
Opgave 1. Oost/NZ        
          Wat biedt u? 

West  Noord  Oost  Zuid  H652   A.  Pas 

      1   pas  74   B.  1SA 

1  dbl  pas  ??  10862  C.  2 

        754   D.  2 
           
 
 
Opgave 2. Oost/NZ        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  HV7   A. H 

    1  pas  1073   B. 7 

1  pas  2  pas  HV954  C. H 

21  pas  3  pas  V9   D. 4 

32  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
1) vierde kleur conventie 
2) herhaalde vierde kleur 
 
 
 
 
Opgave 3. Noord/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

        1  pas  1 

   H3    1  2  2  3SA 

   V6    pas  pas  pas   

   HV8       

   HB9653 

      West komt tegen 3SA uit met V.  
       
      Welke kleur selecteert u als werkkleur? 

 

   A9    A.    Schoppen 

   AB42    B.    Harten 

   AB1062   C.    Ruiten 

   82    D.   Klaveren   
 
 
 
 
Opgave 4. Oost/Niemand 
 

 B1042     West  Noord  Oost  Zuid 

 43            1  1 

 A8765     pas  2  3  pas   

 52      pas  pas       

   AH953    

   HB72     

   V3    U komt tegen 3 uit met A, waarop noord 6 bijspeelt en  

   107    oost 8. 
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
 

A. Schoppen B.   Harten C.   Ruiten D.   Klaveren 
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Opgave 1. Oost/NZ        
          Wat biedt u? 

West  Noord  Oost  Zuid  H652   A.  Pas 

      1   pas  74   B.  1SA 

1  dbl  pas  ??  10862  C.  2 

        754   D.  2 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   2 punten 
B. 1SA   1 punt 

C. 2   5 punten 

D. 2   0 punten 
 
Het doublet van partner is informatief en toont lengte in harten en klaveren. Helaas heb je in geen van deze kleuren 

een vierkaart. Dat is echter geen reden om te weigeren een keuze te maken!  Bied 2 de ongeboden kleur waarin je 
de meeste kaarten hebt. Een 1SA-bod belooft in reactie op een informatiedoublet 6-9 punten en komt dus niet in 

aanmerking. 2 is een bod in de kleur van de tegenpartij, dat is helemaal uit den boze. 
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Dit spel stamt uit het Europese viertallenkampioenschap 2012. De Nederlandse zuidspeler besloot te passen op 1 

gedoubleerd. Zijn partner startte met B en het contract werd met drie overslagen gemaakt. Na 2 loopt alles met 
een sisser af, zolang partner zich maar realiseert dat je geen gedwongen bod doet. 
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Opgave 2. Oost/NZ        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  HV7   A. H 

    1  pas  1073   B. 7 

1  pas  2  pas  HV954  C. H 

21  pas  3  pas  V9   D. 4 

32  pas  3SA  pas 
pas  pas 
 
3) vierde kleur conventie 
4) herhaalde vierde kleur 
 
Oplossing 
 

E. H  1 punt 

F. 7  0 punten 

G. H  5 punt 

H. 4  3 punten 
 
OW hebben alle kleuren natuurlijk geboden, behalve ruiten. Dat maakt alleen op het gehoor ruiten tot de meest 
aantrekkelijke uitkomst. Daarnaast is het ook nog eens je langste en beste kleur. Kortom, over de keuze van de kleur 

kan geen twijfel bestaan. Rest de vraag voor welke ruiten je moet kiezen: H of 4. Algemene richtlijn voor SA-
contracten is dat je voor een honneurstart een serie van drie aaneengesloten honneurs moet hebben. Hier heb je er 

met HV slechts twee. 

