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Inderdaad, een 4-4-fit als troefkleur geeft meer kans op een slag
meer dan een 5-3-fit. De kracht van de 5-3-fit als bijkleur is dat in
de hand van de 3-kaart twee ‘vuiltjes’ de deur uit kunnen op de
laatste twee kaarten in die kleur.
En het voordeel van de 4-4-fit als troefkleur is dat aan beide zijden
een troef al een extra slag oplevert. Als je dat doet met de 5-kaart
troef, levert dat géén extra slag op… Dat schreeuwt om een
voorbeeld:
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Met schoppen als troefkleur maak je in deze beide kleuren negen
slagen; óók als je met de zuidhand een troefslag maakt. Alleen als
je een schoppenaftroever maakt met de noordhand, stijgt het aantal
slagen naar tien.
Is de troefkleur harten, dan levert de eerste aftroever altijd een
extra slag op; ongeacht of je dat doet met de noord- of met de
zuidhand.
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Je bent leider in een 3SA-contract
West komt uit met H.
Hoe probeer je je contract te maken?
Duik de uitkomst. En als west vervolgt met schoppen, duik je nog
een keer.
Daarna heb je weinig keus .
En na A speel je 9, als west laag bijspeelt laat je dummy 8
leggen. Houdt 9, dan 7 voor de tweede snit op V.
Door het tweemaal duiken van de schoppenkleur is de kans dat oost
nog schoppens heeft klein. En… als hij nog wél een schoppenkaart
heeft, hebben we ook geen probleem. Want als oost vier schoppens
heeft, heeft west er ook vier. Dus geven we nooit meer dan drie
schoppens af en V.
Eigenlijk een makkie voor de meer ervaren speler.

