
Voor de minder ervarenen 
 

De mogelijke oplossingen: 
 

Spel 1 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A B 8 5 2        1SA 

 4 3   pas  3SA  pas  pas 

 7 6 2  pas 

 B 10 9 

 

Jij zit west en mag uitkomen tegen het 3SA-contract. Voor welke 
uitkomst kies je? 

 
Het meest aantrekkelijk is de uitkomst met een lage schoppen! 

Speel je de Regel van 11, ook wel de ‘vierde van boven’ genoemd, 
dan start je met de vierde kaart van boven: 5. Zonder Regel van 

11 start je met de allerlaagste: 2. En de afspraak met partner mag 

duidelijk zijn: een uitkomst met een lage kaart schreeuwt om 

terugspel in die kleur! 
 

Spel 2 

 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A B 10 5 2       1SA 

 4 3   pas  3SA  pas  pas 

 7 6 2  pas 

 B 10 9 

 
Jij zit west en mag uitkomen tegen het 3SA-contract. Voor welke 

uitkomst kies je? 
 

Ook nu gaat jouw voorkeur uit naar een start in jouw langste kleur. 
Net als in het vorige spel vroeg noord niet (met Stayman) naar zuids 

hoge kleuren. De kans op een 4-kaart schoppen bij noord is 
daardoor redelijk klein. Maar welke schoppenkaart? Met een 

‘binnenserie’ start je met de hoogste van die ‘serie’. Ook als die 
‘serie’ uit een paar bestaat. Je start dus met B.  

 

Partner weet dat je dan in ieder geval ook 10 hebt, en A of H 

daarbij is zeker niet uitgesloten. Ook na deze uitkomst zal partner 

beslist schoppen terugspelen zodra hij dat kan doen. 
 



Spel 3 

 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A H 8 5 2        1SA 

 4 3   pas  3SA  pas  pas 

 7 6 2  pas 

 8 5 3 

 

Jij zit west en mag uitkomen tegen het 3SA-contract. Voor welke 
uitkomst kies je? 

 
Een lastige die veel beheersing vraagt… Start met een lage 

schoppen: 2, de Regel van 11 aanhangers: 5. 

 

Reden van deze ‘weggever’ is dat je alleen in schoppen aan slag 
kunt komen.  

Als partner een tweekaartje schoppen heeft en dummy en leider 
allebei een 3-kaart, is jouw uitkomst zeer waarschijnlijk al ‘dodelijk’, 

voor de leider wel te verstaan! Zodra jouw partner namelijk aan slag 
komt, zal hij zijn laatste schoppenkaart spelen. En dan pak jij achter 

elkaar vier schoppenslagen op! Onder jouw AH vallen dan immers 

de laatste schoppens van leider en dummy. 

 

Westspelers die zouden beginnen met A, om even te ‘kijken’, 

zouden met die verdeling meteen het nakijken hebben. Want als je 

daarna een lage schoppen speelt, zijn de schoppens van partner op 
als die later in een andere kleur aan slag komt… 

Heb je zelf een entree in een andere kleur, bijvoorbeeld A, dan kun 

je wél met je hoge schoppens beginnen. Nadat je met A aan slag 

bent gekomen, incasseer je dan de vrije lagen schoppenkaarten. 
 



Spel 4 

  
Na 1SA - 3SA start jouw partner met 4 

 

 De leider laat dummy 3 leggen. Hoe speel jij tegen? 

 a. Ik leg 10. 

 b. Ik leg H; als die houdt speel ik 10 terug. 

 c. Ik leg H; als die houdt speel ik 2 terug. 

 d. Ik leg H; als die houdt speel ik V terug. 

 

Leg H! Ook als de leider A zou hebben, geef je daar niets mee 

weg! Met de gegeven verdeling win je deze slag. Minstens zo 

belangrijk als het meteen leggen van H, is het spelen van je 

hoogste harten in de tweede slag: 10! De leider mag kiezen: 

dekken of duiken. Duikt hij, dan blijf jij aan slag en besluit je jouw 
aandeel met het spelen van 2 naar partners vork. Dat maakt V 

van de leider kansloos. 
 

  Partner noord 
   A B 9 6 4 

  
Leider west   Dummy oost 

      H 7 6 

 V 8 7 5     3  

      A H 4 3 2 

      5 4 3 2 

 
  Jouw zuidhand 

   8 5 4 2 

   H 10 2 

   7 6 

   V B 10 9 

 

Maar… als je na H uit zuinigheid 2 uit het vet haalt, en de leider 

daarop 7 legt, is ons hartensprookje uit. Partner noord komt dan 

aan slag en leider zuid zit veilig met V in de achterhand. 

 

Moraal van dit verhaal. Speel je hoogste kaarten het eerst als je de 
lengte in die kleur bij partner verwacht. 

 


