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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Stel dat ik in een kleur Aas en Dame heb. Als ik gewoon ‘van boven naar onder’ afspeel, dus eerst het 
Aas en daarna de Dame, dan zal ik normaal gesproken geen slag maken met de Dame omdat de 
tegenstrevers niet zo vriendelijk zullen zijn hun Heer op mijn Aas te leggen. 

Toch kan je in bepaalde omstandigheden 2 slagen maken als je Aas en Dame in dezelfde hand hebt. 
Dit noemt men een vork. Je speelt een kleine kaart naar de vork toe en legt de Dame als in de 
tweede hand klein bijgespeeld wordt. Als in de tweede hand de Heer gespeeld wordt, dan neem je 
die met het Aas en wordt je Dame hoog voor de volgende slag. In 50% van de gevallen zit de Heer 
voor de vork en maak je twee slagen. Zit de Heer achter de vork, dan mislukt het snijden, maar ben je 
geen slag kwijt : die slag had je toch verloren. 

 

Een voorbeeld: 

 



  

 Tips & Trucs   
 

TIPS & TRUCS  SNIJDEN                                                      CLEMENT WITTERS 

MEI 2018 

PAGE 2 OF 18 
 

 

 

Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

In harten missen we hier Hartenheer. 

We kunnen Harten 3 vanuit Zuid spelen en in Noord de Dame leggen als West niet de Heer legt. Het 
resultaat is dat we dan in Noord aan slag komen, en we om nogmaals te snijden via een andere kleur 
naar Zuid moeten oversteken. 

Daarom is dit beter: 

We spelen harten 10 vanuit Zuid, als West niet dekt met de Heer, en als de 10 houdt, dan blijven we 
in Zuid aan slag en dan kunnen we nogmaals snijden met de Boer. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Nu zijn de Boer en de Dame de hoogste twee kaarten 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

 

Nu zijn er 8 troeven weg en ik heb er nog 4. Dus is er nog een troef achter. Vermits mijn Dame de 
hoogste is, wordt daarna de 7 ook hoog. Die laatste ga ik niet spelen want ik wil de troeven in de 
dummy en in mijn hand apart gebruiken bij vertroeven. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Snijden kan ook op de Dame : hier geldt een bekende regel: 

Als je in een kleur de Dame mist: 

Heb je Acht kaarten van die kleur : er zijn 5 kaarten achter : Altijd snijden 

Heb je Negen kaarten van die kleur : er zijn 4 kaarten achter :Nooit snijden, maar eerst Aas en Heer 
spelen en hopen dat daaronder de Dame valt. De kans dat de Dame valt bij de eerste of de tweede 
slag is groter dan dat ze niet valt. 

(Acht Altijd, Negen Nooit of zoals de Engelsen zeggen :Eight Ever, Nine Never) 

Heb je Aas en Heer en mis je de Dame, en kan je van de ene kant oversteken naar de andere kant, 
dan kun je eerst het Aas spelen om de (weliswaar kleine) kans mee te nemen dat de Dame valt 
omdat ze sec (alleen) zat. 

Voorbeeld :  Ik heb 8 Schoppen en mis Schoppendame: 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Vanuit Noord speel ik Schoppen 10 en in Zuid speel ik een kleintje als Oost de Dame niet legt. Dit is 
beter dan vanuit Noord een kleintje bijvb. Schoppen 2 te spelen en in Zuid Schoppenboer te leggen. 
De reden is dat je aan slag blijft in Noord en dat je van daar uit nogmaals kunt snijden op de Dame als 
het snijden gelukt was. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Nu zijn er 8 Schoppen weg. Ikzelf heb er nog vier, dus enkel Schoppendame is achter.  

Die moet vallen als ik Schoppenheer speel: 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Schoppendame is ‘eruit gesneden’! 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Dubbele snit 

Stel dat in de dummy het Aas, de Dame en de 10 ligt. Ik mis de Heer en de Boer, maar heb 
drie kleintjes in mijn hand. 

      Aas 

      Dame 

      Tien 

 

 Heer         X 

 Boer         X 

 X         X 

          X 

      X 

      X 

      X 

       

Dan kan ik dubbel snijden: ik speel uit de hand een kleintje en leg als West niet dekt niet de 
Dame maar de 10 in de dummy. De dubbele snit lukt als West de Heer en de Boer had. (25 % 
kans) 

Dan ga ik via een andere kleur terug naar mijn hand en speel een kleintje naar de Dame als 
West niet dekt. (50% kans dat het lukt) 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Het kan ook zijn dat ik twee opeenvolgende kaarten mis in mijn vork. 

