
Opgave 1. Zuid/Niemand        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  AB2    A.  Pas 

      1  V10843   B.  2 

2  2  pas  ??  AB    C.  2SA  

        654    D.  3 
           
 
 
 
Opgave 2. Oost/NZ          
           Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  107    A.  10 

       1SA  pas  B974    B.  4    

2  pas  2  pas  HV    C.  H 

2SA  pas  4  pas  VB654   D.  V 
Pas  pas             
 
 

 

 

Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 

              1 

   AV7    pas  3  pas  4SA 

   H762    pas  5  pas  6 

   843    pas  pas  pas   

   B92 

      West komt tegen 6 uit met H. U neemt met A en trekt de  
      Troeven in twee rondjes. 
      Hoe gaat u verder? 

 

   6    A.    Ik neem de schoppensnit 

   AV954   B.   Ik neem de ruitensnit 

   AHB102   C.    Ik sla AH 

   A7    D.  Ik speel klaveren richting de boer   
 
 
 
 
Opgave 4. Oost/NZ 
 

     V98642 West  Noord  Oost  Zuid 

      AV2      1  pas 

      95  2  pas  2  pas 

     A7  3SA  pas  pas  pas 

   AH103 

   987    Noord komt tegen 3SA uit met 2. U wint de slag met A en 

   A1043   ziet bij west 8 vallen. 

   102    Welke kleur speelt u in slag twee? 
 

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

West  Noord  Oost  Zuid  AB2    A.  Pas 

      1  V10843   B.  2 

2  2  pas  ??  AB    C.  2SA  

        654    D.  3 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   0 punt 

B. 2   5 punten 
C. 2SA   2 punten 

D. 3   1 punt 
 

Ook na het volgbod toont het 2 bijbod van noord 10+ punten. Het is forcing, zuid mag derhalve absoluut niet 

passen. De natuurlijke herbieding is 2SA, dat toont een SA-verdeling met 12-14 punten. Na het 2 volgbod is een 
klaverdekking echter dringend gewenst voor 2SA. Bij ontstentenis daarvan is het beter om een andere minimale 

herbieding te doen. 2 bijvoorbeeld. Normaliter belooft een kleurherhaling een zeskaart, maar in noodgevallen mag 

het ook op een vijfkaart. En dit is zo’n noodgeval. 3 als bod in de kleur van de tegenpartij vraagt weliswaar om een 
klaverdekking voor 3SA, maar maakt de bieding ook mancheforcing. En daar is deze zuidhand niet sterk genoeg voor. 
 
  



Opgave 2. Oost/NZ          
           Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  107    A.  10 

       1SA  pas  B974    B.  4    

2  pas  2  pas  HV    C.  H 

2SA  pas  4  pas  VB654   D.  V 
Pas  pas             
 
 
Oplossing 
 

E. 10 1 punt 

F. 4  0 punten 

G. H  5 punten 

H. V  3 punten 
 

Een troefstart kan goed uitpakken, maar is nogal passief. Van de overige drie kleuren is harten de minst 

aanlokkelijke. Uitkomen van een serie is aantrekkelijker dan onder een los plaatje vandaan. Rest de keuze tussen H 

en V. Van die twee biedt H het meeste perspectief. Niet alleen omdat het met zekerheid een slag (V) 
ontwikkelt, maar ook omdat het kansen biedt op een aftroever. Het hele spel stamt uit de viertallencompetitie in de 
hoogste klasse (meesterklasse): 
 
 

   A4 

   1053 

   107653 

   A82 

 HV852    B963 

 V2     AH86 

 B42     A98 

 1097     H3 

   107 

   B974 

   HV 

   VB654 
 

Oost nam de H start met A en ging troeftrekken. Aan slag met A speelde noord zijn laagste ruiten terug, voor 
de vrouw van zuid. Na dit kleurpreferentiesignaal wist zuid hoe hij zijn partner kon bereiken voor een 

ruitenaftroever:  4 -1. 
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Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 

              1 

   AV7    pas  3  pas  4SA 

   H762    pas  5  pas  6 

   843    pas  pas  pas   

   B92 

      West komt tegen 6 uit met H. U neemt met A en trekt de  
      Troeven in twee rondjes. 
      Hoe gaat u verder? 

