
Voor de onervarenen 

 
Spel 1   
 

  H 3 2 

  A 

  A H V B 10 9 

  4 3 2 

 
  A 7 6 5 4 

  5 4 3 

  - 

  A V 7 6 5 

 

Je speelt 6. 

West start met H. 

Hoe probeer je dit contract op de oever te trekken? 
 

Even een overpeinzing voor je begint aan een mogelijke oplossing. 
 

Wat meteen opvalt is dat we in ieder geval één schoppenslag zullen 
verliezen. OW hebben vijf schoppenkaarten, en dan ook nog de 

‘subtop’.  
 

Dat betekent dat als we twee keer schoppen spelen, de derde 

schoppenkaart van oost of west beslist hoger zal zijn dan de 
schoppens die wij nog hebben.  

 
En als de schoppens 4-1 zitten, of 5-0. Dan kunnen wij dit contract 

niet maken, dus… gaan we daar ook niet van uit. 
  

Naast die vaste schoppenverliezer hebben we - vanuit de zuidhand 
gezien - ook nog een stelletje mogelijke verliezers: twee in harten 

en zelfs vier in klaveren. 
 

Maar… er zijn grote kansen om die verliezers te voorkomen. Dan 
denken we niet in de eerste plaats aan het aftroeven in noord.  

 
We hebben trouwens in noord te weinig troeven voor die zes 

verliezers. Daar komt bij dat noord pas na de derde klaverenslag 

kan troeven. 
 

Nee, we richten ons op de exploitatie van noords ruitens. Daar kan 
heel veel vuilnis op weg! Hoe wassen we dit varkentje?  

 

 



Aanpak 
 

Speel na A 2 naar zuids A en 4 naar noords H. 

 

Na deze slag hebben OW nog één troefkaart die ze beslist zullen 
maken. 

 
Laat die troef van OW zitten! Doe je dat niet, dan krijg je meteen 

een stel hartenverliezers om je oren! 
 

Na H begin je met het afdraaien van de ruitens. Net zolang tot die 

troefkaart van OW verschijnt. 

 
De volgende slag is beslist voor jou. Ook als oost troeft en klaveren 

naspeelt. Je legt dan immers A, en troeft harten in noord met 

diens zuinig bewaarde laatste troefkaart. Op de resterende ruitens 

verdwijnen al jouw mogelijke verlieskaarten, ook V . 

 

Voor de gevorderden 
 

Spel 1  Speelplan 

 
 V B 5 

 7 3 2 

 V 10 9 2 

 7 5 3 

 

 H 10 9 8 2 

 

 A 4 3 

 A H 6 5 

 H B 

 A H 4 2 

Je speelt 3SA (na 2SA - 3SA) 
 

West start met een kleine schoppen. Volgens de systeemkaart 
vraagt dat aan partner om schoppen terug te spelen. 

 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Al meteen met het spelen van de allereerste kaart kun je dit 

contract onmaakbaar maken… 

 
Laat dummy 5 leggen en neem de eerste slag met A! Zelfs als je 

er vergif op durft in te nemen dat west H heeft.  

 



Dan H, en - als OW duiken - B overgenomen door noords V. 

Ook als OW deze slag nemen, kun je altijd nog naar noord voor de 
twee laatste ruitens. Het koppel VB staan daar garant voor! 

 


