
Resultaten binnenstadpuzzel 33. 

We ontvingen 8 mailtjes met antwoorden, waarvan er drie goed waren. De juiste oplossing was keuze 

nr. 3 (♠10). Het was het antwoord van Cor Visser, Eveline Weijnsbergen en Heleen Trilsbeek. 

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

 
Oplossing binnenstadpuzzel 33. 
 
W  O 

♠ VT963 ♠ H85 

♥ HB6  ♥ 93 

♦ H6  ♦ V542 

♣ AHV  ♣ B963 
  

1. West speelt nu eerst ♣AHV 

2. West speelt nu eerst ♠3 en als noord een lage ♠kaart speelt, legt west ♠H 

3. West speelt nu eerst ♠10 en als noord een lage ♠kaart speelt, legt west ♠5 

4. West speelt nu eerst ♠V 

5. West speelt nu eerst ♦H 

 

Ik maakte het me deze keer makkelijk: haalde deze puzzel uit een bridgeblad        .  

Daar staat: als je (op west) 3♠ naar de ♠H van dummy speelt en de ♠A zit bij zuid, dan moet je hopen 

dat ♠B nu valt onder ♠V, want je kunt niet op tafel komen om de (eventuele) ♠B bij zuid eruit te 

snijden. Die kans op het vallen van ♠B onder ♠V is niet bijster groot. Je kunt ook niet beginnen met 

een snit op ♠B vanuit de dummy (nogmaals: je kunt er niet komen). Het beste lijkt om ♠10 op tafel te 

leggen en deze door te laten lopen (in dummy ♠5). De ♠B moet maar bij noord zijn. Als zuid met ♠A 

neemt, en je komt weer aan slag, speel je ♠3 naar ♠8 (tweede snit op ♠B) en speel je ook ♠H. Daarna 

steek je over naar de hand met ♣ en je maakt ♠V en ♠9. Als noord op ♠10 direct zijn ♠B legt, leg je in 

dummy ♠H en lukt het ook. 

 

 Dit was het hele spel: 
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 ♥852 

 ♦AB8 

 ♣T75 

W  O 

♠VT963 ♠H85 

♥HB6  ♥93 

♦H6  ♦V542 

♣AHV  ♣B963 
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 ♥AVT74 

 ♦T973 

 ♣842 

 Z 

 

     

Arijan Porsius 

 

West is leider in 3SA; de tegenpartij paste steeds; noord 

start met ♥8 en zuid neemt de slag met ♥A. Hij speelt ♥2 na. 

West legt ♥B en die slag houdt. Hoe verder? 


