
Opgave 1. Noord/OW         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  1084    A.  Pas 

   1  2  pas  B53    B.  3 

Pas  3  pas  ??  H64    C.  3SA  

        9753    D.  4 
           
 
 
Opgave 2. West/Allen          
           Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  V1053   A.   3 

pas  1  4  4  A    B.   A 

5  dbl  pas  pas  10865   C.   8 

pas        V986    D.   6 
            
 
 
           
Opgave 3. Noord/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
        pas  pas  1SA 

   A2    pas  3SA  pas  pas 

   B43    pas  pas 

   HB1076       

   B104 

      West komt tegen 3SA uit met V. 
       
      Hoe speelt u? 

 

   H106    A.    Ik neem met A en speel harten 

   AV2    B.    Ik neem met A en speel ruiten 

   V542    C.    Ik neem met H en speel ruiten 

   A76    D.   Ik duik de eerste slag   
 
 

 

Opgave 4. Oost/OW 
 

 H73      West  Noord  Oost  Zuid 

 A5          pas  1 

 HVB65     1  pas  1  pas 

 973      pas  pas  2  pas 

   AV84    3  pas  4  pas 

   2    pas  pas 

   A3     

   V108654   Zuid komt tegen 4 uit met 4, die via de boer van noord voor 

      de aas van oost is. In slag twee laat de leider V uitlopen. 

      Noord neemt H en speelt 2 na voor zuids aas. 
      Welke kleur speelt u na?? 
 

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

West  Noord  Oost  Zuid  1084    A.  Pas 

   1  2  pas  B53    B.  3 

Pas  3  pas  ??  H64    C.  3SA  

        9753    D.  4 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   1 punt 

B. 3   3 punten 
C. 3SA   0 punten 

D. 4   5 punten 
 

Zonder dat zuid ook maar enige puntenkracht heeft getoond springt noord naar 3. Dat moet gebaseerd zijn op een 

sterk spel met een 5-5 verdeling of langer. H in partners lange kleur is nu een ‘gouden’ kaart en veel meer dan drie 

punten waard. Dat rechtvaardigt een sprong naar 4. 
 

   V3 

   AH986 

   AV983 

   A 

 AB976    H52 

 102     V74 

 10752    B 

 B6     HV10842 

   1084 

   B53 

   H64 

   9753 
 

In 4 verlies je niet meer dan twee schoppens en een harten. Op  Berry’s Internet Club misten maar liefst 800 van de 
1300 (!) deelnemers de manche. Maar u toch niet? 
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Opgave 2. West/Allen          
           Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  V1053   A.   3 

pas  1  4  4  A    B.   A 

5  dbl  pas  pas  10865   C.   8 

pas        V986    D.   6 
            
           
Oplossing 
 

E. 3  3 punten 

F. A  5 punten 

G. 8  1 punt 

H. 6  2 punten 
 
Een schoppenstart ligt voor de hand, maar je kunt er vergif op innemen dat oost of west heel kort is in schoppen en 
dat er in die kleur dus weinig te halen valt. Maar als de slagen niet uit schoppen moeten komen, uit welke kleur dan 
wel? Dat is koffiedik kijken. Het zou prettig zijn als je eerst de dummy kon zien alvorens je te committeren. Dat kan 
door met troefaas te starten! Dat stelt je in staat om aan de hand van dummy te bepalen waar de kansen liggen. 
 
 

   HB975 

   6 

   A43 

   AHB2 

 A642     - 

 B108     HV975432 

 B9     HV72 

 10754    3 

   V1083 

   A 

   10865 

   V986 
 

Zo lag het hele spel. Een schoppenstart stelt de leider in staat om zijn klaververliezer weg te poetsen op A. Na een 

A start zal zuid dat gevaar onderkennen en in slag twee naar klaveren switchen. 
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Opgave 3. Noord/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
        pas  pas  1SA 

   A2    pas  3SA  pas  pas 

   B43    pas  pas 

   HB1076       

   B104 

      West komt tegen 3SA uit met V. 
       
      Hoe speelt u? 

 

   H106    A.    Ik neem met A en speel harten 

   AV2    B.    Ik neem met A en speel ruiten 

   V542    C.    Ik neem met H en speel ruiten 

   A76    D.   Ik duik de eerste slag   
 
Oplossing 
 

A. Ik neem met A en speel harten   5 punten 

B. Ik neem met A en speel ruiten   3 punten 

C. Ik neem met H en speel ruiten   1 punt 
D. Ik duik de eerste slag    0 punten  
 

   A2 

   B43 

   HB1076 

   B104 

 VB983    754 

 H98     10875 

 83     A9 

 H53     V982 

   H106 

   AV2 

   V842 

   A76 
 

Het beste is om de eerste slag te nemen met A; zuid houdt dan metH10 een dubbele dekking, mits oost niet aan 

slag komt. Wanneer je in slag twee ruiten speelt is de kans dat oost aan slag komt 50%, A kan immers bij oost of 
west zitten. Speel je echter harten naar de vrouw, dan is het 100% zeker dat dat oost van slag wordt gehouden. Als 

H goed zit wint V de slag, mislukt de snit dan mag west weer. En die kan zijn schoppenkleur niet vrijspelen. Dat 
geeft jou de tijd om de ruitenkleur te ontwikkelen voor negen slagen: vier ruiten, twee schoppen, twee harten en 

A.  
Typisch ‘veilige hand’ spelletje. 
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Opgave 4. Oost/OW 
 

 H73      West  Noord  Oost  Zuid 

 A5          pas  1 

 HVB65     1  pas  1  pas 

 973      pas  pas  2  pas 

   AV84    3  pas  4  pas 

   2    pas  pas 

   A3     

   V108654   Zuid komt tegen 4 uit met 4, die via de boer van noord voor 

      de aas van oost is. In slag twee laat de leider V uitlopen. 

      Noord neemt H en speelt 2 na voor zuids aas. 
      Welke kleur speelt u na?? 
 

E. Schoppen 
F. Harten 
G. Ruiten 
H. Klaveren 

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

 B62 

 H876 

 9873 

 B2 

 H73     1095 

 A5     VB10943 

 HVB65    104 

 973     AH 

   AV84 

   2 

   A3 

   V108654 
 
Hopelijk hebt u niet voor antwoord B gekozen, want harten heeft zuid na het gegeven spelverloop niet meer. Ook 
ruiten komt niet in aanmerking, daarmee speel je de lange kleur van dummy vrij. De keuze gaat dus tussen schoppen 
en klaveren. 

De door partner nagespeelde 2 belooft een plaatje. Dat moet B zijn. Rest de vraag of partner een drie- of 
vierkaart schoppen heeft. Zitten de schoppen 4-3-3-3 rond de tafel, dan moet je schoppen doorspelen om een 

schoppenslag te ontwikkelen voordat A is verdreven. Heeft noord echter een singleton klaveren gehad, dan moet 
je partner nu een aftroever geven. 
Er zijn twee sterke aanwijzingen dat schoppennaspel winnend is: 
 

- Met een vierkaart schoppen mee had partner 1 waarschijnlijk opgehoogd naar 2. 
- Met een singleton klaveren had noord een hogere schoppen teruggespeeld. Dat ontmoedigt zuid om met 

schoppen door te gaan en verhoogt dus de kans op klavernaspel. 
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