
Opgave 1. Zuid/Allen         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  V972    A.  Pas 

       1  B4    B.  2 

2  2  pas  ??  AHV2   C.  2SA  

        865    D.  3 

           E.   3 
 
 
           
Opgave 2. Oost/NZ          
           Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  VB72    A.  2 

      1  1  HB1052   B.  B    

2  pas  2SA  pas  V62    C.  2 

3SA  pas  pas  pas   B    D.  2 
   
 
 
          
Opgave 3. Zuid/Allen     
       

   B7643   West  Noord  Oost  Zuid 

   A            1 

   8652    pas  1  pas  2 

   A102    pas  pas  pas   
       

      West komt tegen 2 uit met H, die u neemt met A. 
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
       

   A5    A.   Schoppen 

   H109764   B.   Harten 

   HB4    C.   Ruiten  

   54    D.   Klaveren 
       
 
 

 

Opgave 4. Zuid/OW 
 

 HV76      West  Noord  Oost  Zuid 

 VB92            1 

 A1065     dbl  pas  2  pas 

 H      4  pas  pas  pas 

   A4     

   AH65    U komt tegen 4 uit met A, waarop partner noord 3 bijspeelt 

   VB2    en leider oost 7. Hoe vervolgt u het tegenspel? 

   10943      
      Hoe vervolgt u het tegenspel? 
 

A. A en schoppen 

B. H en harten 

C. V 

D. 10 
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Opgave 1. Zuid/Allen         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  V972    A.  Pas 

       1  B4    B.  2 

2  2  pas  ??  AHV2   C.  2SA  

        865    D.  3 

           E.   3 
           
 
Oplossing 
 
A. Pas   0 punten 

B. 2   5 punten 
C. 2SA   2 punten 

D. 3   1 punt 

E. 3   3 punten 
 
Noord biedt een nieuwe kleur op 2-niveau, dat belooft 10+ punten en is 100% forcing. Die regel is ook na 
tussenbieden van kracht. Zuid moet dus een herbieding doen. 2SA komt zonder klaverdekking niet in aanmerking. 

2 oogt als het meest logische alternatief, maar is dat geen reverse herbieding? Het antwoord is nee. In 
competitieve biedverlopen is er alleen sprake van reverse als de herbieding hoger uitkomt dan de goedkoopste 
kleurherhaling: 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

      1 

1  2  pas  2 
 

Hier is 2 reverse, met een minimale opening moet zuid 2 bieden. 
 
De reverse regel moet bewerkstelligen dat je met te weinig punten samen niet te hoog komt. In het gegeven 

biedprobleem is 2 de goedkoopst mogelijke herbieding, in dat kader is het onlogisch dat het overwaarde zou 
beloven. 
  



Opgave 2. Oost/NZ          
           Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  VB72    A.  2 

      1  1  HB1052   B.  B    

2  pas  2SA  pas  V62    C.  2 

3SA  pas  pas  pas   B    D.  2 
   
          
            
 
Oplossing 
 

F. 2  5 punten 

G. B  3 punten 

H. 2  2 punten 

I. 2  1 punt 
 
Harten of schoppen? Normaliter start je tegen een SA-contract met je langste kleur. Hier geeft het biedverloop 

echter aanleiding om een andere keuze te maken. 2 van west was een bod in de kleur van de tegenpartij. Oost 

toonde vervolgens met 2SA een hartendekking. Natuurlijk hoeft dat niet AV te zijn. De aanwijzing dat een 

hartenstart niet goed is ligt dan ook niet verscholen in het bieden van OW, maar in dat van partner! De had na 2 
via een doublet kunnen aangeven dat hij graag een hartenstart tegemoet zag. Nu hij dat niet heeft gedaan moet je 
concluderen dat partner geen hartenplaatje bezit. Dat maakt een hartenuitkomst een stuk onaantrekkelijker. Ten 
eerste omdat je weet dat het lang gaat duren voordat je de kleur vrij hebt. En daarnaast omdat een hartenstart de 
leider een tweede hartenslag op een presenteerblaadje aanbiedt. Kies daarom voor schoppen. Met een serie van 
slechts twee honneurs werkt een kleintje doorgaans het beste. 
 
