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Bridge Service, voor gewone bridgers 

Nummer 623 
30 juli 2015 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers         De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip 
        Op www.bridgeservice.nl           www.bridgevraagbaak.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je toch graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar: 
rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs. 

 

Terug naar de basis 
De vraagstukken van dit nummer componeerde ik op 1 juli, bij de start van 
de eerste hittegolf van deze zomer. Geen omstandigheden voor technische 
hoogstandjes. Even heerlijk ontspannen terugkijken naar hoe het allemaal 
ook alweer begon.  
Probeer naar de vraagstukken te kijken zoals je dat ook aan de bridgetafel 
doet. Ga er niet vanuit dat ik ‘gemenigheidjes’ heb ingebouwd; ik hield mij 
echt in! 

 
Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1♦  pas  2SA  ♠ A B 4 
 pas  3♣  pas  ??  ♥ 6 5 4  

♦ A 5 4 
♣ V 5 4 3 

 Welk biedkaartje pak je in je tweede zuidelijke biedbeurt? 

http://www.bridgevraagbaak.nl/�
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Spel 1  Mijn voorkeur 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1♦  pas  2SA  ♠ A B 4 
 pas  3♣  pas  4♣!!  ♥ 6 5 4  

♦ A 5 4 
♣ V 5 4 3 
 

Na noords 3♣-rebid weten we dat noords ruitenkleur minstens een 5-kaart is, 
en de klaveren minstens een 4-kaart. Wat is nu het aantrekkelijkst: de 5-3 
van de ruitenkleur of de 4-4 van de klaveren? Daarmee hebben we meteen 
een redelijk heet hangijzer op het aanbeeld liggen. En laten we daar meteen 
even korte metten mee maken.  
 
Ik gaf beide kleuren dezelfde tophonneurs voor een zuivere vergelijking. 

♠ 9 8 7 
   ♥ 3 
   ♦ H V 7 6 3 
   ♣ A H 6 2 

   
   ♠ A B 4 
   ♥ 6 5 4 
   ♦ A 5 4 
   ♣ V 5 4 3 
In een ruitencontract tellen we drie verliezers: twee in schoppen en één in 
harten.  
In een klaverencontract tellen we ook drie verliezers in dezelfde hoge 
kleuren. Maar… als we met drie klaverenslagen de troeven van OW hebben 
opgehaald, kunnen we op dummy’s laatste twee ruitens twee 
schoppenverliezers opruimen. Na de vijf ruitenslagen hebben we al negen 
slagen op het droge: ♠A, ♣AHV en de vijf ruitenslagen. Noords laatste 
troefkaart zorgt met een hartenaftroever voor de 10e, en zuids laatste troef – 
met een schoppenaftroever – voor de 11e slag. 
 
AdvG: 

Merk op dat je op de laatste twee ruitens dus beslist schoppenverliezers 
moet opruimen, en geen hartenverliezers. Daar win je niets mee. Voor 
het maken van aftroevers moet je de bijkleuren ongelijk van lengte 
maken. Doe je hartens weg, dan hou je aan beide kanten één harten 
over, en dan is er geen aftroefmogelijkheid. Dit is een veel gemaakte 
beginnersfout. Het devies is dus: bijkleuren ongelijk van lengte maken! 

 
In een ruitencontract kun je geen schoppenverliezers opruimen, omdat de 
klaverenkleur in beide handen even lang is. 
In een troefcontract heb je meestal een bijkleur nodig die in beide handen 
ongelijk is van lengte, om verliezers te voorkomen. En voor die ‘bijrol’ is de 
ruitenkleur uitermate geschikt! 
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Door de 4-kaart klaveren, en ♦A mee in partners 5+kaart, vind ik een 4♣-bod 
toch wel een verantwoorde uitnodiging aan partner om met wat extra’s voor 
5♣ te gaan… Merk op dat 5♦ met die mooie 5-3 een kansloze missie is… 
 

Spel 2 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1♥  pas  pas  ♠ 7 6 5 4 3 
 doublet 2♦  pas  2♥  ♥ 3 2 

♦ 3 2  
♣ 8 7 6 4  

Welk biedkaartje leg je neer in zuids 2e beurt? 
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Spel 2  Mijn voorkeur 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
   1♥  pas  pas  ♠ 7 6 5 4 3 
 doublet 2♦  pas  2♥  ♥ 3 2 

♦ 3 2  
 ♣ 8 7 6 4 

Welk biedkaartje leg je neer in zuids 2e beurt? 
 

