
Spel 1  Speelplan 

 
  A H 

  V B 3 2 

  H 9 8 3 2 

  A 2 

 
  V 3 2 

  A H 

  A V B 10 4 

  V 7 6 

 

Tegen jouw 6SA start west met 5. Welke actie staat ook in jouw 

speelplan? 

a. In de eerste slag dummy 2 laten bijspelen. 

b. Meteen A leggen en meteen alle ruitenslagen maken. 

c. Meteen A leggen, dan - na A - H, alle ruitenslagen maken. 

d. Anders, namelijk: 

 
Dit spel zul je niet verkeerd doen als je je houdt aan de vaste 

stappen waarmee je een speelplan van een SA-contract in elkaar 
zet. 

 
Je telt dertien vaste slagen! AHV, AHVB, AHVB10 en A. Daarmee 

valt het duiken van A meteen af. We geven geen slag af als we alle 

slagen kunnen maken! 

 
Als we na A meteen alle ruitenslagen maken, ontstaat er een groot 

probleem. 

De situatie is dan:  A H 

  V B 3 2 

   

  2 

 
  V 3 2 

  A H 

   

  V 7 

Als je nu AH speelt, en daarna AH, kun je VB maken, maar geef je 

daarna 2 aan de tegenpartij. 

En als je eerst AH speelt, loopt het nog beroerder af. Omdat je dan na 

AH niet meer bij noords twee hoge hartens kunt komen waardoor OW 

twee klaverenslagen kunnen maken. 

Kun je dit als onervaren bridger op tijd zien aankomen? Nee! Want 
daar ben je nu juist onervaren bridger voor! Maar… je kunt een dergelijke 

situatie wel voorkomen. Je ziet dat je de slagen in de harten- en 
schoppenkleur niet achter elkaar kunt maken. Na AH moet je in een 



andere kleur oversteken naar zuid om V te kunnen maken. En voor de 

hartenkleur geldt hetzelfde.  
Als we dat zien, is het goed om de kleur waarmee we zowel naar noord als 

naar zuid kunnen oversteken niet het eerst aan te breken. Ondanks de 

aantrekkelijke lengte. Inderdaad, we hebben het over de ruitens. We 
hebben geen enkel probleem als we beginnen met de hoogste schoppens 

en hartens. De ruitens vormen dan de brug naar de subtop in de hoge 
kleuren. 

Zorg er wel voor dat je op noords VB zuids twee klaveren opruimt en 

niet 2!!!  

 

Spel 2 

   

  B 9 

  A V 8 7 6 

  B 9 7 

  4 3 2 

 
  V 10 8 7 

  H 

  V 10 8 6 5 4 

  A H  

 West  Noord Oost  Zuid 

 3  pas  pas  3 

 pas  pas  pas 

  
 Tegen jouw 3 start west met V, oost 7. 

 
 Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
Speel na A H, neem die over met A (!), speel V na en ruim 

daarop zuids laatste hoge klaveren op(!!!). 
 

Het leuke is dat je, ondanks het opruimen van die hoge klaveren, 
nog steeds blijft staan op vier verliezers: de twee hoogste 

schoppens en de twee hoogste ruitens. En het grote voordeel van 

dat opruimen is dat oost nu wel mag troeven, jij troeft dan 
enthousiast mee!  

 

 


