
Resultaten binnenstadpuzzel 37. 

We ontvingen 10 mailtjes met antwoorden, waarvan er 8 goed waren. De juiste oplossing was keuze  

nr. 4. Tot de kandidaten voor de wijn behoren: Heleen van Trilsbeek, Eveline van Weijnsbergen, Cor 

Visser, Martha Horbach, Toos van Vliet, Adriaan van Poppel, Marja Valkenberg en Peter Limbach. 

Gefeliciteerd! 

De loting zal plaatshebben als we weer bij elkaar zijn of anders. 

 

Oplossing binnenstadpuzzel 37 

♠  A 4    Biedverloop 

 ♥ 10 6 3   Z W N O  

 ♦  8 7 5 4 2   1SA pas pas pas 

 ♣  B 10 5 

 

      N    W komt uit met ♠B; jij bent de leider (zuid) 

  W     O           

      Z 

 

 ♠ H 6 2     

 ♥ 7 4 2     

 ♦ A H 3    

 ♣ A V 9 4      

  

1. Ik neem met ♠H en speel ♣4 naar ♣B 

2. Ik neem met ♠H en speel ♦A en ♦H 

3. Ik neem met ♠H en speel ♦3 

4. Ik neem met ♠A en speel ♣B 

5. Ik neem met ♠A en speel ♦A en ♦H 

 

Bij een SA-spel tel je, voordat je ook maar één kaart bijspeelt, eerst de directe winners. Dat zijn er bij 

dit spel: in ♣ één, in ♦ twee, in ♥ geen, in ♠ twee. Je wil ten minste 7 slagen incasseren; het zijn er tot 

nu toe maar vijf. Je moet dus minstens twee slagen in een kleur (of in kleuren) ontwikkelen. 

Meestal kies je voor de langste kleur. Dat is hier de ♦kleur. Dit zou je dus kunnen doen: 

Je neemt ♠B met ♠H (de ♠A op tafel is een kostbare aankomer), speelt achtereenvolgens ♦AH en dan 

♦3. De tegenpartij neemt en speelt weer ♠ óf incasseert eerst (vier of vijf?) ♥slagen en speelt daarna ♠. 

Bij een ♦zitsel 3-2 incasseer je nu twee extra ♦slagen. Is het zitsel echter 4-1 of 5-0 (die kans is 

inderdaad kleiner, maar toch..) dan moet je nu de ♣snit meer nemen. Als die honneur bij west zit, 

incasseren de buren ook nog ♠slagen. Er is een veiligere/betere oplossing. 

Ga op de ♣kaart af! 

Neem ♠B met ♠A en leg ♣B. Er zijn twee scenario’s: 

1. ♣H zit bij oost en dan behaal je vier ♣slagen (je ontwikkelt dan drie extra slagen) 

2. ♣H zit bij west en dan behaal je drie ♣slagen (je ontwikkelt dan twee extra slagen) 

Het ♥zitsel mag 5-2 zijn, want als de ♣H fout zit, kunnen de buren 5vijf ♥slagen en één ♣slag oprapen. 

Deze speelwijze is dus veel kansrijker en kan, in vergelijking met de ruiten-aanpak (ten hoogste 2   

ontwikkelslagen), ook nog leiden tot 3 ontwikkelslagen (50% extra kans als ♣H bij oost zit).   


