
Opgave 1. Zuid/OW        
           Wat biedt u? 

West  Noord  Oost  Zuid  HV64    A.  Pas 

          1  83    B.  Doublet 

1SA  dbl  2  ??  B92    C.  2SA 

        AH76    D.  3SA 
           
 
 
 
Opgave 2. West/Niemand          
           

West  Noord  Oost  Zuid  975    Waarmee komt u uit?  

pas  1  2  pas  V104    A.   Schoppen  

3  pas  4  pas  4    B.   Harten 

pas  pas      B108752   C.   Ruiten 
           D.   Klaveren 
 
 
 
 
           
Opgave 3. Oost/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
          pas  1SA 

   V9832   pas  2  pas  3 

   5    pas  4  pas  pas 

   843    pas   

   AB52 

      West begint tegen 4 met A en schoppen na, oost gooit in de  

      Tweede slag 2 af. 
      Hoe speelt u? 

 

   HB106   A.    Ik trek de derde troef en speel dan ruiten 

   A93    B.    Ik troef twee harten in dummy 

   AH76    C.    Ik speel A, H en ruiten na 

   84    D.   Ik speel klaveren naar de boer   
 
 
 
 
Opgave 4. West/Allen 
 

     B75  West  Noord  Oost  Zuid 

     109862 1SA  pas  2  pas 

      10  3  pas  pas  pas   

     A976   

   AH86    Noord start tegen 3 met 2, die u neemt met H. 

   -    Welke kaart speelt u in slag twee? 

   V98632    

   V102    A.   A 

B. 6 

C. 9 

D. 2 
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Opgave 1. Zuid/OW        
           Wat biedt u? 

West  Noord  Oost  Zuid  HV64    A.  Pas 

          1  83    B.  Doublet 

1SA  dbl  2  ??  B92    C.  2SA 

        AH76    D.  3SA 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   2 punten 
B. Doublet  5 punten 
C. 2SA   1 punt 
D. 3SA   0 punten 
 
Het doublet van noord is voor straf. Partner heeft 9+ punten en denkt dat 1SA down gaat, omdat NZ de meerderheid 

aan punten hebben. 2 van oost is vervolgens een natuurlijke vlucht uit 1SA gedoubleerd. Het vizier van NZ moet nu 
op scherp zijn. In deze situatie is een doublet van zowel zuid als noord voor straf. Maar uiteraard is troeflengte een 
vereiste, anders is doubleren onverstandig. Het is derhalve de speler met troeflengte tegen die moet doubleren. Hier 
is dat zuid. 
Het hele spel: 
 

   B8 

   H1094 

   AV7 

   10843 

 A3     109752 

 AVB2     765 

 H1083    654 

 VB2     95 

   HV64 

   83 

   B92 

   AH76 
 
 

Als zuid past kan noord onmogelijk doubleren met slechts een doubleton schoppen. Hij zal waarschijnlijk 3 bieden 
en dan zijn OW ‘off the hook’. 
Datzelfde geldt als zuid 2SA biedt in plaats van doublet. Ook dan halen OW opgelucht adem dat ze er zonder 
kleerscheuren vanaf zijn gekomen. 
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Opgave 2. West/Niemand          
           

West  Noord  Oost  Zuid  975    Waarmee komt u uit?  

pas  1  2  pas  V104    A.   Schoppen  

3  pas  4  pas  4    B.   Harten 

pas  pas      B108752   C.   Ruiten 
           D.   Klaveren 
 
           
Oplossing 
 
E. Schoppen  5 punten 
F. Harten  0 punten 
G. Ruiten  3 punten 
H. Klaveren  1 punt 
 
Er is geen aanleiding om voor een klaverstart te kiezen, ook al heb je in die kleur een serie. Een troefstart kan 
gemakkelijk een slag cadeau geven en komt al helemaal niet in aanmerking. De keuze gaat tussen de singleton ruiten 
en de door partner geboden schoppenkleur. 
Een singleton geldt in een troefcontract als een zeer aantrekkelijke uitkomst. Je troefbezit spreekt echter tegen een 

ruitenstart. Met V104 maak je waarschijnlijk sowieso een hartenslag, met of zonder aftroever. 4 is dan alleen 
effectief als je twee aftroevers kunt arrangeren. En dat is wat veel gevraagd. 
 
