
Opgave 1. Noord/Niemand      De 3SA opening van partner is “gambling”. 
         Het toont een dichte zevenkaart in een 

West  Noord  Oost  Zuid  AH932 lage kleur met weinig of geen punten in de  

  3SA  pas  ??  10  zijkleuren.  

        AHB64  

        102  Wat biedt u? 
         A.  Pas 

         B.  4 

         C.  5 

         D.  6 
 

Opgave 2. Oost/Niemand       Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  HB7   A. H 

    1  dbl  B9   B. 7 

2  2  4  pas  HV4   C. B 

pas  pas      HV1076  D. H 

          E.  H 
 
 

Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
              1SA 

   A7    pas  2  pas  2 

   AB95    pas  3SA  pas  pas 

   V1065   pas    

   943 

      West komt tegen 3SA uit met 5. Oost wint de eerste slag met A  

      en retourneert 2. West neemt B met H en speelt een derde 

      ronde klaveren voor uw vrouw. U speelt AH met de intentie om 
      negen slagen te claimen als iedereen bekent. Helaas, west gooit in 

   HV62    de tweede ruitenronde 3 af. Hoe verder? 

   62     

   AH43    A.    Ik speel AHV 

   VB8    B.    Ik speel V en dan AHV 
      C.     Ik speel harten naar de boer 
      D.     Ik speel harten naar de negen    
 
 
Opgave 4. West/NZ 
 

     84  West  Noord  Oost  Zuid 

      H952  1  pas  1SA  pas 

      HVB3 3  pas  4  pas   

     876  pas  pas 

   A6 

   843    Noord komt tegen 4 uit met 4. De leider wint met H in 

   98752   dummy en speelt een kleine schoppen van tafel. 

   AH3    Hoe speelt u tegen? 
       

A. Ik neem A en speel harten na 

B. Ik neem A en speel ruiten na 

C. Ik neem A en speel A 

D. Ik speel 6 bij 
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Opgave 1. Noord/Niemand      De 3SA opening van partner is “gambling”. 
         Het toont een dichte zevenkaart in een 

West  Noord  Oost  Zuid  AH932 lage kleur met weinig of geen punten in de  

  3SA  pas  ??  10  zijkleuren.  

        AHB64  

        102  Wat biedt u? 
         A.  Pas 

         B.  4 

         C.  5 

         D.  6 
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   1 punt 

B. 4   1 punt 

C. 5   3 punt 

D. 6   5 punten 
 
Passen op 3SA is niet verstandig, de hartenkleur ligt waarschijnlijk wijd open. In een klavercontract zijn er 

daarentegen slagen te over: de zevenkaart van noord is goed voor zeven slagen en zuid heeft daar nog AH en AH 

aan toe te voegen. 5 is dus wel het minste dat je mag bieden. Maar 6 krijgt de maximale score.  
Eén hartenaftroever aan de korte troefkant zorgt voor een twaalfde slag. En mocht dat door een troefstart van OW 
niet lukken, dan liggen er nog kansen in schoppen en/of ruiten. Kortom, ga er voor! 
 

   84 

   963 

   7 

   AHVB963 

 B76     V105 

 HVB2    A8754 

 V932     1085 

 84     75 

   AH932 

   10 

   AHB64 

   102 
 

Zo lag het hele spel. Tegen6 kwam west uit met H. Zuid troefde de tweede hartenronde en kon niet veel later 12 

slagen claimen. Maar ook na een troefstart wordt 6 gemaakt. Bijvoorbeeld door twee ruiten te troeven in noord. 
Zuids vijfde ruiten komt vrij en wordt de twaalfde slag. 
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Opgave 2. Oost/Niemand       Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  HB7   A. H 

    1  dbl  B9   B. 7 

2  2  4  pas  HV4   C. B 

pas  pas      HV1076  D. H 

          E.  H 
 
 
Oplossing 
 

E. H  1 punt 

F. 7  5 punten 

G. B  0 punt 

H. H  3 punten 

I. H  4 punten 
 

 

Zuid heeft veel aantrekkelijke opties. In zowel klaveren als ruiten heb je een serie. H is een iets aantrekkelijker 

optie dan H. Vanwege de lengte plus de de aanwezigheid van 10 zal die uitkomst zelden een slag kosten. Met H 

zal dat iets vaker het geval zijn, bijvoorbeeld als de leider A heeft en dummy B. 

