
Opgave 1. Oost/Allen         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  AHV1097   A.  Pas 

    1SA  ??  105    B.  Doublet 

        9862    C.  2  

        4    D.  3 
           
 
 
 
Opgave 2. West/Niemand        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  AB3    A.  3 

1  pas  1  pas  1075    B.  7 

1SA  pas  4  pas  B96    C.  6 

pas  pas      H532    D.  2 
            
 
 
 
Opgave 3. 
      West  Noord  Oost  Zuid 

   HV3          1 

   B2    dbl  rdbl  1  pas 

   VB107   pas  2 1  pas  2SA 

   AB62    pas  3SA  pas  pas 
       N    pas 
  W     O    1. Vraagt om dekking voor 3SA 

 
       Z     

   B    West komt tegen 3SA uit met 3, voor boer, vrouw en heer. 

   H84    Welke kleur selecteert u als werkkleur? 

   A542    A.  Schoppen  C.  Ruiten 

   HV973   B.  Harten  D.  Klaveren 
 
 

 

Opgave 4. Oost/NZ 
 

 A10653     West  Noord  Oost  Zuid 

 543          1  pas 

 10982     1  pas  3  pas 

 A      3  pas  3SA  pas 

   HB4    pas  pas   

   H1072    

   4    U komt tegen 3SA uit met 2, die via de boer van noord voor 

   109753   de vrouw van oost is. De leider speelt klaveren naar de aas en  
      dan een kleine schoppen naar de vrouw. 
      Hoe speelt u tegen? 
 

A. Ik speel 4 bij  

B. Ik neem H en speel 4 na  

C. Ik neem H en speel H na  

D. Ik neem H en speel 4 na 
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Opgave 1. Oost/Allen         Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  AHV1097   A.  Pas 

    1SA  ??  105    B.  Doublet 

        9862    C.  2  

        4    D.  3 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 
B. Doublet  2 punten 

C. 2   3 punten 

D. 3   1 punt 
 

Het ligt voor de hand om een volgbod te doen. 3 als zwak sprongvolgbod is kwetsbaar echter nogal riskant. 2 is 
daarentegen boven elke kritiek verheven. Maar er is een bijzonder interessant alternatief. Tegen 1SA mag je zelf 
uitkomen. De kans is groot dat je van acquit zes schoppenslagen kunt oprapen. Je hebt dan nog maar één slag bij 
partner nodig om 1SA down te krijgen. En het kan nog mooier worden: 
 

   32 

   A9743 

   5 

   H10952 

 B8     654 

 B82     HV6 

 AH104    VB73 

 8763     AVB 

   AHV1097 

   105 

   9862 

   4 
 
Zo lag het hele spel. Na een pas van zuid inviteerde west via 2SA voor de manche. Nu had zuid de down in handen. 

NZ raapten vervolgens zes schoppenslagen plus A op voor +200. 

Wanneer je 2 volgt zijn OW gewaarschuwd voor de schoppenkleur en zullen ze niet meer in een SA-contract 

aanleggen. Merk daarnaast op dat je altijd nog 2 kunt bieden als west wegloopt uit 1SA, bijvoorbeeld via een 

Jacoby 2. 
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Opgave 2. West/Niemand        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  AB3    A.  3 

1  pas  1  pas  1075    B.  7 

1SA  pas  4  pas  B96    C.  6 

pas  pas      H532    D.  2 
            
 
                                                                           
Oplossing 
 

E. 3   0 punten 

F. 7   3 punten 

G. 6   1 punt 

H. 2   5 punten 
 

 

Uitkomen is vaak een kwestie van wegstrepen. Een troefstart komt niet in aanmerking, met AB3 achter de lenggte 
van oost maak je een serieuze aanspraak op twee schoppenslagen. Ook een ruitenstart is niet aanlokkelijk, dat is de 
kleur van de dummy. Resteert de keuze tussen harten en klaveren. Een hartenstart zal doorgaans weinig weggeven. 
Aan de andere kant moet partner een serieus goede hartenkleur hebben om slagen te ontwikkelen. Een klaverstart 
onder de heer vandaan oogt riskanter; als noord geen tophonneur in klaveren bezit geeft het waarschijnlijk een slag 
weg. Aan de andere kant heb je minder nodig bij partner om slagen te maken of te ontwikkelen. 
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Zo lag het hele spel. Te zien valt dat een klaveruitkomst twee snelle slagen genereert. En daarna maakt zuid nog 
twee schoppenslagen voor een down. Na een hartenstart kan de leider een klaververliezer lozen op een hoge ruiten 
van west. Hij maakt dan zijn contract. 
Uiteraard is één spel geen doorslaggevend bewijs dat een klaverstart superieur is aan een hartenstart. Maar het 
illustreert wel dat de in brede kringen aangehangen doctrine dat het tegen een troefcontract onverstandig is om 
onder een heer vandaan te starten veel te kort door de bocht is. Uitkomen onder een heer vandaan kan kosten, 
maar zal vaker opleveren. 
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Opgave 3. 
      West  Noord  Oost  Zuid 

   HV3          1 

   B2    dbl  rdbl  1  pas 

   VB107   pas  2 1  pas  2SA 

   AB62    pas  3SA  pas  pas 
       N    pas 
  W     O    1. Vraagt om dekking voor 3SA 

 
       Z     

   B    West komt tegen 3SA uit met 3, voor boer, vrouw en heer. 

