
Opgave 1. Noord/OW       Het 2 volgbod van oost is zwak: zeskaart 
         met 6-10 punten.   Wat biedt u? 

West  Noord  Oost  Zuid  VB942 A.  Pas 

   1   2  ??  109  B.  Dbl 

        HV109 C.  2SA 

        V3  D.  3 
           
 

Opgave 2. Noord/OW          
           

West  Noord  Oost  Zuid  V9643 Waarmee komt u uit?  

  pas  1  1  H2  A.   3  

2  pas  2SA  pas  A73  B.   H 

3  pas  3SA  pas  752  C.   3 

pas  pas       D.   7 
 
 
 
           
Opgave 3. Oost/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

           1   dbl 

   B6    pas  2  pas  2 

   V4    pas  2  pas  3 

   A10843   pas  3  pas  4   

   7652    pas  pas  pas 
       

      Bij gebrek aan een schoppendekking hebben NZ aangelegd in 4. 

      West komt tegen dat contract uit met 5. Oost neemt V en  

      speelt 6 na, die naar de vrouw van noord loopt. 

   982    Welke kleur speelt u in slag drie? 

   AHB93    

   H76    A.   Schoppen  B.   Harten 

   AH    C.   Ruiten  D.   Klaveren   
 
 

Opgave 4. Noord/Allen 
 

     AV76  West  Noord  Oost  Zuid 

      HB5    1  dbl  pas 

      H7  1  pas  3  pas  

     AB106 4  pas  pas  pas 

   53 

   V83    Noord komt tegen 4 uit met V, die via de heer van dummy 

   A432    voor de aas van zuid is. 

   9832     
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
       

A. Schoppen 
B. Harten 
C. Ruiten 
D. Klaveren 
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Opgave 1. Noord/OW       Het 2 volgbod van oost is zwak: zeskaart 
         met 6-10 punten.   Wat biedt u? 

West  Noord  Oost  Zuid  VB942 A.  Pas 

   1   2  ??  109  B.  Dbl 

        HV109 C.  2SA 

        V3  D.  3 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 
B. Dbl   2 punten 
C. 2SA   3 punten 

D. 3   0 punten 
 
2SA toont 10-11 punten met een schoppendekking, precies wat je hebt. Je laat echter wel een kans lopen, namelijk 

om oost af te straffen voor zijn tussenbod. Wie 2 voor straf wil doubleren heeft de juiste intentie. Met drie zekere 
troefslagen plus openingskracht bij partner gaat oost heus geen acht slagen maken. Helaas is een doublet echter 
negatief. Het toont een vierkaart harten met wat puntenkracht. Om oost te grazen te nemen moet je passen en 
hopen dat partner de bieding gaande houdt met een informatiedoublet. Door nogmaals te passen zet je dat dan om 
in een strafdoublet. 
Aangezien partner kort moet zijn in schoppen (er zitten er maar 13 in!) zal hij vaak een geschikte verdeling hebben 
voor een informatiedoublet. Het hele spel lag zo: 
 

   103 

   AHV42 

   B86 

   A82 

 -     AH8765 

 B873     65 

 7532     A4 

 H10964    B75 

   VB942 

   109 

   HV109 

   V3 
 
 

2 gedoubleerd gaat twee down voor +500. Als zuid 2SA biedt verhoogt noord naar 3SA en dat is lang geen 
opgelegd pandoer. 
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Opgave 2. Noord/OW          
           

West  Noord  Oost  Zuid  V9643 Waarmee komt u uit?  

  pas  1  1  H2  A.   3  

2  pas  2SA  pas  A73  B.   H 

3  pas  3SA  pas  752  C.   3 

pas  pas       D.   7 
 
           
Oplossing 
 

E. 3  3 punten 

F. H  0 punten 

G. 3  5 punten 

H. 7  0 punten 
 

Voor de hand ligt om met je langste kleur uit te komen. Dat behoort dit keer echter geen uitgemaakte zaak te zijn. Je 

