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* Gealerteerd en uitgelegd als: belooft een 6-kaart in een
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Tegen jouw 3SA start west met 4. Oost speelt V bij.
Hoe probeer je jouw contract te maken?
Sla AH, als west éénmaal klaveren bijspeelt, ben je al
binnen!
Je speelt dan namelijk 5 na, voor oost. Die kan dan nog twee
klaveren maken, maar moet daarna harten of ruiten inspelen.
Speelt oost harten in, dan is dat goed voor twee
hartenslagen! Want als west laag bijspeelt, maak je 10,
dan harten na, waardoor je ook H of V zult maken.
En als oost ruiten inspeelt, laat je die doorlopen naar
10, waardoor je een vierde ruitenslag maakt, dan even
harten spelen voor het ontwikkelen van de negende slag
(V of H) leidt eveneens tot 3SA C.
En… als oost schoppen terugspeelt? Dan heeft oost in
de eerste slag verzaakt! 

Spel 2 De juiste stelling





32
HV6
HV432
B 10 9






A
A
A
4

54
B 10 9 8
5
32

Tegen jouw 4 pakken OW de eerste drie klaverenslagen. De derde
klaverenslag was voor oost. Die speelt nu schoppen na.
Welke stelling is juist?
Dit contract is onmaakbaar als (je mag meer antwoorden
aankruizen):
a. de troeven 4-1 zitten.
b. de ruitens 4-2 zitten.
c. de troeven 4-1 óf de ruitens 4-2 zitten.
d. de troeven 4-1 én de ruitens 4-2 zitten.
We beginnen met daden!
Na A sla je H en 6 naar B.
Als oost en west allebei twee keer bekennen, zitten de hartens
3-2.
Speel dan A, 5 naar H, 3 getroefd! Wie van OW de
laatste troef ook heeft, ze kunnen niet overtroeven. Dan in
troef naar noords V. Daarmee haal je de laatste troefkaart op
van OW. En dan V en de laatste noordelijke ruiten, waarop
zuids twee lage schoppens ijlings het front verlaten.
Als oost of west maar één keer bekent, zitten de troeven 4-1.
Dat maakt
vier keer troefhalen noodzakelijk.
Dus bijvoorbeeld na B: A waaronder V valt, en 10. Nu
hebben we alleen de ruitenkleur als entree, waardoor we ons
contract alleen kunnen maken als de ruitens 3-3 zitten. A, 5
naar H, V en dan noords twee laatste ruitens waarop zuids
4 en 3 onmiddellijk vertrekken.
Conclusie: antwoord d is het correcte en meest complete antwoord
.