 

Aas 

Boer 

Tien 

 

Heer           X 

Dame           X 

X          X 

          X  
     

X 

X 

X 

Als een of beide ontbrekende kaarten voor de vork zitten kan ik een extra slag maken door te 
snijden. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Wanneer niet snijden? Als ik acht kaarten heb en ik de boer niet heb heeft het geen zin om op de 
boer te snijden tenzij ik uit de bieding kon opmaken waar de boer zou zitten. Als namelijk de kaarten 
3-2 verdeeld zitten, dan valt de boer automatisch na het spelen van Aas, Heer en Dame. Daarom 
speel ik in onderstaand geval eerst de twee naar de Heer, om mijn vork in Noord intact te houden 
voor het geval Oost niet zou bekennen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

De Boer valt al bij de tweede troefronde: Dat betekent dat na het Aas, de Dame en de 10 hoog 
worden. 

 

Ik neem met het Aas en West speelt Harten 6 bij. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Nu zijn er 8 kaarten weg, Noord en Zuid hebben er nog 4. Dus Oost of West heeft er nog 1. 

 

Ik speel de hoogste troef : Hartendame. De resterende troef moet nu vallen. Oost speelt de Harten 4 
bij , dus West heeft geen Harten meer. De resterende Harten speel ik niet want die wil ik gebruiken 
om aan beide kanten te troeven. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

En wat als het Aas en de Dame niet in dezelfde hand zitten maar een ervan bij de partner? Kan je dan 
ook twee slagen maken? 

Stel je hebt het Aas in je hand en de Dame zit bij je partner. Speel een kleine kaart: als je linker 
buurman de Heer niet legt, leg je in de dummy de Dame. Als de Heer voor de Dame zat kan je een 
slag krijgen met de Dame. Als de Heer achter de Dame zat heb je geen slag, maar die slag was je toch 
kwijt. 

 

 

Hier heb ik Ruiten 4 vanuit Noord gespeeld. Oost heeft de Heer niet gelegd. De slag wordt gemaakt 
door de Dame. Vermits ik maar 2 Ruitens in Zuid heb mag ik niet eerst het Aas spelen, want dan blijft 
de Dame alleen over en moet ik die Dame leggen als Oost de Heer legt op mijn Ruiten 5. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Dit was het complete spel: 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Merk op dat het geen enkele zin heeft vanuit Zuid eerst Ruitendame te spelen. Als West de Heer 
heeft zal die dekken en dan wordt in Noord met het Aas genomen. Ik maak dan maar een slag. 

Als Oost de Heer heeft maak ik in dat geval ook maar een slag. Dit wordt denigrerend de ‘Chinese 
snit’ genoemd, omdat die normaal geen extra slag oplevert. 

 

‘Chinese snit’  
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Wat is een ‘gemarkeerde snit’? 

Een gemarkeerde snit is een snit waarvan je zeker weet dat die gaat lukken: 

Dat kan als een van de tegenstrevers een bepaalde kleur niet meer heeft: 

Omdat Oost niet bekende op bijvb. Harten kun je vanuit Zuid een kleine harten spelen en in 
Noord snijden als West niet dekt. 

Door te tellen kun je ook zien dat een bepaalde tegenstrever een kleur niet meer heeft: 

Stel dat een tegenstrever geopend heeft met 1 Harten. Dan heeft die minstens 5 Harten. Als 
je dan jouw harten en die van de dummy erbij telt, dan weet je hoeveel kaarten de andere 
tegenstrever maximaal kan hebben. 

Door het afgooien te bekijken :  

Als onder jouw Aas een tegenstrever de Dame moet leggen, dan zal die normaal geen 
kaarten van die kleur meer hebben als jijzelf de boer hebt. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Voorbeeld van gemarkeerde snit: 

 

 
 

Oost komt tegen een 1SA-contract uit met Schoppen 6. Zuid speelt de drie , West de Dame 
en Noord neemt met de Heer.  Nu zijn Schoppenboer en Schoppenaas de hoogste Schoppen. 
Dan wordt vanuit Noord Schoppenboer gespeeld, in Oost een kleintje en in Zuid wordt de 5 
gespeeld. West bekent niet meer. Nu kan Noord met Schoppen 4 naar zijn Aas-9 vork spelen 
en de 9 leggen als Oost niet de 10 legt en het Aas leggen als Oost wel de 10 legt. Maar in dat 
laatste geval wordt de 9 van Zuid hoog. Zo maakt Zuid altijd 4 Schoppenslagen. 