Noord belooft minstens een 5-kaart harten, met daarnaast minstens een 4-
kaart ruiten. Noord kan ook twee rode 5-of 6-kaarten hebben. Ook met nul 
punten gaat onze voorkeur uit naar de hartenkleur. Die kleur levert meer op 
én, als de kleuren ongelijk zijn in lengte, heeft noord beslist meer hartens dan 
ruitens! 
 
 

Spel 3 
♠ H V B 3 2  Hoe zou jij met jouw partner deze NZ-handen uitbieden? 
♥ H 10 3 2  West opent de bieddans met 1♦! 
♦ 2      
♣ A H 2   

     
♠ -    West  Noord Oost  Zuid  
♥ A 9 8 7 6 5   1♦  ??  pas  ?? 
♦ B 10 9   pas  ??  pas  ?? 
♣ 9 8 7 6   pas  ??  pas  ?? 
 
Tegen jouw 4♥ start west met ♦A. De tweede slag begint west met ♣V. Hoe 
leid je dit spel naar een goed resultaat? 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 3 
♠ H V B 3 2  Hoe zou jij met jouw partner deze NZ-handen uitbieden? 
♥ H 10 3 2  West opent de bieddans met 1♦! 
♦ 2      
♣ A H 2   

     
♠ -    West  Noord Oost  Zuid  
♥ A 9 8 7 6 5   1♦  ??  pas  ?? 
♦ B 10 9   pas  ??  pas  ?? 
♣ 9 8 7 6   pas  ??  pas  ?? 
 
Tegen jouw 4♥ start west met ♦A. De tweede slag begint west met ♣V. Hoe 
leid je dit spel naar een goed resultaat? 
 
Het bieden 

Noords doublet mogen we een hamerstuk noemen. Maar dan? Met 0-8 
punten bieden we zo laag mogelijk onze kleur. Vanaf 9 punten springen 
we. De kracht van een hand wordt echter niet alleen bepaald door het 
optellen van de plaatjeswaarde. We kijken ook naar verdeling. En als 
we ons ervan bewust zijn dat partner met gewone openingskracht 
alleen een doublet geeft als hij al onze antwoorden kan ‘verdragen’, dus 
toch wel minstens een 3-kaart zal hebben in de ongeboden kleuren, is 
deze zuidhand beslist mooi genoeg voor een sprong in harten. De 
zeskaart harten, in combinatie met de renonce schoppen, rechtvaardigt 
dat je de grens van 9 punten om te springen naar beneden bijstelt. 
 
En dat is voor partner noord meer dan genoeg om de manche uit te 
bieden! 
   

Het spelen 
Vooral voor minder ervaren spelers is dit soort grillige handen lastig om 
te overzien. Vanuit de zuidhand tel je twee klaveren- en twee 
ruitenverliezers. De kans dat je ook een hartenslag verliest is klein, 
maar zeker niet uitgesloten. Gelukkig zitten drie ontbrekende kaarten 
verreweg het vaakst 2-1, waardoor troefvrouw en troefboer zullen 
vallen onder ♥AH. 
 
Als het slaan van ♥AH genoeg is, houden we in noord twee troeven 
over; die zouden we kunnen gebruiken voor het aftroeven van de twee 
ruitenverliezers. Dan geven we alleen twee klaverenslagen af (één als 
de klaveren 3-3 zitten); met ♦A mee maken we dan precies ons 
contract. Maar… als de hartens 3-0 zitten en de klaveren niet 3-3, gaan 
we toch mooi de boot in.  
 
