
 

 

 

Spel 1 
 

Onder passen van NZ bieden oost en west: 

  West  Oost 

    1SA 
  4SA  5 

  6SA  pas 

 

Jij zit zuid en mag uitkomen. Voor welke uitkomst kies je? 

 

Zuidhand 
 H V 

 A 6 5 

 10 9 8 7 

♣ 10 8 6 4 

 

 

Vuistregel is dat je tegen een SA-contract start met je langste kleur. In de hoop 

dat na het vallen van de ‘poppen’ jouw laatste kaarten in die kleur goed zijn 
voor het maken van een slag.  

 

Als je dan kijkt naar de ruiten- en klaverenkleur, is de ruitenkleur 

aantrekkelijker, omdat de kaarten aaneengesloten zijn. Tegen een 3SA-contract 
zou de uitkomst van 10 daarom helemaal niet gek zijn.  

 

Maar… we spelen nu 6SA tegen; we hebben maar twee slagen nodig om dat 
contract onderuit te halen. Ondanks dat schoppen je kortste kleur is, moet je 

voor de schoppenuitkomst kiezen! Als de leider die laat houden, is het al 
meteen gebeurd, dan incasseer je A voor de downslag. En als de leider neemt, 

en hij spéélt op enig moment harten, heb je eveneens de min-een in je handen 
met A en V.  

 

Maak niet de fout eerst hartenaas te spelen en dan pas schoppenheer. Er is een 

kans dat de leider in de drie laagste kleuren binnenloopt en dat jouw schoppen-

vrouw alleen maar mag toekijken naar alle volgende slagen… 

 

 

 

 

 



 

Spel 2 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 7 2     1  1  3SA 

 7 6 2  pas  pas  pas   

 A 10 9 3 2 

♣ B 10 9 

 

 

Jij zit nu west en mag uitkomen. Wat kies je? Jouw ruitenkleur of partners 

geboden schoppenkleur? 

 

Vaak een lastig dilemma. Voor je eigen veiligheid is het ’t beste vrijwel altijd je 

vertrouwen in partner te bewijzen door uit te komen in zijn geboden kleur! 
Alleen als jouw kleur zó sterk is, dat succes vrijwel vaststaat als je partners 

kleur voor ‘kennisgeving aanneemt’, kies je voor jouw kleur. Deze ruitenkleur is 
veel te tochtig. Met HVB109 zou je met een ruitenstart jouw leven niet al te 

veel in de waagschaal stellen… 

 
Met de gegeven hand kies je voor 7; van een 2-kaart de hoogste in partners 

kleur! 

 

 

Spel 3 

 

 Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
  A 7 6 2        3SA* 

  V B 10 9 2 pas  pas  pas 

  B 2 

 ♣ 4 3 

 

Noord alerteerde zuids 3SA, en gaf desgevraagd als uitleg: Gambling… Op jouw vraag 

wat dat betekent, antwoordt noord: Zuid heeft één sterke lange kleur waarin hij 

achter elkaar zeven slagen kan halen, met een hoge honneur in een bijkleur. Jij zit 

weer west. Met welke kaart kom jij uit na deze uitleg? 

 
De belangrijkste hoofdregel tegen een SA-contract luidt: kom niet uit met een 

aas! Die moet je immers koesteren als entree, nadat je jouw lange kleur hebt 

vrijgespeeld. 

Maar… ja, ook nu een maar… Zuid belooft met zijn 3SA-opening geen normale 

SA-verdeling. Hij hoopt achter elkaar zeven slagen binnen te spelen in zijn 

sterke lange kleur, en, met partners handel en zijn ene hoge kaart, daarnaast 

twee slagen. Het risico is uiterst groot dat de leider die kan maken op het 
moment dat hij aan slag is. En om dat risico zo klein mogelijk te maken kom je 
tegen een dergelijke opening het liefst uit met… A!  

Aan de hand van wat dummy neerlegt, en partners aan- of afsignaal, kun je 

dan meestal goed inschatten wat de gevaarlijke sterke kleur is van de leider, en 

daarmee waar het eventuele lek zit, om vervolgens samen met partner de hele 
zaak finaal lek te schieten…   Zo’n aas, waarmee je start om de dummy te 

bekijken, noemt men wel een ‘kijkaas’. 


