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Een kleur aanspelen 
 

‘Je had éérst de Aas moeten spelen….’, ‘Welnee, éérst ♣Boer is beter, want….’. Dat soort discussies heb je natuurlijk talloze 
keren gehad.  
Laten we eens zien of we wat helderheid op dit terrein kunnen brengen. 
 
Eérst denken…. 
 

1. Partner heeft je in 6♠ gemanoeuvreerd (viertallen). Behalve in troef zijn er geen verliezers. 

Dummy ♠AV1072 

Hand ♠9843 
 
Hoe speel je de schoppen aan voor slechts één verliezer ?  
 
2. Je speelt als Zuid 3SA. De tegenstander hebben je enige entree naar de hand al verwijderd, en de kleur moet 5 slagen 
opleveren. 

Dummy ♦AB1092 

Hand ♦V83 
 
Hoe speel je de ruiten aan voor 5 slagen ?  
 
3. In 6SA tel je 9 slagen in de zijkleuren. Entrees genoeg om over te steken. ‘ 

Dummy ♥VB32 
Hand ♥H74 

 
Hoe speel je de harten aan voor 3 slagen ?  
 
… dan kijken. 
 

1. Dummy ♠AV1072 

Hand ♠9843 

♠HB65 zit buiten. Als je de eerste keer naar ♠V speelt, en Oost neemt met ♠H, moet je de tweede keer wéér beslissen of je 

al dan niet zult snijden. Alternatief is direct een kleintje naar ♠Aas spelen, terug naar de hand en een kleine harten naar de 

Vrouw. Je vangt dan een eventuele H sec bij Oost; je bent alle zitsels met HB sec de baas, en ook als ♠Hxx vóór de Vrouw zit.  
 
We maken een tabel van de verdelingen en de kans op het maken contract door respectievelijk  2x te snijden (eerst de 
Vrouw, later de 10) ten opzichte van Aas slaan: 
 

De troeven zitten 3-1 (50% kans) 
 West Oost 2x snit Aas slaan 
 5 HB6  -1 -1 
 B Hxx = = 
 H Bxx = =  
 HBx x = = 
 Hxx B = = 
 Bxx H = +1 

De troeven zitten 2-2 (40% kans) 
 West Oost 2x snit Aas slaan 
 HB xx +1 = 
 xx HB -1 = 
 Hx Bx = = 
 Bx Hx = = 

De troeven zitten 4-0 (10% kans)  
 West Oost 2x snit Aas slaan 
 HB65 -- -1 -1 

--  HBxx -1 -1 
 

   
Je ziet dat het bij een 3-1 zitsel niet uitmaakt wat je doet, maar bij 2-2 (40%) is slaan dus beter. In 10% is snijden beter. 
Algemeen gesproken: in het opgegeven geval is het slaan van de Aas duidelijk beter.  
 

2. Dummy ♦AB1092 

 Hand ♦V83 

Je mist ♦H7654. Om 5 slagen te maken moet ♦H natuurlijk bij West zitten. In alle gevallen waarin West Hxx of Hx heeft 

maakt het niet uit wat je doet. Wel is er een valkuil als West Hxxx heeft: als je met ♦V begint zal West niet dekken. Daarna 
wil je de 8 laten doorlopen, maar als je niet éérst de 9 onder de Vrouw had gedeponeerd, raak je vanzelf aan tafel verzeild 
en kan niet meer terug om nog eens te snijden. Wees bedacht op een eventuele blokkade. De 8 is even hoog als de V en 

daarom is het beter om je aan te wennen in dit geval te beginnen met ♦8 te laten uitlopen, en daarna de Vrouw. Met 

♦Hxxxx bij West (4% kans) of ♦Hx bij Oost helpt natuurlijk niks.  
 
3. Dummy ♥VB32 

Hand ♥H74 
Je mist A109865. Als ze 3-3 zitten (36% kans) maakt het niet uit wat je doet: je maakt 2 honneurs en de 4

e
 harten.  

Bij een 4-2 verdeling (48% kans) dreigt gevaar: je mag geen honneur verliezen aan de Aas want je moet 1098 ook nog 
onschadelijk kunnen maken. Speel daarom (een klassieke figuur) een kleine harten richting VB32. Dat dekt je in tegen  
Ax  -  1098x en A10 – 98xx. Tegen een 4-2 zitsel met de Ax of Axxx bij Oost helpt deze speelwijze niet. 
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Eérst denken…. 
 

4. Je bent in een heel rare 4♥ gemanoeuvreerd (viertallen). In de zijkleuren zijn 3 verliezers. Met 7 harten buiten mag je 
dus niks meer verliezen.  

 

Dummy ♥AHV2 

Hand ♥109 
 
Hoe speel je de harten aan voor zonder een slag te verliezen ?  
 
 
5. Je speelt als Zuid 6SA en moet hiermee 3 slagen maken. Over en weer zijn er voldoende entrees. 
 

Dummy ♠HB65 

Hand ♠V43 
 
Hoe speel je de schoppen aan voor 3 slagen ?  
 

6. In 6♣ zijn er geen verliezers in de zijkleuren. Entrees genoeg om over te steken.  
 

Dummy ♣HV873 

Hand ♣B542 
 
Hoe speel je de klaveren aan voor 1 verliezer ?   
 
 
 
… dan kijken. 
 
 

4. Dummy ♥AHV2 

Hand ♥109 
 

Niet te moeilijk. Je enige kans is dat West   ♥Bxxxx heeft. Laat ♥9 dus uitlopen. Volgende keer beter bieden ! 
 
 
 

5. Dummy ♠HB65 

Hand ♠V43 
 
Net als in opgave 2: als de kleur 3-3 zit, maak je 2 honneurs en de 4

e
 schoppen. Je moet dus nadenken over een 2-4 

zitsel. Als ♠A vierde zit (bij Oost of West) is er geen redden aan. Wel kun je wat doen aan Ax bij West en 10987 bij Oost, 
door 2x naar HB te spelen; West moet dan de 2

e
 keer nemen, en je houdt 3 honneurs over om 1098 te vellen.      

 
 
 

6. Dummy ♣HV873 

Hand ♣B542 
 
9 troeven, met alleen de Aas te verliezen? Dat ziet er op het eerste gezicht gezond uit. Juist dan moet je even de tijd 

nemen om na te denken. Met de 4 uitstaande troeven (♣A1096)  2-2 of 3-1 verdeeld is er niks aan de hand, maar wat 
als ze 4-0 zitten? Nou, als ze 4-0 bij Oost zitten ben je niet te redden, maar 4-0 bij West wel. Daar moet je dan op 

spelen, zonder dat je extra verliezers creëert bij andere zitsels. Dat gaat alleen maar goed als je met ♣V begint. Mocht 

West inderdaad ♣A1096 blijken te hebben kun je altijd nog via ♣8 snijden. Direct een kleintje naar de 8 spelen is 
natuurlijk onzin; stel je voor dat je die (onnodig) aan de kale 10 van Oost verliest.  


