemen. Je komt dan niet verder dan twee slagen in elke kleur, oftewel een down. A en klaveren na levert geen 

verbetering op. Wederom kan west H een rondje ophouden en komt de verbinding onder druk te staan. Beter is 

om schoppen te selecteren als werkkleur. Speel schoppen naar de heer, gevolgd door B en 10. Oost neemt de 

derde ronde en speelt ruiten aan voor zuids vrouw. Pas nu volgt A en klaveren. Als west duikt kom je in noord aan 

slag en kun je de hoge V oprapen. Je maakt drie schoppen, twee harten, twee ruiten en twee klaveren. Uiteraard 

kan west ook H nemen en zijn vrije 9 oprapen. Daarna is echter de dummy hoog. Je verliest niet meer dan A, 

H en twee ruitenslagen. 
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Opgave 4. Oost/OW 
 

     A97  West  Noord  Oost  Zuid 

     H83        1  1 

      B5  1  2  dbl1  pas   

     HB863 3SA  pas  pas  pas 

   3    1)  toont driekaart schoppen (support doublet) 

   B974     

   HV732   Noord komt tegen 3SA uit met 9. De leider legt B in 

   V94    dummy en bekent op de door u gelegde V met 6. 
      Wat speelt u na? 
 

E. 3 

F. 4 

G. 2 

H. 4 
 
 
Oplossing 
 

A. 3  1 punt 

B. 4  5 punten 

C. 2  3 punten 

D. 4  0 punten 
 

 

 VB652 

 A1065 

 984 

 10 

 H1084    A97 

 V2     H83 

 A106     B5 

 A752     HB863 

   3 

   B974 

   HV732 

   V94 
 
Een spel uit de finale van de meesterklasse viertallen van enkele jaren geleden. Wereldkampioen Louk Verhees 

realiseerde zich dat de leider nog A10 had en hij zijn kleur niet vrij zou gaan krijgen. Hij switchte daarom in slag 

twee naar 4. Dat was recht in de roos. NZ maakten V, V en drie hartenslagen. 

Aan de andere tafel won de leider de eerste slag met A om vervolgens de klaveren vrij te spelen. Dat bracht het 

contract ook niet thuis. Aan slag met V speelde zuid een kleine ruiten na om de verbinding met zijn partner in 
stand te houden. De leider kwam nu niet verder dan vier klaveren, twee ruiten en twee schoppen. Knap tegenspel 
aan beide tafels! 
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