En dat is reden genoeg om te zoeken naar een speelplan met een 
grotere kans op succes. En natuurlijk kijken we dan naar noords mooie 
schoppenkleur, in de wetenschap dat een slag ‘weggeven’ soms een 
uitstekende investering kan zijn… 
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Spel 3  Mijn speelplan 
 

♠ H V B 3 2   
♥ H 10 3 2   
♦ 2       
♣ A H 2   

  
♠ -      
♥ A 9 8 7 6 5  
♦ B 10 9 
♣ 9 8 7 6 
 
Tegen jouw 4♥ start west met ♦A. De tweede slag begint west met ♣V. Hoe 
leid je dit spel naar een goed resultaat? 

 
Win de tweede slag met ♣A en sla ♥A en ♥H. Dan speel je ♠H waarop je een 
ruiten of klaveren opruimt als oost laag bijspeelt. West mag dan ♠A maken. 
Maar daarmee is de koek voor OW dan wel op! De volgende slag is voor jou. 
Op ♠VB gaan nog twee verliezers weg, zodat je in zuid nog maar twee 
klaveren overhoudt. Resultaat: 4♥+1. En áls de ontbrekende hartens 3-0 
zitten: 4♥ C. Die laatste - hoogste - troefkaart laat je rustig bij de tegenpartij 
zitten. 
 
  

Spel 4, Oost gever / Allen kwetsbaar 
  
 West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
♠ 4 3 2 
♥ V B 2 
♦ A B 7 6 
♣ V 3 2 

 
♠ 7 6 5 
♥ A 5 4 
♦ H 10 9 
♣ A H B 4 
 
Na 1SA – 3SA mag jij leider zijn in 3SA.  
West komt uit met ♠10, waarop oost de eerste drie slagen maakt met ♠A, ♠H 
en ♠V. 
 
Daarna speelt oost ♥6, wat volgens de uitleg van west vraagt om terugspelen 
in de kleur. 
 
Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Ik geef een overpeinzing. 
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Spel 4, Oost gever / Allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1SA 
pas  3SA  pas  pas 
pas 
 
♠ 4 3 2 
♥ V B 2 
♦ A B 7 6 
♣ V 3 2 

 
♠ 7 6 5 
♥ A 5 4 
♦ H 10 9 
♣ A H B 4 
 
Na 1SA – 3SA mag jij leider zijn in 3SA.  
West komt uit met ♠10, waarop oost de eerste drie slagen maakt met ♠A, ♠H 
en ♠V. 
 
Daarna speelt oost ♥6, wat volgens de uitleg van west vraagt om terugspelen 
in de kleur. 
 
Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Oost paste en liet al negen punten zien in schoppen. Dus moet ♥H toch wel 
bij west zitten. Dat hij met zijn lage harten ons wil doen geloven dat hij wat 
in harten heeft, hoort bij goed tegenspel! Als je een lage harten bijspeelt, zal 
west ♥H maken en zijn laatste schoppenkaart voor 3SA -1. 
 
Leg daarom ♥A, dan ♦H en snij over west op ♦V. Dan zal 3SA C beslist jouw 
loon zijn! Realiseer je dat die dertiende schoppen bij west zit (anders had 
oost die beslist wel gespeeld) en dat west daardoor ‘de gevaarlijke hand’ is. 
Dus snijden over west. 
 

Spel 5 
♠ 3 2 
♥ A 2 
♦ A V 3 2 
♣ V B 4 3 2 

 
♠ A 5 4   OW pasten; het bieden van NZ: Noord Zuid 
♥ H 7 6 5 4 3        1♣  1♥ 
♦ 6 5 4         2♣  2♥ 
♣ 5          pas 
 
West komt uit met ♠6, oost ♠H. Hoe probeer je je contract te maken? 
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing. 
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Spel 5  Overpeinzing 
 

♠ 3 2 
♥ A 2 
♦ A V 3 2 
♣ V B 4 3 2 

 
♠ A 5 4   OW pasten; het bieden van NZ: Noord Zuid 
♥ H 7 6 5 4 3        1♣  1♥ 
♦ 6 5 4         2♣  2♥ 
♣ 5          pas 
 
West komt uit met ♠6, oost ♠H. Hoe probeer je je contract te maken? 

