
Resultaten binnenstadpuzzel 32. 

We ontvingen elf mailtjes met antwoorden, waarvan er vier goed waren. De juiste oplossing was keuze 

nr. 1 (♠H). Het was het antwoord van Rinka v.d. Bij, Cor Visser, Swaan Ris en Yvo Baudoin.  

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

 

Oplossing binnenstadpuzzel 32. 

 
W  O 

♠ AHV  ♠ B 

♥ AHB54 ♥ T32 

♦ AH3  ♦ B8652 

♣ 65  ♣ 9874 
 
Welke kaart legt west nu op tafel? 

1. ♠H 

2. ♥A 

3. ♦A 

4. ♦3 

 

In een troefcontract tel je allereerst je verliezers. Dat zijn er vier: twee in ♣ (want daarna kun je 

♣slagen aftroeven), één in ♦ (want je mist ♦V) en één in ♥ (want je bezit ♥V niet). Hoe zou je 

eventueel een verliezer kunnen ontlopen? Aan die twee ♣verliezers kun je niet ontkomen. Ook niet 

aan de ♦verliezer, want als je begint met ♦3 dan neemt óf noord óf zuid die slag, en spelen ze ♣ na. 

Eerst ♦AH en dan ♦3 kan niet goed zijn. Wat overblijft is het nemen van de snit op ♥V! Als zuid deze 

dame in de vingers heeft, zit je snor. Eenmaal aan tafel leg je ♥10 en als zuid duikt, leg je uit de hand 

♥4. Legt zuid ♥V op ♥10, dan neem je de slag met ♥A. Mocht noord ♥Vx(x) bezitten: jammer! De 

kans die je benut is 50%. Het spelen van ♥AH geeft minder dan 50% kans dat ♥V onder ♥AH valt. We 

kiezen dus voor die 50%. Maar hoe kom je op tafel??  

De oplossing is simpel: neem de slag met ♠A en troef ♠H op tafel in en je kunt je plan tot uitvoering 

brengen!  

Maar…. Moeten we niet eerst ♥A spelen voor het geval ♥V sec bij noord zit? In dit geval schieten we 

daar niets mee op, want als dat het geval is, dan maakt zuid (met ♥9876) altijd een troefslag. Neen, je 

maakt dit contract alleen als zuid ♥Vxx bezit. Bezit zuid vier troeven, dan verliest de leider altijd een 

♥slag. In dit geval was het overbodig om eerst ♥A te leggen, vandaar dat als juiste oplossing nr. 1 is 

gekozen. 

  

Pas als de troeven eruit zijn, zou je ♦AH kunnen spelen in de hoop dat ♦V valt.   

 

Dit was de hand van zuid: 

 

♠ 762 

♥ V96 

♦ VT4 

♣ AT32  

     

Arijan Porsius 

 

 

  

 

West was gever en opende met 2♦ (manche-forcing in een 

kleur óf sanshand 24+  pnt). OW komen in 4♥ terecht. 

Noord start met ♠10. West neemt de slag met ♠A. 


