
 

Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Oosthand 

 1  pas  1  pas   B 9 4 3 

 1  pas  ??     H V 5 2 

          A H 4 2 

          8 

 

 Wat is jouw volgende bod met deze oosthand? 
 

Na partners 1-opening weet je dat jullie samen minstens 26 

punten hebben. De manche staat daarom voor jou al vast. Je weet 
alleen nog niet waarin. De mooie 4-kaart in partners ruitenkleur lijkt 

te schreeuwen om een sprongbod in die kleur. Omdat partner naast 
ruitens ook een 4-kaart kan hebben in een hoge kleur, en een 

contract in een hoge kleur veel beter uitbetaalt, start je eerst een 
onderzoek naar partners eventuele hoge 4-kaart. Heeft partner een 

4-kaart harten, dan zal hij ons 1-bod zeker verhogen. En als 

partner geen kwartet in harten heeft, maar wel in schoppen, kan hij 

dat na ons 1-bod heel gemakkelijk aangeven, met 1. 

 
Ja, en als partner inderdaad reageert met 1, hebben we de ideale 

troefkleur gevonden en ‘maken we het af’.  
 

 

Spel 2  Speelplan 
  V 3 2 

  H 4 3 2 

  H 7 6 

  4 3 2 

 8 7 6    H B 10 9 5 

  A 4 

  A 6 5 

  A B 10 9 8 

  A H 5 

 
 Tegen jouw 3SA start west met 8. 

 Hoe probeer je je contract te maken? 
 

 Laat dummy laag bijspelen en neem deze slag met A. 

Dan B voor en snijden op V. Als oost die slag wint, en schoppen 

vervolgt, zal noords V goed zijn voor een overslag! 

 
Als je - na A - 8 naar H speelt en dan over oost snijdt op V, 

gaat het mis als west V heeft, deze legt en schoppen vervolgt. Dan 

ligt noords V immers op het hakblok. 

 



Het gaat óók mis als je in de eerste slag meteen V zou leggen (in 

de hoop dat west onder H uitkomt). Oost legt H. Zelfs deze slag 

duiken redt je niet, omdat oost dan schoppen doorspeelt voor jouw 

A. Weg schoppencontrole. Wee de leider die daarna V niet weet 

te vangen!  

 

Merk op dat ik begin met het voorspelen van B. Zeer veel 

westspelers leggen namelijk graag honneur op honneur. En die kick 

gun ik ze . 
 