 

   6    A.    Ik neem de schoppensnit 

   AV954   B.   Ik neem de ruitensnit 

   AHB102   C.    Ik sla AH 

   A7    D.  Ik speel klaveren richting de boer   
 
Oplossing 
 
A. Ik neem de schoppensnit   2 punten 
B. Ik neem de ruitensnit   3 punten 

C. Ik sla AH     5 punt  
D. Ik speel klaveren richting de boer  0 punten  
 

   AV7 

   H762 

   843 

   B92 

 B843     H10952 

 103     B8 

 V7     965 

 HV1043    865 

   6 

   AV954 

   AHB102 

   A7 
 
Je telt verliezers in klaveren en ruiten. De ruitenverliezer kan worden weggewerkt als je er in slaagt om geen slag te 

verliezen aan V. Er zijn twee opties: AH slaan of vanuit noord een ruiten naar de boer spelen. Dat laatste is met 
acht kaarten samen de meest kansrijke aanpak. 

Een andere strategie is om te proberen de klaververliezer te lozen. Dat kan lukken als de snit op H goed zit. Als 

schoppen naar de vrouw houdt kan op A in zuid 7 weg. 
Zowel de ruitensnit als de schoppensnit heeft een kans van 50%. Nadeel is wel dat je direct down bent als je een 

verliezende snit neemt. OW rapen dan immers V op. 

In dat licht bezien biedt een alternatieve speelwijze betere perspectieven. Snijd niet op V maar sla AH. De kans 

dat V daar onder valt is 2/5, oftewel 40%. Het grote voordeel van deze aanpak is dat je nog niet down bent als V 

niet valt. Je hebt de snit op H immers nog achter de hand. En valt V wel, dan ben je direct klaar. Omdat er in 

noord twee klaveren wegkunnen op de vierde en vijfde ruiten maak je zelfs 6 +1. 
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Opgave 4. Oost/NZ 
 

     V98642 West  Noord  Oost  Zuid 

      AV2      1  pas 

      95  2  pas  2  pas 

     A7  3SA  pas  pas  pas 

   AH103 

   987    Noord komt tegen 3SA uit met 2. U wint de slag met A en 

   A1043   ziet bij west 8 vallen. 

   102    Welke kleur speelt u in slag twee? 
 

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

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

 75 

 10543 

 H762 

 B43 

 B     V98642 

 HB6     AV2 

 VB8     95 

 HV9865    A7 

   AH103 

   987 

   A1043 

   102 
 
Voor de hand ligt om de uitkomstkleur van partner te retourneren. Doorgaans is dat de werkkleur. Maar je eigen 

hand, de dummy en het biedverloop moet je op een ander spoor zetten. De 2 herbieding belooft een zeskaart. Het 
3SA bod van west wijst derhalve op een singleton schoppen. Dan heeft de verdediging zicht op drie schoppenslagen. 

Voorwaarde is wel dat partner de kleur tijdig inspeelt. Leg in slag twee A (of H) op tafel. Bij west valt B. Daarna 

speel je alsnog ruiten door. Aan slag met H zal partner begrijpen dat je nog met H10 achter de vrouw van dummy 
zit. Een tweede ronde schoppen van zijn kant geeft de verdediging vijf slagen voordat de leider aan bod is geweest. 
Merk op dat partner op zijn qui-vive moet zijn als dit het schoppenzitsel is. 
 

   B5 

 7     V98642 

   AH103 
 

Hier moet noord B onder A gooien om een blokkade te voorkomen. 
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