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Spel 1 

  ♠ A B 10 9 
 
♠ V 7 5    ♠ H 6 2 

 
   ♠ 8 4 3 
 

Zuid speelt een SA-contract. 
Noord heeft buiten de schoppen geen entrees. De leider is van plan drie 
schoppenslagen te maken door twee of drie keer over west te snijden. 
 
Leider zuid begint met het voorspelen van ♠3. 
 
Hoe kunnen OW voorkomen dat de leider drie schoppenslagen wint? 
a. West én oost moeten laag bijspelen. 
b. West moet laag bijspelen en oost moet op dummy’s ♠9 zijn heer leggen. 
c. West moet meteen ♠V bijspelen. 

 
 

Spel 2 

Wat is een misklik? 
a. Je past met 15 punten, omdat je op het moment van die pas 11 punten 

telde.   
b. Onmiddellijk na je 2♣-Staymanbod zien dat je partner niet met 1SA opende 

maar met 1♠. 
c. Na de vraag van je linker tegenstander wat je 2♠-opening belooft, zie je dat 

je 2♠ opende in plaats van 1♠. 
 

 

 

Vraag 3 

Welke stelling is correct? 
 
Als je een parenwedstrijd speelt die wordt berekend volgens de butlertelling: 
a. is het aantrekkelijker om kwetsbaar een scherp manchecontract te bieden 

dan niet-kwetsbaar. 
b. moet je je contract in de waagschaal stellen voor het maken van een 

overslag. 
c. mag je ook kwetsbaar risico nemen met een licht volgbodje.  
d. mag je in het tegenspel niet alles zetten op downspelen, als je daarmee 

riskeert dat de leider een overslag maakt.  
  



 

Vraag 4 
 ♠A B 9 3 
 

♠??   ♠?? 
 
  ♠ H 8 4 2 
 

Je speelt in een Butlerwedstrijd (!) 6♠. In de bijkleuren kun je geen slag 
verliezen. Dat betekent dat je je contract maakt als je maximaal één 
schoppenslag verliest.  
Hoe speel je de schoppen voor een zo groot mogelijke kans op drie 
schoppenslagen? 
a. Ik speel ♠2 naar ♠B. 
b. Ik sla ♠H en speel dan ♠2 naar ♠B. 
c. Ik speel ♠2 naar ♠A, dan ♠3 voor, als oost laag bijspeelt leg ik ♠8. 
d. Ik speel ♠2 naar ♠A, dan ♠3 voor, ook als oost laag bijspeelt leg ik ♠H. 

 
 


