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Kaartlezen (2) 
 
Je hoort wel eens zeggen dat een topspeler door de kaarten heen kan kijken. Toch is niemand op dit gebied 
helderziend. Alleen kan een topspeler het maximum aan informatie verzamelen uit biedingen en spelverloop. Hij 
maakt vervolgens een analyse waardoor hij vaak de oplossing voor zijn probleem vindt. 
 
Voorbeeld 1. 

1 ♠ B84 West gever   
West start met ♦2, klein in de dummy, Oost ♦B. 
Leider Zuid neemt ♦B met de Heer en speelt 
harten naar de Aas en terug naar de Heer, 
waaronder ♥V valt.  
 
Hij trekt ook de laatste troef, speelt ♣A en geeft 
dan nog 4 slagen af. Contract precies gemaakt.  
 

 ♥ A64 Niemand kwetsbaar  

 ♦A85 West Noord Oost Zuid  

 ♣V953 1♠ p p 2♥  

  -  3♥    

  ♠1073      

  ♥HB542      

  ♦H10   

 ♣ A64  

 
Laten we eens bekijken, waarom Zuid het zo speelt. 

 
 
De uitkomst verraadt eigenlijk alles! West heeft niet AH of ♠HV, want dan zou hij 
daar mee uitgekomen zijn, dus ♠H zit bij Oost. In ruiten heeft West hoogstens de 
Vrouw en zit ♦B bij Oost, want van VB4 zou West met V zijn uitgekomen.  
 
Dan moeten ♣H en ♥V bij West zitten, want als Oost één van die kaarten erbij 
had, zou hij niet op de opening van partner gepast hebben.  
 
Zuid gaat dus 3 schoppen slagen en ♣H verliezen, dus is zijn enige kans dat ♥V 2e 
zit en die is veel groter dan ♣H sec. 
 
Leermoment : tel de puntenverdeling.  
 

 
Voorbeeld 2  

2 ♠ 83 Iedereen Kwetsbaar   
 
West komt uit met ♣A en vervolgt met ♣H en 
klaveren na, getroefd door Oost, die troef 
naspeelt.  
 
De leider moet dus ♦V vinden om zijn contract te 
maken en kan over 2 kanten snijden, maar 
welke? 
 

 ♥AVB72 Zuid Gever  

 ♦AB5 West Noord Oost Zuid  

 ♣862 - - - 1SA  

  p 2♦ p 2♥   

  ♠AH62 p 3SA p 4♥  

 ♥H105      

 ♦ H108   

 ♣VB5  

 
Zuid speelt nu 3 rondjes troef. Dan ♠AH en een schoppen getroefd. In de 3e schoppen ronde bekent Oost niet meer. 
Vervolgens ♦A en ruiten na, om met succes over Oost te snijden.  

 
Hoe komt de leider erbij om over Oost te snijden ?  
Dat is een kwestie van kaarten tellen. Na de getroefde schoppen wist de leider 
de kaartverdeling van Oost: 2 klaveren, 2 schoppen, 4 harten en dus 5 ruiten.   
 
West had dus maar 2 ruiten, en de grootste kans was dus dat ♣V bij de lange 
kleur van Oost zat.  
 
Logisch toch ?  
 
 
Leermoment: Tel de kaartverdeling.  
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Voorbeeld 3  

3 ♠  V8 OW gever   
De leider dreigt nog ♥H en ♣H te verliezen 
Omdat niet aan de klaversnit te ontkomen valt 
begint hij daarmee.   
 
West Neemt en speelt ruiten na. Om het contract 
te maken moet ♥H dus gevonden worden, maar 
hoe ?  
 
 

 ♥  A842 West kwetsbaar  

 ♦  AH73 West Noord Oost Zuid  

 ♣ 753 pas 1♦ Pas 1♥  

   1♠ 2♥ 2♠ 4♥  

 ♠  B5      

 ♥  VB10963      

 ♦  V2   

 ♣  AVB  

 
 
Snijden over West ? Nee, dat is een kansloze onderneming, want ♥H zit bij Oost. Waarom ?  
 

 
West liet al ♠AH  en ♣H zien. Als hij ook ♥H had zou hij met die 14 punten zeker 
geopend hebben.  
 
Snijden gaat dus mis en je enige hoop is dat ♥H sec zit zodat je die met ♥A kunt 
vellen. Met maar 3 troeven buiten is die kans helemaal niet zo klein: de kans dat 
de troeven 2-1 zitten is 78% en in 30% daarvan zit ♥H sec; ruim 25% dus.   
Neem de ruiten en speel ♥A. Hier tref je de jackpot en anders heeft iedereen 
hetzelfde probleem 
 
Leermoment: Ook de kleinste kans is een kans.  
 
 

 
 
 
Voorbeeld 4 

4 ♠ 87 Zuid gever   
Er zijn 3 mogelijke verliezers: een schoppen, en 2 
ruiten.  
 
De leider neemt ♥A, speelt troef (zitten 1-1) en 
speelt een schoppen naar de V, genomen door 
West die harten naspeelt, getroefd.  
 