Omdat partner 2 heeft geboden op je informatiedoublet komt ook een schoppenstart in aanmerking. Uitkomen 

van HB7 oogt misschien riskant, maar het biedt ook veel perspectief. Wanneer partner een tophonneur bezit biedt 

de uitkomst veel perspectief. Alleen als noord 2 heeft geboden op vier of vijf kleintjes schiet je mis.  
Het hele spel lag zo: 
 

   A953 

   7 

   B8732 

   954 

 864     V102 

 V106     AH85432 

 95     A106 

 AB832    - 

   HB7 

   B9 

   HV4 

   HV1076 
 

Te zien valt dat schoppen een voltreffer is; NZ rapen drie schoppenslagen op. Mits zuid met 7 start en niet met H. 
In partners kleur altijd met de hoogste kaart uitkomen is onder recreatieve bridgers populair, maar geen goed 
bridge. 
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Opgave 3. Zuid/Allen    West  Noord  Oost  Zuid 
              1SA 

   A7    pas  2  pas  2 

   AB95    pas  3SA  pas  pas 

   V1065   pas    

   943 

      West komt tegen 3SA uit met 5. Oost wint de eerste slag met A  

      en retourneert 2. West neemt B met H en speelt een derde 

      ronde klaveren voor uw vrouw. U speelt AH met de intentie om 
      negen slagen te claimen als iedereen bekent. Helaas, west gooit in 

   HV62    de tweede ruitenronde 3 af. Hoe verder? 

   62     

   AH43    A.    Ik speel AHV 

   VB8    B.    Ik speel V en dan AHV 
      C.     Ik speel harten naar de boer 
      D.     Ik speel harten naar de negen    
 
Oplossing 
 

A. Ik speel AHV   2 punten 

B. Ik speel V en dan AHV  1 punt 
C. Ik speel harten naar de boer 3 punten  
D. Ik speel harten naar de negen 5 punten  
 

   A7 

   AB95 

   V1065 

   943 

 109543    B8 

 V1087    H43 

 9     B872 

 H65     A1072 

   HV62 

   62 

   AH43 

   VB8 
 
Als west een schoppen heeft afgegooid van een vierkaart zitten de resterende zes schoppen 3-3 verdeeld en komt 
zuids vierde schoppen vrij. Dat is echter een wat naïeve veronderstelling. West weet uit het biedverloop dat zuid een 
vierkaart schoppen heeft. Hij zal een eventuele vierkaart intact houden om een lengteslag te voorkomen. Bovendien 
is er geen haast met het incasseren van de hoge schoppen. Beter is om eerst je negende slag te zoeken in harten. Er 
zijn twee opties. Je kunt een harten naar de boer spelen of een harten naar de negen. Harten naar de boer levert 

een extra slag op als west HV heeft, harten naar de negen werkt als west H10 of V10 bezit. 
 

Dat zijn twee kansen tegen één. Speel dus harten vanuit zuid en leg in noord 9. Oost neemt H en incasseert zijn 

vrije vierde klaveren. Dan speelt hij B na. Je wint met A in noord, incasseert V en speelt dan HV. Als je vierde 
schoppen niet vrijkomt volgt een tweede ronde harten uit zuid in de hoop dat je een tweede hartenslag kunt maken. 
Op dit spel is dat het geval. 
 
     
  

N 

W      O 

Z 

N 

W      O 

Z 



Opgave 4. West/NZ 
 

     84  West  Noord  Oost  Zuid 

      H952  1  pas  1SA  pas 

      HVB3 3  pas  4  pas   

     876  pas  pas 

   A6 

   843    Noord komt tegen 4 uit met 4. De leider wint met H in 

   98752   dummy en speelt een kleine schoppen van tafel. 

   AH3    Hoe speelt u tegen? 
       

E. Ik neem A en speel harten na 

F. Ik neem A en speel ruiten na 

G. Ik neem A en speel A 

H. Ik speel 6 bij 
 
Oplossing 
 

A. Ik neem A en speel harten na 0 punten 

B. Ik neem A en speel ruiten na 5 punten 

C. Ik neem A en speel A  1 punt 

D. Ik speel 6 bij   2 punten 
 

 752 

 B107 

 4 

 V109542 

 HVB1093    84 

 AV6     H952 

 A106     HVB3 

 B     876 

   A6 

   843 

   98752 

   AH3 
 
Partner start tegen een troefcontract niet onder een aas vandaan. En aangezien noord gezien de dummy ook geen 

ander plaatje kan hebben, valt 4 te lezen als een singleton. Stap op met A en speel je laagste ruiten terug als 
kleurvoorkeursignaal (Lavinthal) voor klaveren. Als partner na de aftroever klaveren speelt kom je aan slag om hem 
een tweede aftroever te bezorgen voor een down. 

Wie A duikt verspeelt de kans om partner twee aftroevers te bezorgen. Dankzij de 3 herbieding is bekend dat 
west een zeskaart schoppen bezit. Partner noord heeft dus slechts drie schoppens. Om hem twee aftroevers te 

bezorgen is het essentieel dat je de eerste troefronde neemt. Na A eerst A op tafel leggen is ook niet goed, want 

dat verbreekt de communicatie voor een tweede aftroever. En die is nodig om 4 down te krijgen. 
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