
Opgave 1. Zuid/Allen         Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  A93    A. Pas 

      1  AH92    B. 3 

pas  1  pas  1  8    C. 3SA 

pas  2  pas  2SA  AB1076   D. 4 

pas  3  pas  ?? 
 
 
 
 
Opgave 2. Oost/Niemand        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  V72    A. 2 

    1  pas  HV2    B. H 

1  pas  2  pas  B84    C. 4 

pas  pas      B985    D. 5 
          
 
 
 
 
Opgave 3. West/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

      1SA  pas  2  3 

   9653    3  4  pas  pas 

   V8    pas   

   A64       

   H843    West komt tegen 4 met A en H, de tweede ronde getroefd 
      door zuid. 
       
      Hoe gaat u spelen? 

 

   2    A.    Ik ga troeftrekken 

   HB10954   B.    Ik steek over naar A en H om nog twee schoppen te 

   H3            troeven in zuid 

   A765    C.    Ik speel H, A en ruiten getroefd 

      D.    Ik speel H, A en klaveren na.   
 
 
 
 
Opgave 4. Oost/Niemand 
 

 V42      West  Noord  Oost  Zuid 

 B1065           1SA  2 

 A874      dbl1  pas  3  pas 

 A3      4  pas  pas  pas  

   HB10865    1. Negatief doublet 

   AV     

   B3    U komt tegen 4 uit met V – aas, vier, twee. In slag twee   

   VB9    laat de leider B uitlopen, zodat u aan slag komt met V. 
      Wat speelt u na? 
 

H        B. B C. A      D. B E. B   
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Opgave 1. Zuid/Allen         Wat biedt u? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  A93    A. Pas 

      1  AH92    B. 3 

pas  1  pas  1  8    C. 3SA 

pas  2  pas  2SA  AB1076   D. 4 

pas  3  pas  ?? 
 
 
Oplossing 
 
A. Pas  5 punten 

B. 3  2 punten 
C. 3SA  1 punt 

D. 4  0 punten 
 

Genoeg is genoeg. Met 2 toonde noord een zeskaart ruiten met 6-9 punten. Jouw 2SA was vervolgens een 

manchepoging en impliceerde dus ongeveer 15-17 punten. Wanneer partner hierop nog eens 3 biedt wil hij echt 
geen 3SA spelen.  
Zo lag het hele spel: 
 

   B54 

   83 

   HVB762 

   92 

 V862     H107 

 B104     V765 

 A103     954 

 V84     H53 

   A93 

   AH92 

   8 

   AB1076 
 

Merk op dat 3 een goed bod was. In 2SA is het onmogelijk om de ruitenkleur te gelde te maken. Partner 
realiseerde zich dat zijn hand alleen van waarde is met ruiten als troef. 
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Opgave 2. Oost/Niemand        Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  V72    A. 2 

    1  pas  HV2    B. H 

1  pas  2  pas  B84    C. 4 

pas  pas      B985    D. 5 
          
 
 
Oplossing 
 

E. 2  2 punten 

F. H  1 punt 

G. 4  3 punten 

H. 5  5 punten 
 

 
Zoals zo vaak moet het biedverloop je leidraad zijn bij het bepalen van de uitkomst. Harten is de vijfkaart van de 
leider en komt niet in aanmerking, ook al heb je er een serie in. Schoppen is erg aanlokkelijk. De ongeboden 
ruitenkleur komt wel serieus in aanmerking, al is boer-derde geen erg aantrekkelijk bezit om van te starten. Tot slot 
is daar de troefstart. In dit type biedverloop is dat vaak een goede uitkomst. De dummy zal kort zijn in harten. Met 
een troefstart doe je een poging om het aftroefpotentieel in te perken. 
 