 
Vanuit de zuidhand, de hand met de meeste troefkaarten, tellen we zes 
mogelijke verliesslagen: twee in schoppen, één in harten, twee in ruiten en 
één in klaveren. 
 
Een ruitenverliezer kunnen we voorkomen als west ♦H heeft en we vanuit 
zuid een lage ruiten naar ♦V spelen. Dat kan ik gerust hardop denken, want 
dat zag jij ook op eigen kracht. Helaas is de kans slechts 50% dat west ♦H 
heeft. Maar altijd beter een 50%-kans dan geen kans. 
 
De kans dat we een schoppenverliezer voorkomen is beduidend groter. Want 
dat lukt als de ontbrekende acht schoppenkaarten 4-4 of 5-3 zitten en dat is 
een kans van liefst 80%! 
Net als voor het voorkomen van een ruitenverliezer, geldt ook voor het 
voorkomen van een schoppenverliezer een bepaalde speelwijze. Goed om 
even vooruit te denken voordat je de eerste slag compleet maakt… 
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 Spel 5  Overpeinzing 
 

♠ 3 2 
♥ A 2 
♦ A V 3 2 
♣ V B 4 3 2 

 
♠ A 5 4   OW pasten; het bieden van NZ: Noord Zuid 
♥ H 7 6 5 4 3        1♣  1♥ 
♦ 6 5 4         2♣  2♥ 
♣ 5          pas 
 
West komt uit met ♠6, oost ♠H. Hoe probeer je je contract te maken? 
 
Duik de uitkomst; gun oost het maken van zijn ♠H! 
Als oost dan troef naspeelt, uit angst dat je een schoppenverliezer zult 
troeven, win je die slag met dummy’s ♥A. Dan ♠3 naar ♠A en schoppen 
getroefd! 
 
Pas daarna trek je troef en speel je ruiten vanuit de hand naar ♦V voor een 
mogelijke extra slag. 
 
Als je de eerste slag meteen zou nemen, gaat je dat een schoppenslag 
kosten. Want… na ♠A speel je ♠4, voor OW. Die spelen troef na, voor 
dummy’s ♥A. En dan? Je kunt niet oversteken naar de hand met ♠A, want die 
is al weg. Met klaveren dan? Of met een lage ruiten, omdat je in ieder één 
ruitenslag moet afgeven? Dat kun je proberen, maar OW komen dan wel aan 
slag. En we weten nu al welke kleur ze zullen terugspelen in de vólgende 
slag. Inderdaad, harten, waardoor dummy’s laatste troefkaart van tafel is… 
Vandaar onze stelling in de Overpeinzing: Goed om even vooruit te 
denken voordat je de eerste slag compleet maakt… 
 
 

Lezers Mailen 
Om een goede fles wijn 

Roberto, 
  
Weddenschap om een goede fles wijn. 
  
Mijn vriend en tevens een groot bewonderaar van Berry Westra beweert dat 
de Zwakke 2 volgens Berry niet gealerteerd hoeft te worden. 
Wie heeft er nu gelijk Berry of Roberto? 
En wie krijgt de fles wijn? 
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 Rob: 
Mmmm, wil ik hier wel aan meewerken zonder courtage?  
 
Welnu. Berry en ik hebben allebei gelijk! 
 
Berry  

Niet alerteren als je zeker weet dat de tegenstanders weten dat 
jullie de zwakke twee spelen. Dat kan door een pre alert voor 
aanvang van deze ronde en/of omdat het ook al voorkwam in het 
vorige spel en/of duidelijk op de systeemkaart staat. 

 
Roberto  

Wél alerteren als je kunt vermoeden dat de tegenstanders 
andere kracht verwachten dan die is afgesproken. 

 
Waarom dit dubbele antwoord? 
 
Omdat een opening die alleen interesse toont in de geboden kleur NIET 
gealerteerd hoeft te worden. Maar… als de tegenstanders andere kracht 
kúnnen verwachten, treedt de Hoofdregel van de Alerteerregeling in 
werking waardoor alsnog alerteerplicht ontstaat. 
 
