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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Misschien heb je al gehoord van de kreet ‘je moet bij Bridge door het sterk naar het zwak spelen’. Wat 
betekent dit? 

Veronderstel Oost-West spelen een contract en Noord-Zuid spelen tegen en Zuid is aan slag gekomen 
en moet een kaart uitspelen. 

 

Je ziet uiteraard alleen je eigen kaarten en die van de Dummy. Je ziet dat in de Dummy een Aas en een 
Dame ligt (een zogenaamde vork) Dit zijn sterke kaarten (hoge honneurs). In West liggen dan zwakkere 
Schoppenkaarten. Als je Schoppen 4 zou spelen zou dit zeer onverstandig zijn. Als je partner toevallig 
de Heer zou hebben, dan is die ten dode opgeschreven. Als de Heer gespeeld wordt, speelt Oost het 
Aas, en als de Heer niet gespeeld wordt legt Oost de Dame. Dus zit je achter de Dummy, dan moet je 
nooit (*)  naar de sterke kaarten van de Dummy spelen. 

(*) Op nagenoeg iedere regel zijn er uitzonderingen, maar dat zijn zeer uitzonderlijke gevallen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Nu draaien we de situatie om: Nu heeft de Dummy zwakke kaarten.  

 

 

Zuid is weer aan slag. Nu is het wel verstandig Schoppen 4 te spelen. Omdat in de Dummy maar zwakke 
kaarten liggen, moet West hoog spelen. Als hij de Dame legt maakt Noord met de Heer een slag; speelt 
hij het Aas, dan legt Noord een kleine kaart en kan hij later met de Heer nog een slag maken. Zit je 
achter de dummy, dan speel je door het sterk naar de zwakke dummykaarten toe. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Je moet uitkomen en zit VOOR de Dummy: 

Hier moet je ook weer door het sterk naar het zwak toe spelen: 

 

Noord ziet dan in de Dummy sterke Schoppenkaarten liggen (een vork) , dus bij West zullen lagere 
kaarten liggen. Door Schoppen 4 te spelen gaat Zuid een Schoppenslag maken als hij toevallig de Heer 
heeft. Als West de Heer had, had het niets opgeleverd, maar nu hebben we onze kans genomen op 
een extra slag. Dus als je voor de Dummy zit speel je de kleur van de sterke kaarten van de Dummy. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Nu draaien we de situatie om : de Dummy heeft zwakke kaarten in een bepaalde kleur. 

Noord zit VOOR de Dummy en moet weer uitkomen. 

 

Noord ziet zwakke Schoppenkaarten in de Dummy; in West zullen er waarschijnlijk hoge 
Schoppenkaarten liggen. Als Zuid toevallig zoals hier met zijn Heer voor de vork zit, dan is die Heer ten 
dode opgeschreven. Daarom als we kunnen kiezen: niet door het zwak naar het sterk spelen maar 
door het sterk naar het zwak spelen! 

 

De allereerste keer dat we uitkomen zien we de dummy niet. We weten dan niet waar de sterke en de 
zwakke kaarten liggen. Uit de bieding weten we of de leider of de dummy de sterke hand is en kunnen 
we wel een indicatie hebben in welke kleuren de leider sterk en zwak is en speel je die kaart uit waarin 
de leider zwak is. Als je partner ook geboden heeft kom je in zijn kleur uit. Meestal is de leider daar 
zwak in.  
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Let op : Als je zelf de leider bent moet je van jouw zwak naar jouw sterk toe spelen (dus naar jouw 
honneurs toe). 

 

 

Door vanuit Zuid een kleintje te spelen en in Noord de Heer te leggen als West het Aas niet legt kun je 
als het Aas voor de Heer zit een slag maken met de Heer. Als je vanuit Noord de Heer speelt lukt dat 
normaal natuurlijk nooit, waar ook het Aas zit. Door nog tweemaal Harten te spelen kun zelfs je een 
lengteslag ontwikkelen omdat hier de Hartens 3-3 verdeeld zijn. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Soms kun je dit combineren met snijden of zelf dubbelsnijden : 

 

Zuid is aan slag en speelt Harten 4 (jouw zwak) naar de honneurs van Noord (jouw sterk): Als West 
noch het Aas, noch de Dame of de 10 speelt, wordt in Noord de 9 gelegd. Kom je later via een andere 
kleur aan slag in Zuid, dan speel je een kleintje naar de Boer als West niet dekt met Aas of Dame. Kom 
je later aan slag in Zuid, dan speel je een kleintje naar de Heer als West  het Aas niet legt. Zo kun je in 
dit geval 3 slagen maken. Speelde je telkens vanuit Noord, dan maakte je geen enkele slag. Waren de 
kaarten van West en Oost verwisseld, dan maakte je natuurlijk ook geen enkele slag. Als je dit goed 
bekijkt, dan speel je eigenlijk door het sterke West naar het zwakke Oost toe, alleen zie je tijdens het 
spel beide kaartverdelingen natuurlijk niet. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Een voorbeeld: 

 

 

Oost is aan slag en moet spelen. Hij kiest Harten omdat daarin de dummy zwak is.   
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Oost is aan slag en kiest gelukkig niet voor Klaveren omdat dat naar de vork van Zuid loopt. Hier heeft 
hij het gemakkeljk en kiest voor zijn nog vrije Harten. 