   H84    Welke kleur selecteert u als werkkleur? 

   A542    A.  Schoppen  C.  Ruiten 

   HV973   B.  Harten  D.  Klaveren 
 
Oplossing  
 

   HV3    A. Schoppen  5 punten 

   B2    B. Harten  0 punten 

   VB107   C. Ruiten  3 punten 

   AB62    D. Klaveren  1 punt 

 A9865      N   10742  

 A973  W     O   V1065 Er zijn zeven topslagen: vijf klaveren, A en H. Klaveren is geen 

 H96       Z   83  werkkleur, je hebt immers al vijf vaste klaverslagen geteld. 

 8     1054  Ook in harten valt na H niets meer te halen. Laat ruiten en 

   B    schoppen over als potentiële werkkleuren. In ruiten kun je,  

   H84    afhankelijk van de locatie van H, twee of drie slagen ontwikkelen 

   A542    (A is een vaste slag). In schoppen levert het verdringen van A 

   HV973   twee extra slagen op. 
      Als de hartenkleur 5-3 verdeeld zit bij OW krijg je vier hartenslagen 

Om je oren zodra je van slag gaat. In dat geval is de snit op H de enige maakkans. Bij een 4-4 zitsel in harten kun je 

ook opteren voor schoppen als werkkleur. Aan slag met A kunnen OW dan immers slechts drie hartenslagen 

oprapen. Zelf maak je vijf klaveren, twee schoppen, A en H. 
Hoe de harten verdeeld zitten weet je niet. Maar duidelijk moet zijn dat de ruitensnit tot mislukken gedoemd is. Om 

aan de punten voor een informatiedoublet te komen moet west zowel A als H hebben. Vestig daarom je hoop op 

een 4-4 zitsel in harten. Speel B om A ter verdrijven. Als west duikt ga je verder met klaveren naar de aas en H. 

Merk op dat een verliezende ruitensnit een vijfde slag ontwikkeld voor OW; ze maken dan A, drie hartenslagen 

plus H. 
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Opgave 4. Oost/NZ 
 

 A10653     West  Noord  Oost  Zuid 

 543          1  pas 

 10982     1  pas  3  pas 

 A      3  pas  3SA  pas 

   HB4    pas  pas   

   H1072    

   4    U komt tegen 3SA uit met 2, die via de boer van noord voor 

   109753   de vrouw van oost is. De leider speelt klaveren naar de aas en  
      dan een kleine schoppen naar de vrouw. 
      Hoe speelt u tegen? 
 

E. Ik speel 4 bij  

F. Ik neem H en speel 4 na  

G. Ik neem H en speel H na  

H. Ik neem H en speel 4 na 
Oplossing 
 

A. Ik speel 4 bij    0 punten       

B. Ik neem H en speel 4 na   5 punten 

C. Ik neem H en speel H na   3 punten 

D. Ik neem H en speel 4 na   1 punt 
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 A     HVB642 

   HB4 

   H1072 

   H4 

   109753 
 
 

Oost heeft met zijn 3 herbieding een zeskaart met overwaarde getoond. Daarnaast is uit de eerste slag duidelijk 

dat hij AV bezit. Daarmee is zijn hand grotendeels bekend: HVB-zesde, AV, V en waarschijnlijk één 

ruitenplaatje. De leider zal denken dat hij met AV, A en zes klaveren negen slagen op zak heeft. Bij een normaal 
klaverzitsel (3-3 of 4-2) is dat ook het geval. Zuid weet echter dat oost in klaveren een onaangename verrassing te 

wachten staat. Maar hij weet ook dat het schoppenzitsel voor de leider juist erg gunstig is. Als zuid H naspeelt zal 

oost A nemen en H spelen. Het 5-1 zitsel is een koude douche, plots heeft de leider nog slechts zeven slagen. Hij 
zal dan op zoek moeten naar een andere slagenbron en dat is schoppen. Aangezien al eerder een schoppen voor 

vrouw en heer is gespeeld resteert de snit op B. En die zit goed. 

Hoe te voorkomen dat de leider de snit op B probeert? Door een tweede ronde schoppen te spelen voordat het 5-

1 zitsel in klaveren bekend is! Speel daarom in slag drie 4 na. De leider neemt A en steekt over naar A om de 
klaverkleur uit te spelen. En dan is het 5-1 zitsel in die kleur onoverkomelijk geworden. 
Dit tegenspel werd in de praktijk gevonden door veelvoudig wereldkampioen Bob Hamman. De leider nam 

inderdaad A en sloeg een hartgrondige vloek toen even later de klaveren 5-1 bleken te zitten. 
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