
Opgave 1. Noord/OW         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid   A5   A.  Pas 

   pas   1  pas   HB63   B.  2 

pas  1SA  pas  ??   B84   C.  2SA 

         H853   D.  3SA 
           
 
 
 
Opgave 2. Oost/Allen         Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  V6    A. V 

      1  pas  B10987   B. B 

1  pas  1SA  pas  7    C. 7 

3SA  dbl  pas  pas  87632   D. 8 
pas          
 
 
 
 
 
Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 

             1 

   AH2    pas  4  pas  pas 

   B102    pas   

   HB765    

   84    West komt uit met 10. Oost pakt A en speelt ruiten na. 

      West bekent met 8. U speelt schoppen naar de aas gevolgd 

      Door H. Beide tegenspelers bekennen. 
       
      Met welke kleur gaat u verder? 

   98765     

   AV8    A.   Schoppen  

   V32    B.   Harten  

   HV    C.   Ruiten 
      D.   Klaveren 
 
 
 
Opgave 4. Oost/NZ 
 

 V10842     West  Noord  Oost  Zuid 

 H876          1  dbl 

 H3      2SA  pas  4  pas 

 H6      pas  pas     

   AH53       

   B9    2SA toonde een hartenfit met 10-11 punten (Truscott conventie). 

   AV965   U komt tegen 4 uit met A, waarop partner 9 en oost B  

   103    bijspeelt. Op H wordt door zowel noord als oost bekend.  
      Welke kaart speelt u in slag drie? 
       

A. 5  B.   B  C.   A  D.   10  
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Opgave 1. Noord/OW         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid   A5   A.  Pas 

   pas   1  pas   HB63   B.  2 

pas  1SA  pas  ??   B84   C.  2SA 

         H853   D.  3SA 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 

B. 2   2 punten 
C. 2SA   1 punt 
D. 3SA   0 punten 
 
Een 1SA volgbod in directe positie belooft 15-17 punten met een dekking in de geopende kleur. In de uitpas gaat de 
puntenrange omlaag naar 11-14 en is een dekking in de openingskleur niet langer vereist.  
Uiteraard wil zuid tegenover een partner met 13-14 punten de manche spelen. Wie via 2SA inviteert of Stayman van 
stal haalt, ziet echter een essentieel onderdeel van het biedverloop over het hoofd. Namelijk de eerste pas van 
noord. Daarmee heeft partner zijn hand gelimiteerd tot maximaal 11 punten. En dat betekent dat de range voor zijn 
1SA bod nog verder daalt naar circa 9-11 punten. En met hooguit 23 punten samen is het te ambitieus om aan de 
manche te denken. 
 
  



Opgave 2. Oost/Allen         Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  V6    A. V 

      1  pas  B10987   B. B 

1  pas  1SA  pas  7    C. 7 

3SA  dbl  pas  pas  87632   D. 8 
pas          
 
 
Oplossing 
 

E. V   5 punten 

F. B   1 punt 

G. 7   0 punten 

H. 8   2 punten 
 

Na in de eerste biedronde gepast te hebben tovert partner een doublet op 3SA uit de hoge hoed. Waar kan dat op 

gebaseerd zijn? Niet op een goede lange ruitenkleur, daarmee zou hij het volgbod van 2 hebben gedaan. 

Plausibeler is dat partner een hele goede schoppenkleur bezit. Het 1 bod van west snoerde hem de mond. Maar nu 

denkt hij dat 3SA down kan als zuid de schoppenstart vindt. De keuze moet daarom vallen op V, hoogste van een 
doubleton om een blokkade te voorkomen. 
 

   AB1092 

   2 

   98632 

   A4 

 H743     85 

 V3     AH654 

 HB105    AV4 

 HB9     V105 

   V6 

   B10987 

   7 

   87632 
 

Zo lag het hele spel. Een V start stelt de verdediging in staat om vier schoppenslagen plus A te maken. Na elke 
andere uitkomst wordt 3SA gemakkelijk gemaakt. 
Hoewel de winnende uitkomst via logisch redeneren te bedenken valt is het gemakkelijker om te onthouden dat een 
doublet op 3SA altijd vraagt om de eerste kleur van dummy. 
 
  

N 

W      O 

Z 



Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 

             1 

   AH2    pas  4  pas  pas 

   B102    pas   

   HB765    

   84    West komt uit met 10. Oost pakt A en speelt ruiten na. 

      West bekent met 8. U speelt schoppen naar de aas gevolgd 

      Door H. Beide tegenspelers bekennen. 
       
      Met welke kleur gaat u verder? 

   98765     

   AV8    A.   Schoppen  

   V32    B.   Harten  

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

   AH2 

   B102 

   HB765 

   84 

 B3     V104 

 H976     543 

 109     A84 

 B7532    A1096 

   98765 

   AV8 

   V32 

   HV 
 
Zodra er nog maar één hoge troef buitenboord is, is het normaliter verstandig om die te laten zitten. Die hoge troef 

verlies je altijd en doorgaan met troeftrekken leidt tot tempoverlies. Dit is de uitzondering. Doel is om 8 en V weg 
te gooien op twee vrije ruitens van noord. Maar als je de uitstaande hoge troef laat zitten kan oost de vierde 
ruitenronde troeven en daarna heb je geen entree in noord om nog bij de vijfde ruiten te komen. Sterker nog, je 

hebt zelfs geen entree meer in noord om de hartensnit te proberen en gaat dus zelfs down als H bij oost zit. 

Dan is het nog beter om B voor te spelen en door te laten lopen. Maar de beste speelwijze is om na AH een 

derde ronde schoppen te spelen. Oost maakt V en speelt harten. Je pakt A en kunt nu met je derde ruiten 

oversteken naar noord om op de vierde en vijfde ruiten in zuid 8 en V weg te gooien. 
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Opgave 4. Oost/NZ 
 

 V10842     West  Noord  Oost  Zuid 

 H876          1  dbl 

 H3      2SA  pas  4  pas 

 H6      pas  pas     

   AH53       

   B9    2SA toonde een hartenfit met 10-11 punten (Truscott conventie). 

   AV965   U komt tegen 4 uit met A, waarop partner 9 en oost B  

   103    bijspeelt. Op H wordt door zowel noord als oost bekend.  
      Welke kaart speelt u in slag drie? 
       

B. 5  B.   B  C.   A  D.   10  
Oplossing 
 

A. 5   3 punten       

B. B   0 punten 

C. A    5 punten 

D. 10  1 punt 
 

 97 

 V3 

 B8742 

 9852 

 V10842    B6 

 H876     A10542 

 H3     10 

 H6     AVB74 

   AH53 

   B9 

   AV965 

   103 
 
 

Zuid is met AH en A in het bezit van drie vaste slagen. Oost moet voor zijn bieden A en A hebben. Waar kan 
de vierde slag vandaan komen? Gezien de dummy niet uit klaveren. Een schoppenaftroever voor partner zou leuk 
zijn, maar je kunt uittellen dat oost kan overtroeven. Toch ligt de kans op een vierde slag in de troefkleur. Stel dat 

noord de nagespeelde schoppen troeft met V. Oost moet overtroeven met A en daarna is zuids hartenbezit een 
slag waard. 

Maar…. als je in slag drie schoppen doorspeelt kan oost counteren door V niet over te troeven, maar 10 weg te 
gooien. NZ maken dan weliswaar een troefslag, maar geen ruitenslag. Om dat scenario te voorkomen moet je eerst 

A oprapen en dan pas een derde ronde schoppen spelen. Alleen dat tegenspel laat oost kansloos. 
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