
 

 
 

 

 
Spel 1 
 

 4 3 2 

 V B 10  

 5 4 3 2 
♣ 4 3 2 
 
 

 A V B 

 A 4 3 2 

 A H 6 
♣ A B 10 
 
Tegen jouw 3SA start 

west met V.  
 

 
 
Overpeinzing 
 
 
Natuurlijk telde je je vaste slagen, 
zoals het een goede SA-leider 
betaamt.  
 
Kom je ook op vijf?  
 

A, A, AH en ♣A.  
 
Er moet dus nogal wat gebeuren. We 
moeten liefst vier slagen versieren!  
 
Daarbij richten we ons op de hoge 
kleuren. Met schoppenheer bij oost 
moeten we een heel eind komen. Dan 

kunnen we immers V én B als 
extra slagen binnenhalen.  
 
Daarvoor moeten we wel twee keer 
oversteken naar dummy… Echt een 
bridgespel dus. 
 

 
 
Speelplan 
 
 

Neem de uitkomst en speel dan 2 

naar V.  
 
OW mogen die slag maken; daarmee 
heb je dan wel meteen twee 

hartenslagen ontwikkeld: B en 10.  
 
En daarmee kun je twee keer naar 
dummy oversteken om schoppen te 
kunnen spelen naar de schoppen-
vork.  
 
Merk op dat als je zou beginnen met 

A, je slechts één keer naar dummy 

kunt oversteken. Als oost H heeft 
en de eerste schoppenslag een lage 

schoppen bijspeelt, kun je van B10 
máár één slag maken. 
 
Tel 4 punten als jij ook meteen 
vervolgde met een lage harten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Spel 2 
 

 4 3 2 

 A H 2 

 4 3 2 
♣ A 4 3 2 
 

 A H V 

 V 4 3 

 A H 5 
♣ H B 10 9 
 
 
Tegen jouw 6SA(!) 

start west met B. 
 
 
Welke speelwijze 
geeft de grootste 
maakkans? 
 
 

 
 
Overpeinzing 
 
 
Ook al speel je 6SA, echt blij met 
deze pure SA-verdeling kun je niet 
zijn. Een lange kleur daarbij voelt toch 
een stuk prettiger. 
 
Telde je ook tien vaste slagen?  
 
Mooi, dan weet jij net als ik dat we 
geen klaverenslag mogen verliezen. 
Want aan een ruitenverliezer is niet te 
ontkomen.  
 
Met open kaarten is 6SA waterdicht, 
we hoeven alleen maar de verblijf-
plaats te weten van ♣V… Want we 
hebben de luxe dat we zowel over 
west als over oost kunnen snijden op 
deze dame. Dat luxe gevoel verdwijnt 
overigens meteen na de verkeerde 
keus. 
 
 
 
Stel even dat west ♣ V x x in handen 
heeft. En er vaak prat op gaat dat hij 
alle vuistregels uit zijn hoofd kent … 
 

 
 
Speelplan 
 
 

Neem de uitkomst met V en speel 
dan ♣B voor. Bekend is namelijk de 
regel : honneur op honneur. Door ♣V 
op ♣B te leggen wordt partners ♣10 
hoog. En inderdaad, ♣10 wordt 
hoog…  
 
Met het voorspelen van ♣B geef je 
west een vreselijk probleem, áls hij 
♣V inderdaad in handen heeft!  
 
Er zijn drie mogelijkheden… 

 
a. West legt ♣V. Dan is jouw 

contract veilig. 
b. West legt zonder dralen een 

lage klaveren. Dan laat je 
dummy ♣A spelen, klaveren 
terug en snijd je over óóst op 
♣V! Maakt west die slag, dan 
complimenteer je hem! 

c. West legt na een duidelijke 
innerlijke strijd een lage 
klaveren. Dan laat je noord 
ook laag bijspelen. Neemt 
oost met ♣V, dan vraag je 
arbitrage! West mag namelijk 
geen denkpauze suggereren 
als er niets te denken valt!   

 
Tel 4 punten als jij de klaverenkleur 
begon met het voorspelen van ♣B.  
 
Het mooie van dit spel is het puur 
menselijke: de verplaatsing in je 
tegenstander! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Spel 3 
 

 V B  

 5 4 3 

 V B 10 9 8 
♣ 4 3 2 
 

 A 3 2 

 A H 2 

 A H 
♣ H B 7 6 5 
 
 
 
Tegen jouw 3SA start 

west met V. 
 
Hoe probeer je je 
contract te maken? 
 

 
 
Overpeinzing 
 
 
Je telde je vaste slagen. Dat is in dit 
spel wel even lastig. Laten we eerst 
kijken of we op hetzelfde uitkomen. 
 

Ik kom op vijf! A, AH en AH. 
Onder vaste slagen verstaan we 
immers de slagen die we achterelkaar 
kunnen maken. En ondanks de 
geweldige aangesloten ruitenkleur, 
tellen we (voorlopig) maar twee 
ruitenslagen. De resterende drie 
kunnen we nu eenmaal niet maken 
zonder eerst (mogelijk) van slag te 
gaan. 
 
Daarmee belanden we meteen bij 
stap twee: het zoeken naar de 
broodnodige extra slagen…  
 
De extra slagenbron is snel 
gevonden; het gaat alleen om de 
bereikbaarheid. 
 
Ik geef deze overpeinzing niet voor 
niks. Ik stel een subvraag. 
Beantwoord die pas nadat je je hebt 
gebogen over de bereikbaarheid van 
noords ruitens. 
 
Subvraag 
Wat vind je van de gedachte om deze 
uitkomst niet meteen te nemen?  
 

a. Uitstekend; daarmee kan ik 
voorkomen dat oost later 
harten kan terugspelen. 

b. Uitstekend; de kans is groot 
dat west dan klaveren na-
speelt; ik maak dan zeker 
♣H. 

c. Uitstekend; het zou heerlijk 
zijn als west de tweede slag 
schoppen speelt. 

d. Slecht! Daarmee zet ik dit 
contract finaal op de tocht!  

 

 
 
Speelplan 
 
 
Eerst de hoofdvraag. 
 

Neem de uitkomst. Sla AH 

en speel dan 2. Als OW 
duiken kun je meteen de drie 
vrije ruitens maken. Nemen 
ze deze schoppenslag, dan 
kun je, zodra je weer aan 
slag bent, met een kleine 
schoppen zeker oversteken 
naar noord. Je maakt dan 

twee schoppenslagen (A en 

V óf B), vijf ruitens en 
twee harten slagen. 

 
Dan de subvraag… 
 

Alleen antwoord d is juist. De 
uitkomst duiken kan 
catastrofaal aflopen. Namelijk 
als west schoppen terug-
speelt!  
 
OW laten die slag maken 
door noord. Dat oogt 
misschien sympathiek maar 
je hebt daar niets aan; noords 
ruitens kun je nog niet 
maken.  
 
En reken erop dat OW – na 

jouw AH – noord geen 
tweede schoppenslag zullen 
gunnen. 

 
 
Je puntentotaal (?/4 + ?/4 + ?/2) is 
je rapportcijfer voor :   
     
            ‘Toekomstig Maestro’! 
 
 
 

 