 

   HVB106 

   6 

   HB876 

   A4 

 A43     H82 

 H95     AB8732 

 V10532    A9 

 63     HV9 

   975 

   V104 

   4 

   B108752 
 
Zo lag het hele spel. Te zien valt dat een ruitenstart geen zoden aan de dijk zet. Integendeel, het stelt de leider in 
staat om een tweede ruitenslag te ontwikkelen voor een schoppendiscard. Na een schoppenuitkomst maken NZ 
daarentegen probleemloos vier slagen, één in elke kleur. 

Uiteraard zijn er ook zitsels waarbij 4 start juist wel dodelijk is. Daarom scoort die uitkomst ook drie punten. Maar 
een schoppenstart is toch wat kansrijker. 
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Opgave 3. Oost/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
          pas  1SA 

   V9832   pas  2  pas  3 

   5    pas  4  pas  pas 

   843    pas   

   AB52 

      West begint tegen 4 met A en schoppen na, oost gooit in de  

      Tweede slag 2 af. 
      Hoe speelt u? 

 

   HB106   A.    Ik trek de derde troef en speel dan ruiten 

   A93    B.    Ik troef twee harten in dummy 

   AH76    C.    Ik speel A, H en ruiten na 

   84    D.   Ik speel klaveren naar de boer   
 
Oplossing 
 
A. Ik trek de derde troef en speel dan ruiten  2 punten 
B. Ik troef twee harten in dummy   1 punt 

C. Ik speel A, H en ruiten na   3 punten 
D. Ik speel klaveren naar de boer   5 punten  
 

   V9832 

   5 

   843 

   AB52 

 A54     7 

 HB7     V108642 

 V1092    B5 

 H97     V1063 

   HB106 

   A93 

   AH76 

   84 
 
Wanneer je de derde troef trekt kun je weliswaar je twee hartenverliezers in noord troeven, maar blijf je met twee 
ruitenverliezers opgescheept zitten. 
Beter is om eerst ruiten te spelen. Maar door de uitstekende troefstart leidt ook dat niet tot het gewenste resultaat: 
west komt aan slag en speelt een derde rondje troef. Je hebt dan nog drie rode verliezers in zuid en slechts twee 
troeven in noord. 
Niet voor niets leren we dat een speelplan gemaakt moet worden vanuit de hand met de lange troeven. Hier is dat 
noord. Vanuit dummy tel je vijf verliezers: troefaas, een ruiten en drie klaveren. Twee klaververliezers zijn weg te 
werken door ze te troeven in zuid. De troefuitkomst zet dat op losse schroeven, maar je weet dat alleen west een 
derde ronde troef kan spelen. West is simpel van slag te houden door in slag drie een klaveren naar de boer te 

spelen. Oost neemt met V en speelt B na. Je neemt A en speelt klaveren naar de aas, klaveren getroefd, A, 
harten getroefd en klaveren getroefd. 
Zo maak je twee aftroevers aan de korte kant en dat is voldoende voor tien slagen. 
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Opgave 4. West/Allen 
 

     B75  West  Noord  Oost  Zuid 

     109862 1SA  pas  2  pas 

      10  3  pas  pas  pas   

     A976   

   AH86    Noord start tegen 3 met 2, die u neemt met H. 

   -    Welke kaart speelt u in slag twee? 

   V98632    

   V102    A.   A 

E. 6 

F. 9 

G. 2 
 
Oplossing 
 

A. A  3 punten 

B. 6  5 punten 

C. 9  0 punten 

D. 2  1 punt 
 

 V102 

 B73 

 A54 

 B853 

 943     B75 

 AHV54    109862 

 HB7     10 

 H4     A976 

   AH86 

   - 

   V98632 

   V102 
 

De 2 start belooft een plaatje. Dat moet V zijn. Dan kan het geen kwaad om in slag twee onder A vandaan te 

spelen. Zie het effect als zuid 6 terugspeelt. Aan slag met V raapt noord A op. Dan volgt weer schoppen. Zuid 

komt aan slag met A en deelt de genadeklap uit door nogmaals schoppen te spelen, in de driedubbele renonce! 

West troeft met V en noord gooit een ruiten af. Wanneer zuid vervolgens op A niet bekent slaakt de leider een 

hartgrondige vloek…  Zo wordt B de downslag. Prachtig tegenspel! 
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