Op basis van het biedverloop valt er echter heel veel te zeggen voor een H start. West vroeg tweemaal naar een 

ruitendekking en heeft dus niets in de kleur. Oost toonde via 3 een 5-5 in harten-klaveren en gaf na 3 (herhaalde 

vierde kleur) aan over een ruitendekking te beschikken. Hij heeft A, maar zelden meer dan een doubleton. Oost 
heeft immers tien kaarten in harten en klaveren en dus slechts drie kaarten in ruiten en schoppen samen. 
Uitkomen met een kleine ruiten doe je om een mogelijke blokkade te voorkomen. Dat is noodzakelijk als partner 

A-klein of B-klein heeft. Op basis van het biedverloop jun je concluderen dat A-klein bij noord onmogelijk is en 

B-klein onwaarschijnlijk. Een realistischer scenario is dat een 4 start de leider een tweede ruitenslag schenkt. 
Het hele spel lag zo: 
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Te zien valt dat de uitkomst van 4 catastrofaal uitpakt. De leider heeft dan een dubbele dekking en kan de 

klaverkleur vrijspelen dankzij een geslaagde snit op V. Hij maakt 3SA +3. Een H start daarentegen levert NZ A 
plus vier ruitenslagen op. 
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Opgave 3. Noord/OW    West  Noord  Oost  Zuid 

        1  pas  1 

   H3    1  2  2  3SA 

   V6    pas  pas  pas   

   HV8       

   HB9653 

      West komt tegen 3SA uit met V.  
       
      Welke kleur selecteert u als werkkleur? 

 

   A9    A.    Schoppen 

   AB42    B.    Harten 

   AB1062   C.    Ruiten 

   82    D.   Klaveren   
 
Oplossing 
 
A. Schoppen   0 punten 
B. Harten   5 punten 
C. Ruiten   1 punt  
D. Klaveren   3 punten  
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   A9 
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   AB1062 

   82 
 

Je telt acht topslagen: AH, A en vijf ruitenslagen. Klaveren oogt als de meest aantrekkelijke werkkleur. Het kan 
echter even duren voordat je die ontwikkeld hebt. Helaas mag je na de schoppenstart nog maar één keer van slag. 

Daarna hebben OW AH verdreven en kunnen ze drie of vier schoppenslagen oprapen. De hartenkleur biedt 

zekerheid. Win de V start met H en laat V uitlopen. Die verliest aan H, maar daarna is B hoog. Het 
schoppennaspel is voor de aas en nu kun je negen slagen oprapen: vijf ruiten, twee schoppen en twee harten. 
Wie op de klaverkleur afgaat stort zich in een zeer onzeker avontuur. Bij het afgebeelde zitsel ga je roemloos down. 
 
Op een goede dag kun je echter ook 12 slagen maken: 
 

   HB9653 

 V10     A74 

   82 
 
Wanneer je bij dit zitsel klaveren naar de boer speelt maak je vijf klaverslagen en 12 slagen in totaal. Maar dan is het 
wel je geluksdag! 
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Opgave 4. Oost/Niemand 
 

 B1042     West  Noord  Oost  Zuid 

 43            1  1 

 A8765     pas  2  3  pas   

 52      pas  pas       

   AH953    

   HB72     

   V3    U komt tegen 3 uit met A, waarop noord 6 bijspeelt en  

   107    oost 8. 
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
 

B. Schoppen B.   Harten C.   Ruiten D.   Klaveren 
 
 
Oplossing 
 
A. Schoppen  2 punten       
B. Harten  0 punten 
C. Ruiten  1 punt 
D. Klaveren  5 punten 
 

 V76 
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 B10942 
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 B1042    8 

 43     AV65 

 A8765    H 

 52     AB98643 

   AH953 

   HB72 

   V3 

   107 
 
 

Gezien de vierkaart schoppen in dummy en partners 2 bod is leider oost gemarkeerd met een singleton schoppen, 
de kleur zit overduidelijk 5-4-3-1 verdeeld. Schoppennaspel wordt dus getroefd, dat zet geen zoden aan de dijk. 
Beter is om de aanval in te zetten op de introefwaarde van dummy. Speel troef na in slag twee. En zodra NZ in 
harten aan slag komen spelen ze een tweede rondje troef. Alleen dan verliest oost drie hartenslagen. Bij ander 

tegenspel kan hij niet alleen een hartenaftroever aan de korte kant maken, maar ook nog A benutten. In dat geval 

wordt het geen 3 -1  maar  3 +1! 
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