1 volgbod heeft geen steuntje van partner opgeleverd. De kans is klein dat noord meer dan twee schoppen heeft. 
Gezien de magere kwaliteit van je eigen schoppenkleur is er dan weinig perspectief om lengteslagen te ontwikkelen. 
Genoeg reden om naar een andere slagenbron uit te kijken. Dat moet dan partners lange kleur zijn. Er is maar één 
kleur die perspectief biedt: ruiten. Gezien het biedverloop lijkt het er sterk op dat oost noch west een vierkaart 
ruiten bezit. Het hele spel lag zo: 
 
 

   85 

   V975 

   V10654 

   H4 

 A2     HB107 

 63     AB1084 

 B82     H9 

 AB9863    V10 

   V9643 

   H2 

   A73 

   752 
 

Te zien valt dat een ruitenstart dodelijk is. NZ maken vier ruitenslagen plus H voor een down. 
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Opgave 3. Oost/NZ    West  Noord  Oost  Zuid 

           1   dbl 

   B6    pas  2  pas  2 

   V4    pas  2  pas  3 

   A10843   pas  3  pas  4   

   7652    pas  pas  pas 
       

      Bij gebrek aan een schoppendekking hebben NZ aangelegd in 4. 

      West komt tegen dat contract uit met 5. Oost neemt V en  

      speelt 6 na, die naar de vrouw van noord loopt. 

   982    Welke kleur speelt u in slag drie? 

   AHB93    

   H76    A.   Schoppen  B.   Harten 

   AH    C.   Ruiten  D.   Klaveren   
 
Oplossing 
 
A. Schoppen   2 punt 
B. Harten   1 punten 
C. Ruiten   5 punt  
D. Klaveren   1 punt 
 

   B6 

   V4 

   A10843 

   7652 

 754     AHV103 

 10872    65 

 B2     V95 

 V1084    B93 

   982 

   AHB93 

   H76 

   AH 
 
Het troefnaspel is vervelend, want dat zet de schoppenaftroever aan de korte kant op de tocht. Een tweede ronde 
schoppen van jouw kant pareert oost met een tweede ronde troef. Je verliest dan uiteindelijk drie schoppenslagen. 
Doel moet zijn om de ruitenkleur te ontwikkelen voor een schoppendiscard. Je moet dan eerst een ruiten afstaan 
aan OW.  En dan moet er nog een troef in dummy liggen om het verlies van drie schoppenslagen te voorkomen. Ga 

dus direct met de ruitenkleur aan slag. En doe dat met beleid. Wanneer je AH en ruiten na speelt worden de vierde 
en vijfde ruiten van noord onbereikbaar, De winnende aanpak: duik in slag drie een ruiten uit! OW hebben geen 
verweer; na een tweede rondje troef haal je de troeven op en speel je de ruitenkleur uit. Het beste kan oost in slag 

vier A oprapen, dat houdt de overslag tegen. 
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Opgave 4. Noord/Allen 
 

     AV76  West  Noord  Oost  Zuid 

      HB5    1  dbl  pas 

      H7  1  pas  3  pas  

     AB106 4  pas  pas  pas 

   53 

   V83    Noord komt tegen 4 uit met V, die via de heer van dummy 

   A432    voor de aas van zuid is. 

   9832     
      Welke kleur speelt u in slag twee? 
       

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

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

 92 

 A1074 

 VB9 

 HV75 

 HB1084    AV76 

 962     HB5 

 10865    H7 

 4     AB106 

   53 

   V83 

   A432 

   9832 
 

Partners V start belooft de boer. De verdediging gaat dus twee ruitenslagen maken. Voor de overige twee slagen 
moet je kijken naar de hartenkleur: 
 

         HB5 

   V83 
 

Partner opende de bieding met 1 en heeft dus hooguit een vierkaart harten. West heeft er dan drie. Daarnaast 

moet partner voor zijn opening A hebben. Dat maakt het veilig om in slag twee naar harten te switchen. Noord 

neem A en speelt harten na. Dat ontwikkelt V tot downslag. 
 

Wie in slag twee ‘lui’ ruiten doorspeelt komt te laat, zelfs als noord na het maken van 9 harten speelt. De leider 

wint met H, steekt over naar B en speelt ruiten. Noords B wordt getroefd, waarna de leider oversteekt naar H 

om op 10 in dummy B weg te poetsen. In dat scenario verliest de leider niet meer dan twee ruiten en één harten. 
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