
Opgave 1. Oost/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  6   A.  Pas 

      1  pas  AV76   B.  Doublet 

2  pas  pas  ??  B943   C.  2  

        A654   D.  2SA 
           
 
 
 
Opgave 2. West/OW          
          Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  43   A.  4 

pas  1   1  dbl  AB109  B.  B    

2  pas  pas  pas  1062   C.  6 

   H876   D.  6 
 
 
            
 
Opgave 3. Noord/Allen     
       

   1054    West  Noord  Oost  Zuid 

   B8       21   pas   2SA2 

   VB9753   pas  33  pas  3SA 

   A7    pas  pas  pas   
        

1. Zwakke Twee 
2. Sterk vraagbod 
3. Minimum 

 

   VB8    West komt tegen 3SA uit met 2. 

   AH976   Hoe luidt uw speelplan? 

   A64    A.   Ik neem met A en speel V voor 

   HV    B.   Ik neem met V en speel A en ruiten na 

C. Ik neem met A en speel B voor  

D. Ik neem met V en speel 6 naar B 
 
 
 
Opgave 4. Noord/OW 
 

 AH7      West  Noord  Oost  Zuid 

 B43        1  1  pas 

 HVB5     2  pas  2  pas 

 B42      3  pas  pas  pas 

   9864 

   92    2 toonde een schoppenfit met 10+ punten. U  komt tegen  3 

   A72    uit met 9. Partner wint de eerste slag met V en gaat verder 

   10853   met A en H. Oost bekent driemaal. 
      Welke kaart speelt u bij in slag drie? 
 

A. 4 

B. 2 

C. 7 

D. 3 
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Opgave 1. Oost/Allen        Wat biedt u? 
           

West  Noord  Oost  Zuid  6   A.  Pas 

      1  pas  AV76   B.  Doublet 

2  pas  pas  ??  B943   C.  2  

        A654   D.  2SA 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   2 punten 
B. Doublet  3 punten 

C. 2   5 punten 
D. 2SA   0 punten 
 

OW stoppen af in 2 en zullen derhalve geen 25 punten samen hebben. Daarnaast hebben ze minstens een 4-4 fit in 
ruiten. Conclusie: partner noord heeft hooguit één ruiten. Dat maakt de kans groot dat er een fit is in harten of 

klaveren. En aangezien je ook enige puntenkracht bij partner mag verwachten is 2 uitpassen te passief. Zonder 
lange kleur ligt een informatiedoublet voor de hand. Nadeel daarvan is echter dat partner vrijwel zeker schoppen 

gaat bieden, misschien wel op 3-niveau (als OW nog 3 bieden). Dat wil je niet. 

Om die reden krijgt 2 de voorkeur. Partner zal geen goede vijfkaart harten verwachten, daarmee had je na 1 
direct een volgbod gedaan. 
 

   V108432 

   H42 

   10 

   H97 

 A5     HB97 

 87     B953 

 H652     AV87 

 B10832    V 

   6 

   AV106 

   B943 

   A654 
 

Het hele spel. Na doublet zal een goede westspeler 3 bieden om de weg naar 2 of 2 af te snijden. Noord zal zich 

dan erg moeten inhouden om geen 3 te bieden. Een 2 bod van zuid ontlokt waarschijnlijk ook 3 bij west, maar 

nu zonder gevaar dat noord plots met 3 op de proppen komt.  
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Opgave 2. West/OW          
          Waarmee komt u uit? 

West  Noord  Oost  Zuid  43   A.  4 

pas  1   1  dbl  AB109  B.  B    

2  pas  pas  pas  1062   C.  6 

   H876   D.  6 
            
 
Oplossing 
 

E. 4  5 punten 

F. B  0 punten 

G. 6  3 punten 

H. 6  1 punt 
 
Harten valt als eerste af, het is tegen een troefcontract uiterst onverstandig om onder een aas vandaan te starten. Er 
is evenmin een goede reden om met de ongeboden klaverkleur uit te komen; je klaverbezit is weinig uitnodigend om 
van te starten. Blijven over ruiten en troef. Ruiten is de door partner geopende kleur en daarmee een serieuze optie. 
Een troefstart is echter aanlokkelijker. Doel is om aftroevers aan de korte troefkant te voorkomen. Gezien je bezit in 
harten en klaveren is er weinig kans dat de leider eventuele ruitenverliezers snel kan wegwerken, een ruitenaanval is 
dan niet urgent. 
 