   HB96 

   AB6 

   V1093 

   103 

 A10543    8 

 7     1098543 

 A765     H2 

 742     AHV6 

   V72 

   HV2 

   B84 

   B985 
 

Zo lag het hele spel. De keuze van west voor 2 als eindcontract was niet uit weelde. Juist dan is een troefstart zeer 
effectief. Zo ook hier. Oost komt niet verder dan één hartenaftroever en zou dus zomaar down kunnen gaan. 
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Opgave 3. West/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

      1SA  pas  2  3 

   9653    3  4  pas  pas 

   V8    pas   

   A64       

   H843    West komt tegen 4 met A en H, de tweede ronde getroefd 
      door zuid. 
       
      Hoe gaat u spelen? 

 

   2    A.    Ik ga troeftrekken 

   HB10954   B.    Ik steek over naar A en H om nog twee schoppen te 

   H3            troeven in zuid 

   A765    C.    Ik speel H, A en ruiten getroefd 

      D.    Ik speel H, A en klaveren na.   
 
Oplossing 
 
A. Ik ga troeftrekken        3 punten 

B. Ik steek over naar A en H om nog twee schoppen te troeven in zuid 0 punten 

C. Ik speel H, A en ruiten getroefd      0 punten 

D. Ik speel H, A en klaveren na.      5 punten  
 

   9653 

   V8 

   A64 

   H843 

 AHB     V10874 

 A632     7 

 VB82     10975 

 109     VB2 

   2 

   HB10954 

   H3 

   A765 
 
In de praktijk speelde de leider als een man zonder zorgen. Hij troefde de tweede schoppenronde en ging 

troeftrekken via 5 naar V gevolgd door 8 naar H. West nam A en speelde schoppen door, wederom getroefd 

in zuid. Door het 4-1 zitsel in harten was west inmiddels even lang in troef als zuid:  63 versus B10. De leider trok 

de troeven en speelde AH en klaveren in de hoop dat oost niet aan slag zou komen. Dat gebeurde wel en oost had 
nog wat vrije schoppen om op te rapen. 
 
Het idee van troeftrekken en de vierde klaveren ontwikkelen was goed. Veel beter echter om de volgorde om te 

draaien. Begin met H, A en klaveren. Troef het schoppennaspel en ga dan pas troeftrekken. Aan slag met A 
heeft west geen schoppen meer (er is al een derde ronde schoppen gespeeld). West kan je dus niet troefkort spelen. 
 
Merk op dat het biedverloop alle informatie gaf om tot het winnende speelplan te komen. Bekend was dat oost een 

vijfkaart schoppen had en west A. Dat maakt de aanbevolen volgorde tot de beste. 
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Opgave 4. Oost/Niemand 
 

 V42      West  Noord  Oost  Zuid 

 B1065           1SA  2 

 A874      dbl1  pas  3  pas 

 A3      4  pas  pas  pas  

   HB10865    1. Negatief doublet 

   AV     

   B3    U komt tegen 4 uit met V – aas, vier, twee. In slag twee   

   VB9    laat de leider B uitlopen, zodat u aan slag komt met V. 
      Wat speelt u na? 
 

A. H        B. B C. A      D. B E. B  
       

Oplossing 
 

A. H   5 punten       

B. B   0 punten 

C. A   2 punten 

D. B   0 punten 

E. B   1 punt 
 

 3 

 832 

 10652 

 8752 

 V42     A97 

 B1065    H974 

 A874     HV9 

 A3     H1062 

   HB10865 

   AV 

   B3 

   VB9 
 
De zuidhand telt 14 punten. In dummy liggen er 11 en oost heeft voor zijn 1SA opening minstens 15 punten. Telt op 
tot 40. Conclusie: partner noord is poploos en kan dus geen serieuze bijdrage leveren aan het tegenspel. Of toch 

wel? Speel H na!  Oost neemt A en speelt een tweede rondje troef. Aan slag met A ga je verder met B. 

Partner kan nu dummy’s V aftroeven. En daarna wordt jouw 10 de downslag.  

In elk ander scenario maak je nooit meer dan twee troefslagen plus H. Je moet je tegenspel dus baseren op de 

aanname (hoop) dat partner een singleton schoppen heeft. En dan is H de ‘killer’. 
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