Aan jullie de eer om te bepalen wie de goede fles wijn krijgt . En 
komen jullie daar niet uit, dan weet ik zeker dat ik ook namens Berry 
verklaar dat er dan twee flessen op de post gaan: een naar Rotterdam 
en een naar Amsterdam! 

 
Het beste rebid 

Wij openen hoge 5-kaart. 
 
Ik heb:     Partner heeft: 
 
15 pnt.      11 ptn. 
6-kaart harten,     ♠ B x x 
4-kaart schoppen.   ♥ A x 
 
Ons bieden: 
1♥      2SA 
3♠ (4-kaart)    pas 
 
Geef ik met 3♠ hier niet aan dat ik een 6-kaart harten heb?? Dan is 4♥ toch 
het goede antwoord?  
 
Wanneer ik mijn harten herhaal geef ik zwakte aan, of niet? 
3♠ gaat 3 down!  
 
Zou zo graag van U een antwoord willen hebben. 
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Rob: 
In volgorde van belangrijkheid:  

 
Ik ben helemaal geen heer en ook geen U! 
 
Op partners 2SA zou ik met 15 punten en een - goede - 6-kaart harten 
4♥ bieden… 
 
Partner ontkent met 2SA in ieder geval een 4-kaart schoppen. Een lage 
5-kaart had hij met 10-11 punten probleemloos kunnen bieden. Dus 
mag je rekenen op twee lage 4-kaarten en hoogstens drie 
schoppenkaarten. Dan blijven er twee hartens over . 
 
Overigens had je partner niet mogen passen op 3♠! Je biedt namelijk 
een nieuwe kleur voorbij je openingskleur. Dat vereist extra kracht 
(noemen we ‘reverse’ [spreek uit: rievurs]).  
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Hoe naar slem? 

 

 
 
Rob: 

Als west - na zuids 1♥ - in plaats van het onvoldoende bod van 1♦ () 
kiest voor 2♦, is dat voor oost voldoende om met zijn 19 punten in 
ieder geval tot 5♦ te gaan en 6♦ niet uit te sluiten. Als oost dan met 
4SA naar de sleutelkaarten informeert, en west met 5♠ twee azen en 
troefvrouw meldt, is zelfs 7♦ een kansrijke actie. Gelukkig bood zuid 
zijn hartenkleur, waarmee het voor noord lastig is om de dodelijke 
(schoppen)uitkomst te vinden… 
 
Met alleen de wetenschap van twee azen parkeer je in het veilige 6♦-
contract. 
 
West kan zuids 1♥-bod gebruiken om zijn kracht aan te geven: 2♥! Dat 
zegt niets over de verdeling en alles over voldoende manchekracht. 
Omdat de situatie dan mancheforcing is, kan oost - na noords 2♠ - 
volstaan met 3♦. De wetenschap dat west minstens openingskracht 
meeneemt én een 4-kaart ruiten, is voor oost genoeg voor slem.  
 

De weg naar ruitenslem 
Als west 2♥ biedt is de mancheforcingsituatie ontstaan. Na 2♠ van 
noord – met zijn vier punten – kan oost rustig 3♦ bieden; onder de 
manche wordt immers niet gepast! En als west daarna 4♦ biedt is de 
ruitenkleur gevonden en kan oost – met zijn nog steeds niet gemelde 
overwaarde – op 6♦ afstevenen. 
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Juridische gronden om NZ aan te pakken voor hun lichte tussenbieden? 
Die zie ik niet . NZ zien kennelijk een mooi contract voor OW aankomen, en 
werpen nevelgordijnen op met hun lange kleuren.  
Met de gegeven handen kunnen OW daar hun voordeel meedoen, met name 
door de ontstane mogelijkheid om de (harten)kleur van de tegenpartij te 
bieden. 
 

