
Resultaten binnenstadpuzzel 33. 

We ontvingen 9 mailtjes met antwoorden, waarvan er vier goed waren. De juiste oplossing was keuze nr. 4 (♥B). 

Tot de kandidaten voor de wijn behoren deze keer: Jacqueline Koole, Adriaan van Poppel, Eveline Weijnsbergen 

en Will de Jong.  

De loting zal plaatshebben als we allemaal weer bij elkaar zijn. 

 

Oplossing Binnenstadpuzzel 34 

 N    

 ♠ 6542 

 ♥ A98 

 ♦ 92 

 ♣ A764 

 

 ♠ AHV987 

 ♥ HB6 

 ♦ 75 

 ♣ 82 

 Z 

West opende 1SA, waarna NZ in 4♠ terechtkwamen. In de eerste twee slagen had oost drie punten getoond 

(♦VB). Zuid komt in slag 3 aan slag, trekt de troeven en dient de ♥kleur goed af te spelen. Hoe doet hij dat? 

Maak en keuze uit deze opties: 

1. Zuid speelt ♥6 naar ♥A en legt dan ♥8 voor de snit op ♥V 

2. Zuid legt eerst ♥H en vervolgt met ♥B voor de snit op ♥V 

3. Zuid speelt naar ♣A en daarna ♥8 voor de snit op ♥V    

4. Zuid legt eerst ♥B voor de snit op ♥V 

5. Zuid legt ♥6 en speelt naar ♥8 

 

Analyse. 

Als je een troefcontract speelt, tel je eerst de (eventueel) verliezende slagen. De leider telt bij dit spel normaal 

gesproken vier potentiële verliezers: één in ♣, twee in ♦ en één in ♥. Hij lijkt niet te kunnen ontkomen aan de 

drie verliezers in de lage kleuren. Maar ♥V? Als hij deze kan vangen, dan sleept hij het contract binnen. Wie 

bezit ♥V? Dat is de hamvraag hier. 

We luisteren goed naar de bieding: west toont met zijn 1SA opening 15-17 pnt. Na de eerste slagen liet oost 3 

pnt zien (♦VB). NZ bezitten samen 21 pnt.  Samen met die 3 pnt van oost zijn dat er 24. Als oost nu ook nog ♥V 

zou bezitten, dan heeft west 40 – (21 + 5) = 14 pnt, terwijl hij met 1SA opende. De kans dat west dus ♥V in 

handen heeft is groot!  

Je begint dus niet vanuit noord de ♥V bij oost eruit te snijden (de keuzes 1 en 3 vallen af). Je geeft in die 

gevallen je ♥B af aan de ♥V van west en nu moet je ook nog ♥10 zoeken. Dat kunnen twee verliesslagen zijn in 

♥. Dat is onnodig. 

De beste speelwijze is hier: leg ♥B (keuze 4) en als west duikt, leg je ♥8 op tafel. Dekt west (wat gebruikelijk is), 

dan speel je ♥A. Daarna leg je ♥8 van dummy en snij je op de ♥10 die oost kan bezitten (50% kans). Eerst ♥H 

spelen en dan ♥B is minder aangewezen, daar je dan niet meer vanuit de dummy op de eventuele ♥10 bij oost 

kan snijden (de vork in je hand is na ♥H foetsie).  

 

Dit was het hele spel: 

 

N    

 ♠ 6542 

 ♥ A98 

 ♦ 92 

W ♣ A764  O 

♠ BT   ♠3 

♥ V743   ♥T52 

♦ AHT4  ♦VB863 

♣ HVB   ♣T953 

 

 ♠ AHV987 

 ♥ HB6 

 ♦ 75 

 ♣ 82 

 Z 

 

   

Arijan Porsius 

 

 


