
Opgave 1. Zuid/OW         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  765    A.  Pas 

      1SA  A108    B.  3 

pas  2  pas  2  HB92    C.  3SA  

pas  2SA  pas  ??  A64    D.  4   
        
 
 
Opgave 2. Oost/NZ         Met welke kleur komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  9432    A. Schoppen 

    2SA  pas  B1086   B. Harten 

3  pas  3  pas  94    C. Ruiten 

3SA  dbl  pas  pas  B32    D. Klaveren 
pas            
 
 
          
 
Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
 

   H42          1 

   842    pas  3  pas  4 

   76    pas  pas  pas 

   AVB54 

      West komt tegen 4 uit met H. Zuid neemt A en speelt AH, 
      waarop oost in de tweede ronde niet meer bekent. 
      Welke kleur speelt u in slag vier? 
    

   A109765   A. Schoppen 

   AB    B. Harten  

   H102    C. Ruiten 

   H2    D. Klaveren 
 
 

Opgave 4. West/Allen 
 
      West  Noord  Oost  Zuid 

       N   V75  pas  pas  1  pas 

  W     O   5  1  pas  2  pas 

       Z   AHB53 2  pas  2  pas 

     AH105 3  pas  4  pas 

   A3    pas  pas 

   A1076    

   V72    Noord start tegen 4 met 9. De leider neemt A en 

   VB92    speelt 5 van tafel.      
       

Hoe speelt u tegen? 
 

A. Ik speel 5 bij 

B. Ik pak A en speel schoppen door 

C. Ik pak A en speel ruiten na 

D. Ik pak A en speel V na  
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Opgave 1. Zuid/OW         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  765    A.  Pas 

      1SA  A108    B.  3 

pas  2  pas  2  HB92    C.  3SA  

pas  2SA  pas  ??  A64    D.  4   
        
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   1 punten 

B. 3   3 punten 
C. 3SA   2 punten 

D. 4   5 punten 
 
2SA van noord is een uitgesteld limietbod. Het ttont 8-9 punten en impliceert het bezit van een vierkaart schoppen. 

Hij heeft immers geen hartenfit en zonder hoge vierkaart wordt geen 2 geboden. Aangezien zuid zelf ook een 

vierkaart schoppen bezit moet hij kiezen voor schoppen als speelsoort. Rest de keuze tussen 3 en 4. 

Met een minimale 1SA opening wordt 3 geboden, waar noord normaliter op zal passen. Met een maximum biedt 
zuid de manche. Is de zuidhand een minimum of een maximum? Que puntenkracht zit je met 16 punten precies in 
het midden van de 15-17 range. 
Veel bridgers hebben vanwege de weinige plaatjes (vier ‘kale’ azen) de neiging om naar beneden af te ronden. Ten 
onrechte. Azen zijn in de puntentelling met 4 punten wat ondergewaardeerd, zeker in vergelijking met vrouwen en 
boeren. Dit is dus een maximum, zeker nu je ook nog een fitpunt mag bijtellen voor de doubleton ruiten. 
Het hele spel lag zo: 
 

   H876 

   84 

   HV32 

   876 

 V93     B2 

 HB3     V1065 

 B975     1084 

 VB2     H1054 

   A1054 

   A972 

   A6 

   A93 
 

4 is te maken door op V een klaveren weg te werken en twee harten in noord te troeven. Op 3 zal noord 

passen, 2 kwam al ‘uit zijn tenen’. 
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Opgave 2. Oost/NZ         Met welke kleur komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  9432    A. Schoppen 

