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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Voorkom blokkades: 

Een kleur blokkeert als we vrije hoge kaarten van die kleur hebben, maar we kunnen ze niet meer 
bereiken.  

 

 

De troeven zijn weg bij de tegenstanders en ik wil mijn Ruitenserie afspelen: Om blokkades te 
voorkomen speel ik eerst de honneur kaarten aan de korte kant (de kant met het minste kaarten 
van die kleur) : dus eerst Ruiten Aas, dan Ruiten Heer, dan via Ruiten 2 oversteken naar Ruiten Dame, 
waarna ik Ruiten Boer kan spelen. Begin ik met Ruiten twee, dan moet ik de tweede slag nemen met 
Aas of Heer, waarna ik de laatste Ruiten speel vanuit Zuid en kan ik de laatste Ruiten in Noord niet 
meer bereiken. Ook als ik via een andere kleur nog in de dummy zou kunnen geraken is het toch 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

handig mijn kaarten van een kleur achtereenvolgens af te spelen. Daarom moet ik eindigen aan de 
kant waar ik de meeste kaarten van die kleur heb en kan ik die kaarten afspelen. 

Daarom altijd: eerst de honneur kaarten aan de korte kant spelen. 

In zeldzame gevallen zijn blokkades helaas niet te voorkomen: 

 

Als ik vanuit Zuid Aas, Heer en Dame gemaakt heb kan ik niet meer in de dummy komen als ik niet via 
een andere kleur kan oversteken. Onze tegenstrevers zullen wel zo slim zijn om ons geen handje te 
helpen door zelf Harten in te spelen na de derde Hartenronde. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Blokkades kan men soms voorkomen door over te nemen: 

 

 

Speel de 7 vanuit Noord en neem met het Aas in Zuid. Speel dan Harten Vrouw en neem over het 
Harten Heer. Daarna pas Boer en 10 spelen. Als je eerst Harten Vrouw speelt, blokkeer je de reeks. 
Ook als je na Harten Aas ,Harten Vrouw niet overneemt, blokkeer je de reeks. 

Soms kost het overnemen je een slag omdat je twee hoge kaarten op mekaar gooit. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Bij het tegenspelen (tegen SA) moet je ook vermijden dat een kleur blokkeert: 

Stel dat je partner tegen een SA-contract uitkomt in zijn langste kleur met de Heer als hoogste van 
een serie van 3. Als ik enkel het Aas en een kleintje heb, moet ik de Heer overnemen met mijn Aas 
en het kleintje terugspelen. Neem ik niet over, dan blokkeert de kleur. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Als je een blokkade in een bepaalde kleur verwacht, zorg dan dat je je entree via een andere kleur 
bewaart: 

 

Als je de slag neemt in Zuid met Klaveren Heer, dan kun je maar maximum 2 Ruitenslagen gaan 
maken. Want na Aas en Heer, blokkeert de kleur. Daarom moet je je entree Klaveren Heer 
bewaren en moet je de slag in Noord met het Aas nemen. 


