
Opgave 1. Noord/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  H43   A.  pas 

  1  1  ??  VB6   B.  doublet 

        V7653  C.  1SA  

        94   D.  2 
           
 
Opgave 2. Noord/NZ          
           

West  Noord  Oost  Zuid  A4   2 was de Muiderbergse Twee,  

  pas  2  pas  H9642  vijfkaart schoppen met 4+ kaart  

2SA  pas  3  pas  H62   laag, 6-10 punten. 2SA vroeg  

pas  pas      V96   naar de lage kleur en 3 toonde 

          5-kaart   en 4+-kaart . 
          Waarmee komt u uit? 

A. A  B.   2 

C. 2  D.   6 
 
 
 
Opgave 3. Noord/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

        1   2  pas 

   V76    pas  3  pas  3SA 

   VB    pas  pas  pas 

   AHVB98    

   V6    West komt tegen 3SA uit met 6 en dummy’s B wint de eerste 
      slag. 
       
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
       

   H43    A.  Schoppen  

   H432    B.  Harten  

   75    C.  Ruiten  

   B872    D.  Klaveren 
       
 
 
Opgave 4. Zuid/OW 
 

 HB      West  Noord  Oost  Zuid 

 H864             1SA 

 AH984     dbl  pas  2  pas 

 V7      pas  pas 

   A96 

   AB53    U komt tegen 2 uit met A, waarop noord 8 en oost 2 

   1062    bijspeelt. 

   AH5     
      Wat speelt u in slag twee? 
       

A. A 

B. 6 

C. A 

D. 6 

E. H 
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Opgave 1. Noord/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  H43   A.  pas 

  1  1  ??  VB6   B.  doublet 

        V7653  C.  1SA  

        94   D.  2 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   1 punten 
B. doublet  1 punt 
C. 1SA   5 punten 

D. 2   3 punten 
 

Zuid was van plan om 1 te antwoorden. Het 1 volgbod ontneemt hem die mogelijkheid. Je moet dus op zoek naar 

een alternatief. 2 belooft 10+ punten, dat valt dus af. Doublet is negatief en belooft een vierkaart schoppen. 
Resteren pas en 1SA. Dankzij de hartendekking is 1SA een prima alternatief, dat toont immers 6-9 punten. 
Wanneer zuid geen hartendekking bezit is pas de juiste bieding, dat mag in deze situatie ook met meer dan vijf 
punten. 
Het hele spel lag zo:  
 

   AB2 

   984 

   AH 

   B7632 

 V1085    976 

 53     AH1072 

 B1084    92 

 H65     AV10 

   H43 

   VB6 

   V7653 

   94 
 

Op 1SA wordt door iedereen gepast. En via een geslaagde snit op V kun je zeven slagen binnenhalen: drie in ruiten, 
drie schoppen en een hartenslag. 

Als zuid past is de kans groot dat 1 het eindcontract wordt. En dat gaat oost maken. Biedt zuid 2, dan komen NZ 
te hoog. 
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Opgave 2. Noord/NZ          
           

West  Noord  Oost  Zuid  A4   2 was de Muiderbergse Twee,  

  pas  2  pas  H9642  vijfkaart schoppen met 4+ kaart  

2SA  pas  3  pas  H62   laag, 6-10 punten. 2SA vroeg  

pas  pas      V96   naar de lage kleur en 3 toonde 

          5-kaart   en 4+-kaart . 
          Waarmee komt u uit? 

B. A  B.   2 

D. 2  D.   6 
Oplossing 
 

E. A  0 punten 

F. 2  2 punten 

G. 2  3 punten 

H. 6  5 punten 
 

Een A start komt niet in aanmerking, dat helpt de leider zijn lange kleur te ontwikkelen. De keuze gaat tussen troef 
en de ongeboden kleuren. Je kunt er vergif op innemen dat in dummy weinig schoppen zullen verschijnen, anders 

had west op 2 gepast. De leider zal dus schoppenaftroevers willen maken. Een goede tegenzet van de verdediging 

is om die introefwaarde in te perken. Dat maakt 6 tot de beste uitkomst. Het hele spel: 
 
 

   V10852 

   V53 

   AB95 

   4 

 H     B9763 

 AB107    8 

 V843     107 

 AB105    H8732 

   A4 

   H9642 

   H62 

   V96 
 

In de meesterklasse viertallen startte Berry Westra met 6. De leider won de slag met 10 en speelde H van tafel. 