    2SA  pas  B1086   B. Harten 

3  pas  3  pas  94    C. Ruiten 

3SA  dbl  pas  pas  B32    D. Klaveren 
pas            
          
 
Oplossing 
 
E. Schoppen  0 punten 
F. Harten  2 punten 
G. Ruiten  5 punten 
H. Klaveren  1 punt 
 

   V108 

   V52 

   AHV1052 

   6 

 75     AHB6 

 H973     A4 

 87     B63 

 V8754    AH109 

   9432 

   B1086 

   94 

   B32 
 
Interessante vraag: met wat voor hand kan partner na dit biedverloop 3SA doubleren? De enige logische verklaring is 
dat hij een lange dichte kleur heeft en denkt dat 3SA down gaat als jij met zijn kleur uitkomt. Welke kleur dat is zal je 
op basis van je eigen hand plus het biedverloop moeten deduceren. Je weet dat oost een vierkaart schoppen bezit 
en west heeft gezien het gebruik van de Stayman conventie normaliter een vierkaart in de andere hoge kleur. Dat 
laat ruiten en klaveren over. Zowel je eigen ruitenbezit als het biedverloop wijst in de richting van ruiten. Waarom 

het biedverloop? Noord heeft 3 geboden, daarop had partner een uitkomstdoublet kunnen geven! 
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Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
 

   H42          1 

   842    pas  3  pas  4 

   76    pas  pas  pas 

   AVB54 

      West komt tegen 4 uit met H. Zuid neemt A en speelt AH, 
      waarop oost in de tweede ronde niet meer bekent. 
      Welke kleur speelt u in slag vier? 
    

   A109765   A. Schoppen 

   AB    B. Harten  

   H102    C. Ruiten 

   H2    D. Klaveren 
 
Oplossing 
 

A. Schoppen  5 punten 
B. Harten   2 punten 
C. Ruiten   0 punten 
D. Klaveren  3 punten 

 

  H42 

   842 

  76 

   AVB54 

 VB3     8 

 HV98     10753 

 A9853    VB4 

 7     109863 

   A109765 

   AB 

   H102 

   H2 
 
Wanneer de tegenpartij nog maar één  hoge troef heeft is het doorgaans een goede strategie om die er in te laten 
zitten. Doorgaan met troeftrekken heeft meestal geen doel en leidt tot tempoverlies. Dit spel is echter de 

uitzondering die de regel bevestigt. De uitstaande V belemmert om de klaverkleur te gelde te maken. Wanneer je 

na AH verder gaat met H en klaveren na kan west de tweede ronde troeven met V. En daarna kom je nooit 
meer bij de resterende klaveren van noord! Daardoor verlies je uiteindelijk drie ruitenslagen en ga je twee down. 

Door V weg te spelen plavei je de weg voor de klaveren. West kan na V niets beters doen dan V en A 
oprapen, voordat je je rode verliezers wegwerkt op de klaveren. 
Belangrijk om je te realiseren is dat de kleine troefjes bepalend zijn voor dit speelplan. 
 
Met dit schoppenbezit is het wel goed 
 

   H62 

 VB3     8 

   A109754 
 

om na AH klaveren te gaan spelen. Nadat west getroefd heeft met V kun je de dummy nog bereiken met 6!  
Je dreigt dus niet afgesneden te worden, wat in het geval van het probleemspel wel het geval is.  
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Opgave 4. West/Allen 
 
      West  Noord  Oost  Zuid 

       N   V75  pas  pas  1  pas 

  W     O   5  1  pas  2  pas 

       Z   AHB53 2  pas  2  pas 

     AH105 3  pas  4  pas 

   A3    pas  pas 

   A1076    

   V72    Noord start tegen 4 met 9. De leider neemt A en 

   VB92    speelt 5 van tafel.      
       

Hoe speelt u tegen? 
 

E. Ik speel 5 bij 

F. Ik pak A en speel schoppen door 

G. Ik pak A en speel ruiten na 

H. Ik pak A en speel V na 
 
Oplossing  
 

A. Ik speel 5 bij    2 punten 

B. Ik pak A en speel schoppen door  0 punten 

C. Ik pak A en speel ruiten na  5 punten 

D. Ik pak A en speel V na   1 punt 
 
 

 1086 

 VB9842 

 9 

 743 

 HB942    V75 

 H3     5 

 10864    AHB53 

 86     AH105 

   A3 

   A1076 

   V72 

   VB92 
 
Waarom prefereert noord een ruitenuitkomst boven de ongeboden hartenkleur? Omdat hij een singleton ruiten 

heeft. Neem A en speel ruiten na. 

Noord troeft af en steekt over naar A om een tweede aftroever te ontvangen. 
Hoe makkelijk kan het zijn? 
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