 

   A865 

   94 

   B853 

   942 

 H3     1094 

 A87     V63 

 H74     A109 

 V102     AH53 

   VB72 

   HB1052 

   V62 

   B 
 

Op de 2 start zal de leider ongetwijfeld H proberen in dummy. NZ rapen vier schoppenslagen op en gaan dan 
achterover leunen. De leider komt niet verder dan acht slagen. 
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Opgave 3. Zuid/Allen     
       

   B7643   West  Noord  Oost  Zuid 

   A            1 

   8652    pas  1  pas  2 

   A102    pas  pas  pas   
       

      West komt tegen 2 uit met H, die u neemt met A. 
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
       

   A5    A.   Schoppen 

   H109764   B.   Harten 

   HB4    C.   Ruiten  

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

   B7643 

   A 

   8652 

   A102 

 92     HV108 

 V853     B2 

 V73     A109 

 HVB8    9763 

   A5 

   H109764 

   HB4 

   54 
 
 

In 2 is het belangrijk om de ruitenkleur vanuit noord aan te spelen. Je speelt dan naar de honneurs toe. Het beste is 

om dat in slag twee direct te doen. Wanneer je verkeerd raadt door in de hand B te leggen krijg je nog een 

herkansing. Zodra je in dummy aan slag komt met A kun je immers ook nog naar H toe spelen. Wie in slag twee 

eerst A incasseert en dan pas ruiten speelt, zal goed moeten raden. 
Uiteraard ligt bij een 4-2 zitsel in ruiten het gevaar van een ruitenaftroever op de loer. Dat gevaar hef je echter niet 
op met het vroegtijdig incasseren van troefaas. 
 
     
  

N 

W      O 

Z 

N 

W      O 

Z 



Opgave 4. Zuid/OW 
 

 HV76      West  Noord  Oost  Zuid 

 VB92            1 

 A1065     dbl  pas  2  pas 

 H      4  pas  pas  pas 

   A4     

   AH65    U komt tegen 4 uit met A, waarop partner noord 3 bijspeelt 

   VB2    en leider oost 7. Hoe vervolgt u het tegenspel? 

   10943      
      Hoe vervolgt u het tegenspel? 
 

E. A en schoppen 

F. H en harten 

G. V 

H. 10 
 
Oplossing 
 

A. A en schoppen  2 punten 

B. H en harten  5 punten 

C. V    0 punten 

D. 10   1 punt 
 

 92 

 843 

 87 

 V87652 

 HV76     B10853 

 VB92     107 

 A1065    H943 

 H     AB 

   A4 

   AH65 

   VB2 

   10943 
 

Met AH en A heb je drie slagen in handen. Rest de vraag waar de vierde slag vandaan moet komen. Met zijn 

sprong naar 2 toonde oost circa 9-11 punten. De kans dat partner noord A of H heeft is nihil. Een 
hartenaftroever zit er ook niet in, want met een doubleton harten signaleert partner hoog-laag en zou hij dus niet 

3 hebben bijgespeeld. 
Wellicht is je eigen ruitenbezit goed voor een slag. In dat kader is dummy’s hartenbezit zorgwekkend. Zodra de leider 

VB ontwikkeld heeft kan hij er in oost twee ruitens op weggooien. Daar kun je echter een stokje voor steken. Ga na 

A verder met H en harten na, ondanks dat je weet dat partner niet kan troeven. Oost gooit een ruiten weg op B 

en speelt troef. Aan slag met A speel je een vierde ronde harten. Nu troeft noord dummy’s V af met 9. Oost 

troeft over met 10, maar blijft met een ruitenverliezer opgescheept zitten. 
 

Merk op dat doorgaan met de harten ook de enige downvariant is als partner in het bezit is van B: 
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 B2 

 843 

 873 

 B8765 

 HV76     109853 

 VB92     107 

 A1065    H94 

 H     AV2 

   A4 

   AH65 

   VB2 

   10943 
 

Zuid begint met A, H en harten na. De leider gooit een ruiten weg op B, steekt over naar H en speelt 

schoppen. Zuid pakt A en speelt een vierde ronde harten, wat noord in staat stelt om een slag met B te maken. 
 
Kortom, twee plausibele zitsels waarbij telkens harten moet worden gespeeld om het contract down te krijgen. 
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