Aan slag met A volgde een tweede rondje troef. Oost bleef nu steken op vijf klaverslagen in de hand, twee 

schoppenaftroevers op tafel en A. Zo ging 3 dus een down. Dat lukt na een ruitenstart ook, mits noord dan in slag 
twee naar troef switcht. 
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Opgave 3. Noord/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

        1   2  pas 

   V76    pas  3  pas  3SA 

   VB    pas  pas  pas 

   AHVB98    

   V6    West komt tegen 3SA uit met 6 en dummy’s B wint de eerste 
      slag. 
       
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
       

   H43    A.  Schoppen  

   H432    B.  Harten  

   75    C.  Ruiten  

   B872    D.  Klaveren 
       
 
Oplossing 
 
A.   Schoppen  1 punt 
B.   Harten  5 punten 
C.   Ruiten  2 punten 
D.   Klaveren  0 punten 
 

   V76 

   VB 

   AHVB98 

   V6 

 10852    AB9 

 A9876    105 

 10432    6 

 -     AH109543 

   H43 

   H432 

   75 

   B872 
 
Wie de ruitenkleur gaat afdraaien moet vier kaarten afgooien in zuid. Dat creëert problemen. Beter is om eerst op 

zoek te gaan naar een achtste en negende slag. West is duidelijk in het bezit van A. AH en A zullen dan wel bij 

oost zitten. De weg naar negen slagen is relatief eenvoudig. Speel in slag twee V om A te verdrijven. Via H kun 

je vervolgens bij H komen. Je maakt zes ruitens, twee hartens en een schoppen. OW kunnen niet meer maken dan 

A, A en AH. 
Beginnen met een zwarte kleur is niet goed. Als je klaveren speelt geef je oost de kans om zijn klaverkleur vrij te 

spelen terwijl hij A nog als entree heeft. En wie schoppen speelt ontwikkelt weliswaar een schoppenslag voor 

zichzelf, maar ook een extra schoppenslag voor OW. En dan verlies je A, AH en twee schoppenslagen. 
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Opgave 4. Zuid/OW 
 

 HB      West  Noord  Oost  Zuid 

 H864             1SA 

 AH984     dbl  pas  2  pas 

 V7      pas  pas 

   A96 

   AB53    U komt tegen 2 uit met A, waarop noord 8 en oost 2 

   1062    bijspeelt. 

   AH5     
      Wat speelt u in slag twee? 
       

F. A 

G. 6 

H. A 

I. 6 

J. H 
 

Oplossing 
 

A. A   3 punten 

B. 6   5 punten 

C. A   1 punt 

D. 6   3 punten 

E. H   2 punten 
 

 532 

 V1097 

 B5 

 B864 

 HB     V10874 

 H864     2 

 AH984    V73 

 V7     10932 

   A96 

   AB53 

   1062 

   AH5 
 

Het aansignaal (8) van partner duidt op het bezit van B. Eerste prioriteit moet zijn om een klaveraftroever in 

dummy te voorkomen. Gezien dummy’s ruitenkleur is het echter gevaarlijk om A en schoppen na te spelen. Het 
gevaar bestaat dan dat de leider alle troeven kan trekken om vervolgens de ruitenkleur uit te spelen. Om dat 
scenario te doorkruisen moet je een kleine schoppen naspelen. Dit voorkomt de klaveraftroever (er is geen tweede 
klaverronde gespeeld, de leider moet dus eerst nog in klaveren van slag) en geeft jou de regie. Als de leider doorgaat 

met troeftrekken neem je A en speel je H en Klaveren na. Noord maakt B en geeft zuid een klaveraftroever 
voor een down. 
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