Hoe lost de leider het ruiten probleem op ? 

 ♥ A104 OW  kwetsbaar  

 ♦ B103 West Noord Oost Zuid  

 ♣ V9732 - - - 1♣  

   2♣  2♠   

 ♠ AV32  3♣  5♣  

 ♥ 9      

 ♦ H5   

 ♣ AHB1054  

 
 
Het gaat er natuurlijk om waar ♦A en ♦V zitten.  
 

Recapituleer wat er bekend is:  
 
West heeft ♠H en ♥HV laten zien en had een singleton ♣.  
Met ♦A erbij zou hij na de opening van Zuid toch zeker een doublet  hebben 
gegeven.  
Tenzij West even niet bij de les was, zit ♦A bij Oost. De plaats van ♦V is dan 
opeens niet belangrijk meer. 
Steek dus over naar de tafel en speel ♦B voor. Als Oost opstapt met de Aas 
wordt ♦H een slag en als Oost klein legt, speel je ♦H.  
 
Leermoment:  
West doubleerde met zijn 4-4-4-1 verdeling niet en heeft dus geen opening. 
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Voorbeeld 5 

5 ♠ 863 Zuid  gever    
West begint met ♠AHV. Oost gooit op de 3e 
ronde een kleine harten weg. Je troeft 
natuurlijk, maar dan ?  
 
Hamvraag : wie heeft ♥V ?  

 ♥ AB9 Allen kwetsbaar   

 ♦ V1085 West Noord Oost Zuid  

 ♣ AV3 - - - 1♦  

   2♠ 3♠ - 4♦  

 ♠ 92 - 5♦    

 ♥ H86      

 ♦ AHB74   

 ♣ H52  

 
Trek de troeven. Dat moet hier in 3 ronden, want West heeft er 3. Dan 3 rondjes klaveren. West bekent 3x.  
We weten genoeg: West had 6 schoppen, 3 ruiten en 3 klaveren en dus maar één harten.  
De enige maakkans is dan dat ♥V of ♥10 sec bij West zit.  
 

5 ♠ 863  Speel ♥A en kijk wat er bij West valt: 
- als het ♥V is ben je klaar 
- als het ♥10 is speel je ♥B. Het maak niet uit of Oost dekt of duikt. 
- Als het een kleintje is, kun je het contract niet maken.  

 
Leermoment: tel de ontbrekende sleutelkaarten. 
 
 
 
 

 ♥ AB9  
  ♦ V1085  
 ♣ AV3  
♠ AHV1054   ♠ B7 
♥ 10 

 
 ♥ V75432 

♦ 963  ♦ 3 
♣ 984   ♣ B1076 
 ♠ 92  

 ♥ H86  
 ♦ AHB74  
 ♣ H52  

 
Vootbeeld 6 Iets moeilijker tot besluit. 

6 ♠ 10 7  Zuid gever   
West start met ♠2 
Oost neemt met ♠H, speelt ♠A en ♠3 na voor V9 
bij West.  Die speelt harten na.  
 
Je moet de rest dus maken en het draait 
natuurlijk om het vinden van ♣V 

 ♥ H NZ kwetsbaar  

 ♦ H64 West Noord Oost Zuid  

 ♣ HB98642 - - - 1SA  

   - 2♠  3♣  

 ♠ B854  3♥  3SA  

 ♥ AV7      

 ♦ AV83 2♠ = transfer voor ♣ 

3♥ = kort in ♠ 
 

 ♣ A5  

 
Er zijn 4 klaveren buiten. We leerden ooit dat we bij 9 kaarten in een kleur niet moesten snijden, maar slaan ‘Eight 
Ever, Nine Never’. Maar als het goed is, leerden we daarna ook dat deze benadering aan de hand van de beschikbare 
informatie moest aanpassen.  
 

We weten nog niks en gaan dus eerst op onderzoek uit. Slaan kan altijd nog.  
Begin met het testen van de ruiten. West blijkt er 2 te hebben. 6 kaarten zijn 
bekend: 4 schoppen en 2 ruiten. Ruimte voor 7 kaarten in harten en klaveren.  
Als West echter 2 klaveren had, zou hij ook een 5-kaart harten hebben, en zou 
daar dus zeker mee gestart zijn in plaats van zijn 4-kaart schoppen.  
 
Hij heeft dus minstens een 3 kaart ♣. Begin dus met ♣A (om een eventuele 
secce ♣V bij Oost te vellen) en speel dan een kleintje naar de Boer om de rest 
van de slagen te maken.  
 
Leermoment: kaartverdeling tellen.  
 

 
Aan de hand van deze 6 voorbeelden hebben we laten zien welke vitale informatie je uit het bied- en speelverloop 
kunt destilleren. Ook het feit dat een tegenstander past, kan dus boekdelen spreken.  
 
Wen je aan om na de uitkomst de mogelijke puntenverdeling en kaartverdeling bij te tegenstanders na te gaan. 
Merk op dat een pas vaak minder dan een opening belooft. Soms weet je na de uitkomst genoeg; meestal moet je 
op onderzoek om meer aan de weet te komen.  
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