
 

 
Spel 1 
  

 3 2 

 4 3 2 

 A B 10 7 2 
♣ H 9 8 
 

 A 10 4 

 A H 

 H 9 8 
♣ A B 10 7 5 
 
 
W N O Z 

   
 - 1♣ 

1 2 pas 3SA 
pas pas pas 
 
 
Je speelt 3SA; west 

komt uit met H. 
 
 

Welk beeld geeft jou dit spel? Wat 
weet je van OW? Welk gevaar dreigt? 
 
Ons totale puntenbezit is 27. Om dat 
vast te stellen hoeven we geen 
helderziende te zijn.   

West had het lef om 1 tussen te 
bieden. Dat duidt op minstens een 5-
kaart schoppen. En alhoewel de 
inflatie hoog is daar waar het gaat om 
volgbiedingen, mogen we toch wel 
minstens een punt of acht bij west 
verwachten. 
Het gevaar is duidelijk: als het aan 
west ligt slaat hij ons met zijn lange 
schoppenkleur om de oren. We 
kunnen zijn kleur slechts één keer 
opvangen met ons aas. Als hij daarna 
weer aan slag komt, zijn helderziende 
gaven evenmin noodzakelijk om te 
weten in welke kleur hij ons de nek 
omdraait… 
Datzelfde geldt voor tegenstander 
oost; ook deze weet wat van hem 
wordt verwacht: zodra hij aan slag is: 
schoppen terug! 
Met deze wetenschap timmeren we 
ons speelplan in elkaar. En daarbij 
zoeken we vooral naar het 
voorkomen dat west aan slag komt, 
en dat als oost aan slag komt hij geen 
schoppen kan terugspelen. Op het 
volgende blad geef ik dat van mij. 
 
Toelichting op het bieden 

Het 2-bod is volgens de school van Cees 
Sint/Ton Schipperheijn. Als de nieuwe kleur 
door het tussenbod niet op 1-hoogte kan 
worden geboden, belooft dat 2-bod 8-11 
punten en minstens een 5-kaart in de 
geboden kleur. Openaar mág daarop met 
een minimale openingshand passen.  
Inmiddels is er een groei naar éénzelfde 
betekenis van de nieuwe kleur op 2-hoogte 
zonder sprong: altijd minstens 10 punten en 
daardoor rondeforcing. 

 

Speelplan 
 

Ik tel zeven vaste slagen: A, AH, 

AH en ♣AH. Dat betekent dat ik 
mogelijk van slag ga voordat ik de 
noodzakelijke twee slagen in de tas 
heb. Ik kan in de lage kleuren over 
west snijden, zodat hij niet aan slag 
komt. Oost mag wél aan slag, maar 
dan op een moment dat hij geen 
schoppen meer heeft…  
 
Ik duik de schoppenuitkomst; en als 
west schoppen naspeelt, duik ik weer. 
De volgende schoppenslag is voor 
mij.  
 
Zowel de klaverenkleur als de 
ruitenkleur is mooi genoeg voor het 
leveren van de extra twee slagen. 
Van belang is dat ik over west snijd. 

Bijvoorbeeld: H; 9; als west laag 
bijspeelt laat ik dat dummy ook doen. 

Heeft oost V, dan zijn er twee 
mogelijkheden: 

1. Oost heeft geen schoppen 
meer, omdat west een 5-
kaart schoppen had; geen 
schoppengevaar dus.  

2. Oost heeft nog wel een 
schoppen. In dat geval geeft 
west er ook nog maar een, 
dus geven we maximaal nog 
een schoppenslag weg. Ook 
dan is ons contract veilig! 

 
 



 
Spel 2 
 

 A H 

 V 2 

 7 6 5 4 3 2 

 4 3 2 
 

 3 2 

 H 3 

 A H V B 

 V B 10 9 8 
 
 
Je zit in een prachtig 
3SA-contract. Prachtig 

omdat 5 en 5 
kansloos is door de 
drie directe verliezers 

(nl : A en AH).  
 

West start met V.  
 
Hoe haal je dit 
contract binnen? 
 
 

 
 
Overpeinzing 
 
 
Ik zal er niet al te veel over zeggen.  
 
Eigenlijk ligt de winnende aanpak 
voor de hand als je bent begonnen 
met de actie waarmee je elke opbouw 
van een SA-speelplan begint. Het 
tellen van je vaste slagen… 
 
Je komt dan aan acht:  
 

AH en zes ruitenslagen, want na 

AHVB kunnen OW alleen nog een 
ruitenkaart hebben als ze die van het 
vorig spel hebben gehouden… 
 
Je hebt dus 1 extra slag nodig om je 
contract veilig te stellen. Het liefst 
maak je natuurlijk zoveel mogelijk 
overslagen als dat even kan…  
 

 
 
Speelplan 
 
 
Hoe haal je dit contract binnen? 
 

Sla meteen na A AHVB.  
 

Dan harten. HV is immers goed 
voor 1 zekere hartenslag. Zodra je 

weer aan slag bent: na H de overige 
twee ruitens. En als OW de eerste 
hartenslag meteen namen, pak je de 
negende slag in harten. 
 
