
Opgave 152 - antwoord 

 

 

Spel 1 Speelplan 

 

♠ B 3 2 
♥ A 2 
♦ B 9 8 7 6 
♣ 9 3 2 

  
♠ V 10 4 
♥ H 4 3 
♦ A 10 5 
♣ A B 5 4 

 
West  Noord Oost  Zuid 

      1♣ 
pas  1♦  pas  1SA 
pas  pas  pas 
 
Tegen jouw 1SA-contract start west met ♠A. Oost geeft een ‘af-signaal’. 
Daarom begint west de tweede slag met ♥V. 
Welke actie van de leider spreekt jou het meest aan? 
a. In de eerste slag ♠V bijspelen       = 3 ptn 
b. De tweede slag winnen met ♥A; dan ♦B voor en snijden op ♦HV = 1 pnt 
c. De tweede slag winnen met ♥A; dan ♣2 naar ♣B    = 0 ptn 
d. De tweede slag winnen met ♥H; dan ♦5 naar ♦B    = 0 ptn 
 

 
Je bent zuinig op dummy’s entree naar de waarschijnlijk reddende ruiten, dus 
win je de hartenslag met zuids ♥H. Dan sla je ♦A, en speel je ♦10. OW winnen 
die slag en spelen beslist harten na, voor dummy’s ♥A. Je speelt wéér ruiten. 
Ook die slag is voor OW. Daarna zijn dummy’s laatste twee ruiten vrij. En die 
kun je bereiken met ♠B… mits je in de eerste slag ♠V bijspeelde! 
 
West kwam uit met ♠A. Een weldenkende bridger komt alleen uit met een aas 
als hij ook de heer heeft! Dat betekent dat áls je daarna vanuit je hand 
schoppen voorspeelt, dummy’s ♠B of nu meteen, of een latere schoppenslag de 
deur opent naar de vrije ruiten. Je allerbelangrijkste actie is daarom: ♠V in de 
eerste slag offeren (speelwijze a). Doe je dat niet en speel je later ♠V voor, dan 
laat west je die slag houden. Kies je voor ♠10, dan neemt west met ♠H, waarna 
♠V de oversteek blokkeert.  

 
  



Spel 2 Speelplan 

 

Noord gever / OW kwetsbaar 
 
♠ 3 2 
♥ 2 
♦ B 10 3 2 
♣ H V B 7 6 5  

   
♠ A V 4 
♥ A 6 5 4 3 
♦ A H 4 
♣ A 2  

 
Na 2SA – 3SA mag jij 3SA spelen. 
 
West komt uit met ♠B. Oost speelt ♠H bij, voor jouw ♠A. 
 
Hoe speel je verder? 
 
a. ♣2 naar ♣H    = 0 punten 
b. ♣A en dan ♣2 naar ♣H  = 1 punt 
c. ♦A, ♦H, ♣A, dan ♣2 naar ♣H = 1 punt 
d. ♦A, ♦H, ♦4 naar ♦B   = 2 punten 
 

 
Met de eerste slag mee tel je elf vaste slagen. Die kun je achterelkaar maken. 
Als er in harten was uitgekomen, had je dat ook gedaan. Maar nu je in alle 
kleuren nog dekking hebt, scoor je zonder risico een extra slag door eerst ♦AH 
te slaan. Als ♦V valt, win je zelfs alle slagen. Mocht ♦V nog in de kleedkamer 
vertoeven, dan gun je OW die ene slag (speelwijze d). 
 
   

 
  



Spel 3 Speelplan 

 

Noord gever / niemand kwetsbaar 
 

Het bieden was kort en krachtig: noord 1♦ en zuid 3SA. 
 

♠ H V 3 2 
♥ H 9 2 
♦ B 4 3 2 
♣ H 10 

  
♠ A 4 
♥ V 10 3 
♦ 10 6 5 
♣ A V B 9 2  
 
Tegen jouw 3SA start west met ♥4, dummy ♥2 en oost ♥B; jouw ♥V wint die 
slag. 
 
In welke kleur speel je de tweede slag? 
a. ♠ 
b. ♥ 
c. ♦ 
a. ♣ 
 

 
Ik kan mij goed voorstellen dat de zeer korte overpeinzing argwaan oproept, 
ondanks dat ik mijzelf extreem open en eerlijk vind…  
 
Met de eerste slag mee tel je precies negen vaste slagen. Het vorige spel gaf als 
wijsheid mee om altijd een extra slag te plukken als je die kans krijgt. Vooral in 
een parenwedstrijd met een percentage-uitslag kan dat een flinke slok op een 
borrel schelen. 
 
Dus… wacht je nog even met het oppakken van je negen slagen. OW weten niet 
dat je al je schaapjes al vanaf de uitkomst op het droge hebt. Speel in de 
tweede slag ♥3 naar ♥H (b).  
• Duikt west die slag, dan pak je daarna je negen slagen op.  
• Wint west die slag, dan staat zeker niet vast dat OW daarna ruiten spelen. 

Als ze dat doen, en hun poppen niet over elkaar heen duikelen, dan pak je in 
ieder geval je negen slagen op.  

• Maar elk ander vervolg betekent dat jij 3SA+1 gaat noteren! 
 

 

  



Spel 4 Speelplan 

 

Zuid gever / allen kwetsbaar 
 

♠ V B 4 3 
♥ A 2 
♦ B 10 4 3 2 
♣ H V 

 ♥ H x     ♥ V x x x 
 ♥ V x     ♥ H x x x 

♠ A H 2   
♥ B 10 9 8 7  
♦ A H 5   
♣ A 2    

 
West valt jouw 6SA-contract aan met ♣B. Hoe probeer je je contract te maken? 
Er zijn verschillende kansen op de noodzakelijke extra slagen. 
Welke kans pak je het eerst?   
a. ♦B voorspelen en snijden op ♦V  = 1 punt 
b. ♦A en ♦H slaan    = 1 punt 
c. ♥B voorspelen en snijden op ♥HV = 2 punten 
d. ♥A slaan en ♥2 na    = 0 punten 
 

 
Ga voor de beide kansen! 
 
Begin met het voorspelen van ♥B!  

Als west ♥V of ♥H bijspeelt, is je contract al veilig! Je wint die slag met 
♥A en speelt daarna harten tot OW hun andere hartenhonneur maken. 
Extra ruitenslagen heb je dan niet nodig. 

Als west een lage harten bijspeelt, leg jij ♥2. Oost zal die slag dan winnen. De 
volgende slag is beslist voor jou. Dan sla je ♥A. Als daaronder de andere harten 
honneur valt, is je contract eveneens veilig.  
 
Ook met ♥H- of ♥V-sec bij west gaat het goed. Maar zelfs met ♥H/V-derde of 
vierde, of ♥HVx(xx) is er een redelijke kans dat west braaf een honneur legt, 
hopend op een hoog wordende ♥10 bij partner… 
 
Mocht deze hartenlist niet lukken, dan kun je altijd nog doen waarmee veel 
andere leiders waarschijnlijk meteen beginnen: de snit op ♦V.   
 

 