Spreken (en bieden) is zilver… 
Very unusual sansen 
Spel 23, Allen Kwetsbaar, Zuid  gever 
   ♠ - 
   ♥ 8 5 
   ♦ H B 8 7 4 2 
   ♣ V 10 5 3 2 

♠ 7 6 5 4    ♠ A V 9 8 3 
♥ V 10 9 7 6   ♥ A B 4 
♦ 3     ♦ A V 10 
♣ B 9  8    ♣ A 6 

   ♠ H B 10 2 
   ♥ H 3 2 
   ♦ 7 6 4 
   ♣ H 7 6  
 
West  Noord Oost  Zuid 
Pas  pas  1♠  pas 
2♠  2SA*  4♠  pas** 
pas  4SA*** Doublet pas****  
pas  5♦  Doublet allen passen 
 
* beide lage kleuren een vijfkaart  
** waarom geen doublet? 
*** zelfde boodschap 
**** weer geen antwoord 
 
Het contract ging 3 down, voor 0 %. 
 
De frequentiestaat: 
In OW 2 x 4♠-2; 3 x 4♠-1; 4♥-1; 3♠-1, 2♠+1, en natuurlijk de 5♦D-3. 
 
Dat Zuid op de 2SA niet antwoordt is logisch door het 4♠ bod. 
Waarom Zuid niet doubleert op 4♠ is een raadsel. Hij mag toch minstens vier 
slagen verwachten? Zuid zei, dat hij niet op dat idee kwam omdat er geen 
doublet kwam was Noord; daardoor was hij ervan overtuigd dat 4♠ gemaakt 
zou worden. Ondanks de kwetsbaarheid herhaalde Noord zijn verzoek aan 
Zuid zijn langste lage kleur te noemen. Zuid gaf geen antwoord. Ik dacht dat 
je zou binnenlopen op een lange lage kleur. 
Welke aanbevelingen zijn er voor Noord en Zuid? 
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Rob: 
Ik heb maar één aanbeveling, en alleen voor noord. Vertel niet 
tweemaal hetzelfde verhaal!  
Als je je verdeling hebt verteld ben je uitgesproken. Het is dan aan je 
partner om daar creatief mee om te gaan. Ik zie ook geen enkele reden 
om die boodschap te herhalen. Toegegeven je hebt één ruitenkaart 
meer dan je met 2SA beloofde, maar beide kleuren zijn toch echt te 
tochtig om die tegenover je passende partner op 5-hoogte kwetsbaar te 
willen spelen.   
Ik zie ook geen enkele reden voor zuid om 4♠ te doubleren. Met open 
kaarten, achter ♠A V 9, is dat aantrekkelijk. Maar ♠V 9 x zou ook bij 
west kunnen zitten waardoor zuids perspectieven een stuk lager zijn. En 
als je dan ook nog in aanmerking neemt dat noord met zijn beloofde 
verdeling verdedigend weinig potten zal kunnen breken, kan ik mij 
volledig vinden in zuids rustige opstelling. 
 
 

Twee overslagen in plaats van één 
Ik speelde 4♠+1; had dat (nog) beter gekund? 
 

 Dummy 
♠ H 10 4 3 
♥ A B 6 
♦ V 9 7 3 
♣ 9 5 
 
 
Jouw hand 
♠ A V 9 8 5 
♥ H V 5 3 
♦ - 
♣ V B 10 7 

 
De uitkomst, ♣8 werd gewonnen door oost met ♣A. Oost speelde ♦A, door 
mij getroefd. Ik vervolgde met ♣V, gewonnen door west met ♣H. 
 
Rob: 

Met twee klaveren op tafel zou je rechteropponent met ♣AH in 
handen deze beide topkaarten hebben geïncasseerd. En als hij daarmee 
liever had gewacht, had hij de eerste slag niet genomen met ♣A maar 
met ♣H, zodat zijn partner weet dat hij ook ♣A heeft! 

 
Als klaverheer links zit, kun je de tweede verliesslag (in klaveren) 
voorkomen. Trek driemaal troef, dan viermaal harten - waarbij je op 
jouw vierde harten een klavertje opruimt - en speel dan pas ♣V voor!  

 
Als west duikt, ruim jij een ruitenverliezer op. En als hij dekt met ♣H 
troef je. Daarna zijn je klaveren vrij en geef je niets meer af. 


