
Opgave 153 - antwoord 

 

 

Spel 1 Speelplan 

 

  Oost / Allen West  Noord Oost  Zuid 

    1♦  pas 
pas  1♠  pas  1SA 
pas  pas  pas 

♠ A V 4 3 2 
♥ V B 2 
♦ A B 2 
♣ 10 9 

  
♠ 6 5 
♥ 10 4 3 
♦ H 10 4 3 
♣ A V 8 2 

 
Je speelt 1SA. West komt uit met ♣3, oost ♣B. Je wint de slag met ♣V. 
Hoe speel je verder? 
 
a. Ik speel ♣2       = 4 punten 
b. Ik speel ♦3 naar ♦B      = 0 punten 
c. Ik speel ♦10 voor en snijd op ♦V   = 0 punten 
d. Ik speel ♦3 naar ♦A en speel dan ♦2 naar ♦10 = 3 punten 
e. Ik speel ♥3 naar ♥B      = 1 punt 
f. Ik speel ♠5 naar ♠V      = 2 punten 
 

 
Speel ♣2 (a), gun west zijn slag met ♣H. Als ♣H niet verschijnt, heb je al 
meteen je extra klaverslag gewonnen en kun je vanuit dummy ♦2 naar ♦10 
spelen. Stel dat (hoogst waarschijnlijk) west die slag wél neemt met ♣H.  
Dan is de kans groot dat hij ruiten naspeelt. Daarmee ontwikkel je een extra 
ruitenslag. Een hartenaanval is ook geen probleem: die versnelt de ontwikkeling 
van een extra hartenslag. 
 
De snit op ♦V over west (b en c) heeft een laag kans-op-succes-gehalte: oost 
opende immers 1♦. Daar zit de kracht en de ruitenlengte. Dan is speelwijze d 
kansrijker.  
 
Laat het ontwikkelen van de hartenslag (e) over aan OW. Die slag komt vanzelf. 
 
 
 
  

  



 
Spel 2 Speelplan 

 

  Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 

           1♥ 
pas  1SA  pas  4♥ 
pas  pas  pas 

♠ H 3 2 
♥ 10 
♦ V B 10 4 3 2 
♣ B 8 6 

  
♠ V 4 
♥ A H V B 3 2 
♦ - 
♣ A V 10 7 2 

 
West start tegen jouw 4♥-contract met ♠A. Hij vervolgt met ♠7, voor jouw ♠V. 
 
Hoe probeer je deze big te wassen? 
a. Ik speel ♥2 naar ♥10. Dan ♣B voor; als oost laag bijspeelt, speel ik ♣2. 
b. Ik speel ♥2 naar ♥10. Dan ♠H waarop ik ♣2 bijspeel. 
c. Ik speel ♥2 naar ♥10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven, sla ♣A en 

speel dan ♣2 naar ♣B. 
d. Ik speel ♥2 naar ♥10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven en speel 

dan ♣2 voor. 
 
a = 1 punt; b = 0 punten; c en d = 3 punten 
 

 
Als je de troeven trekt en de klaveren afdraait, geef je twee slagen af. 
Het maakt voor de kans op 11 slagen niet veel verschil of je na ♥10, de 
ruitenintroever en het ophalen van de troeven ♣A slaat en dan ♣2 naar ♣B 
speelt, of meteen ♣2 naar ♣B. Als je na het troeftrekken maar meteen klaveren 
speelt (c en d)!  
 
Vóór het troefspelen snijden op ♣H (a) riskeert onnodig een klaverenaftroever. 
En wat doe je als ♣B die slag wint? Nog een keer snijden? 
 
Het opruimen van ♣2 op dummy’s hoog geworden ♠H (b) is echt helemaal fout. 
Grote kans dat west inderdaad uitkwam van precies ♠A7 en graag dummy’s ♠H 
troeft. En waarom zou je eigenlijk ♣2 willen opruimen? Die kaart is vrijwel zeker 
goed voor een extra klaverenslag.   

 
   

 

 
 

 

 
  

 



Spel 3 Speelplan 

 

Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 

          1♥ 
    pas  4♥  pas  pas 
    pas 

♠ V 3 2 
♥ H B 9 
♦ 3 2 
♣ A V 10 3 2 

  
♠ A 4 
♥ A 10 8 7 5 3 
♦ A 6 5 4 
♣ 4 
 
Jij speelt 4♥. West komt uit met ♣8. Hoe grijp je deze stier bij de hoorns? 
 
a. Ik laat dummy ♣10 leggen     = 0 punten 
b. Ik laat dummy ♣V leggen     = 1 punt 
c. Ik laat dummy ♣A leggen en speel schoppen = 0 punten 
d. Ik laat dummy ♣A leggen en speel harten (troef) = 0 punten 
e. Ik laat dummy ♣A leggen en speel ruiten  = 4 punten 
f. Ik laat dummy ♣A leggen en speel klaveren door = 0 punten 
 

 
Win de uitkomst met ♣A en speel ♦2 naar ♦4 (e). Ja, geef die slag gewoon weg. 
Je mag ook ♦2 naar ♦A spelen en ruiten na. Daarna troef je twee ruiten uit je 
hand in dummy. Bang voor een overtroever hoef je niet te zijn. Je maakt altijd 
je contract. 
 
En als west met harten was uitgekomen en OW weer harten spelen na hun 
ruitenslag? 

Dan verlies je inderdaad twee ruitenslagen, maar… dankzij de uitkomst in 
harten geen hartenslag! 
 

Het voorkomen van twee ruitenverliezers staat in dit spel centraal. Daarom 
leveren de andere speelwijzen heel weinig op. In de praktijk is het nog erger. 
Dan leveren die zelfs een negatieve score op, omdat je dan down gaat! 

 