 
 

Na A meteen de hartenslag 
ontwikkelen is gevaarlijk als je dat 

doet door 3 naar V te spelen. De 
laatste twee ruitenslagen zijn dan 
namelijk onbereikbaar als west of oost 
de eerste hartenslag neemt en 
schoppen terugspeelt. Daarmee is 
noords laatste plaatje van tafel…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spel 3 
 

 4 3 2 

 3 2 

 H B 10 9 8  
♣ 4 3 2 
 

 A H 7 6 5 

 A 5 4 

 A V 
♣ A V 5 
 
 

Je speelt 4; west 

start met H.  
 
 
Hoe probeer je je 
contract te maken? 
 
 

Je speelt 4; west start met H. Hoe 
probeer je je contract te maken? 
Natuurlijk telde je meteen je mogelijke 
verliezers. Ik kom aan vijf! 
 
Naarmate ik meer slagen moet versieren, ga 
ik uit van een gunstiger verdeling van de 
ontbrekende troefkaarten. Ook met de schop-
pens 3-2 zal de derde schoppen van OW in 
ieder geval hoger zijn dan die van mij. Eén 
schoppenslag zal ik dus altijd moeten afge-
ven. Daarnaast tel ik twee mogelijke harten- 
en klaverenverliezers. 

 
Dan de zoektocht naar het voorko-
men van verliesslagen… Voor de 
meeste minder ervaren bridgers is het 
uitermate lastig om: 
1. te zoeken naar het voorkomen 

van verliesslagen; niet in de 
laatste plaats omdat je de 
verliesslagen vaak niet eens 
scherp kunt krijgen; 

2. een spelpatroon te vinden waarbij 
je inderdaad bepaalde dreigende 
verliezers kunt voorkomen. 
 

Voel jij die chaos ook op dit moment? Pro-
beer er dan anders naar te kijken… 

 
De twee hoofdstappen 
Tel de slagen die je maakt als je 
gewoon zou beginnen met troefspe-
len. Dat zijn vier schoppenslagen. 

A, H, dan één schoppenslag voor 
de vijand, de laatste twee voor jou. 
 

1. Tel de vaste slagen in de bijkleuren 
alsof je een SA-contract speelt. Dat 

zijn er zeven! A, ♣A en vijf ruiten-
slagen. De ruitenkleur zit helemaal 

‘dicht’; je kunt A spelen, dan V 

overnemen met H en vervolgens de 
resterende ruitens afdraaien. 
  
Dan heb je ook nog een gouden re-
gel! Speel ‘nooit’ troef als je weet dat 
de tegenstander de hoogste troef 
heeft, en jou dat twee troeven kost. 
 
Een heel andere vraag: is het 
verstandig om de uitkomst meteen te 
nemen? 
 
Tot zover deze ingelaste overpeinzing 

Speelplan  Aanpak 1 
 

Na A speel sla je A, H. Laat 
OW hun laatste hoogste troefkaart 

houden en speel: A; V naar H, 
en ga net zolang door met de ruitens 
tot oost of west troeft. 
Opgelet! Op noords 3e ruiten moet je 
een kaart in zuid opruimen. Welke 
kaart ruim je op? 

a. 4 

b. ♣5 

c. 4 of ♣5 maakt niet echt uit. 
 
Misschien geeft deze fase, de situatie 
na het aftroeven door OW van een 
ruitenslag, inzicht in het eventuele nut 
van de hartenuitkomst meteen nemen 
of juist duiken… 
 
Wat denk je? 

a. Ik kan de hartenuitkomst het 
beste duiken. 

b. Het is het beste als ik de 
uitkomst meteen pak. 

De uitkomst wel of niet meteen 
nemen maakt niet echt uit. 
 
Speelplan  Aanpak 2 
 
Duik de uitkomst; dat levert zeer waarschijnlijk een 
overslag op! 
West blijft aan slag zonder iets heel vervelends te 
kunnen doen. Wat hij ook doet, jij komt aan slag. 

Na A, H, A, A (de volgorde is afhan-kelijk 
van wests terugkomst in de tweede slag), speel je 

V naar H en ga je door met de ruitens tot oost 
of west troeft. Op de derde ruitenslag ruim je 

allereerst ♣5 op; op de 4e ♣V. Niet 4, want die 
heb je nodig om met noords laatste (af)troefkaart 
over te steken naar noord voor de resterende 
ruitens. 
 
Na OW’s aftroever geef je niets meer af. In noord 
heb je drie ruitens meer dan in zuid, dus zou je 
zelfs drie verliezers kunnen opruimen.  
 
Stel dat je de hartenuitkomst meteen had 

genomen… Ook dan A, H, A, V 

overnemen met H en de ruitens door. Oost troeft 
de derde ruitenslag. Op dat moment ruim jij ♣5 op. 
Stel dat oost dan klaveren speelt… Dan kun je niet 
voorkomen dat je ook nog een klaverenslag 
verliest. Je kunt nemen met ♣A, maar voordat je 
kunt oversteken naar noord met een 
hartenaftroever moet je eerst een harten slag 
afgeven. Daarna kunnen OW ♣H incasseren. Dat 
is uitgesloten als je de uitkomt duikt, omdat west 
aan slag is. Helaas voor hem kan hij geen 
klaveren spelen zonder al meteen de overslag 
cadeau te doen. 

 

 