 

   H95 

   V62 

   A9753 

   V9 

 VB8     A10762 

 84     H753 

 H84     VB 

 B10543    A2 

   43 

   AB109 

   1062 

   H876 
 

Zo lag het hele spel. Met optimaal tegenspel kan 2 down. In de eerste slag mag noord de in dummy gelegde V 

niet dekken. NZ kunnen dan voorkomen dat H een slag wordt en tevens dat oost een harten kan troeven in 
dummy. 
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Opgave 3. Noord/Allen     
       

   1054    West  Noord  Oost  Zuid 

   B8       21   pas   2SA2 

   VB9753   pas  33  pas  3SA 

   A7    pas  pas  pas   
        

4. Zwakke Twee 
5. Sterk vraagbod 
6. Minimum 

 

   VB8    West komt tegen 3SA uit met 2. 

   AH976   Hoe luidt uw speelplan? 

   A64    A.   Ik neem met A en speel V voor 

   HV    B.   Ik neem met V en speel A en ruiten na 

E. Ik neem met A en speel B voor  

F. Ik neem met V en speel 6 naar B 
 
Oplossing 
 

A. Ik neem met A en speel V voor   3 punten 

B. Ik neem met V en speel A en ruiten na  5 punten 

C. Ik neem met A en speel B voor   1 punt 

D. Ik neem met V en speel 6 naar B  0 punten 
 

 

   1054 

   B8 

   VB9753 

   A7 

 H32     A975 

 10542    V3 

 8     H102 

 B10632    9854 

   VB8 

   AH976 

   A64 

   HV 
 
 
Ruiten is de overduidelijke werkkleur en je hebt aan vijf ruitenslagen voldoende om 3SA uit het vuur te slepen. 

Samen met twee klaverslagen en AH telt dat op tot negen slagen. De meest veilige speelwijze is om de uitkomst in 

zuid te nemen en A en ruiten naar de vrouw te spelen. Als oost H een rondje duikt doet dat geen pijn, want via 

A kun je bij de vrijgespeelde ruiten komen. 

Wie denkt dat hij veilig op jacht kan gaan naar overslagen door A te nemen en V voor te spelen, komt bedrogen 
uit: 
 

   VB9753 

 8     H102 

   A64 
 

Op een voorgespeelde V speelt oost 2 bij. De volgende ruitenronde is via de tien voor de aas en pas de derde 

ronde wordt aan oost afgestaan. Omdat A verdwenen is kom je niet meer bij de vrije ruiten van noord. Kortom: 
Don’t even think about it!   Drie punten voor deze speelwijze is nog erg genereus… 
     
  

N 

W      O 

Z 

N 

W      O 

Z 



Opgave 4. Noord/OW 
 

 AH7      West  Noord  Oost  Zuid 

 B43        1  1  pas 

 HVB5     2  pas  2  pas 

 B42      3  pas  pas  pas 

   9864 

   92    2 toonde een schoppenfit met 10+ punten. U  komt tegen  3 

   A72    uit met 9. Partner wint de eerste slag met V en gaat verder 

   10853   met A en H. Oost bekent driemaal. 
      Welke kaart speelt u bij in slag drie? 
 

E. 4 

F. 2 

G. 7 

H. 3 
Oplossing 
 

A. 4   0 punt3n 

B. 2   3 punten 

C. 7   5 punten 

D. 3   2 punten 
 

 3 

 AHV76 

 9863 

 V76 

 AH7     VB1052 

 B43     1085 

 HVB5    104 

 B42     AH9 

   9864 

   92 

   A72 

   10853 
 

Gooit 7 af, aansignaal in ruiten (of 3 bij Lavinthal, of 8 bij Revolving Discard). Als noord volgzaam ruiten speelt 

kun je A nemen en 2 retourneren. Hierna is dit over: 
 

 3 

 76 

 86 

 V76 

 AH7     VB1052 

 B43     - 

 HVB5    - 

 B42     AH9 

   9864 

   - 

   - 

   10853 
 

Dummy’s ruiten zijn hoog, maar de leider is afgesneden van HV. Door het 4-1 zitsel in troef kan hij niet alle troeven 
trekken zonder west onbereikbaar te maken. Daardoor verliest hij nog een klaverslag voor een down. 
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